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 أثر الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة  دراسة 

 د. فضل عصام المزيني

 ستاذ العلوم السياسية بجامعة اإلسراءأ

 باحث في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ملخص الدراسة:
جابة على التساؤل الرئيسي ما هي أبرز تداعيات الحصار االسرائيلي على إلى اإلسعت هذه الدراسة 

من القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان الواقع الصحي في قطاع غزة؟ وما هو موقف 
، ةالواقع الصحي في قطاع غز تسبب في تدهور  الحصار االسرائيليأن الدراسة  وكشفت االنتهاكات؟هذه 

انتهاك  ، وهو ما يمثلوأدى إلى تدني كفاءة المنشآت الصحية، وانتهك حقوق سكان القطاع الصحية
ودعت الدراسة المجتمع الدولي إلى  . لقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسانخطير ل

جبار التدخل الفوري وتوفير برامج اغاثية دولية عاجلة إلنقاذ القطاع الصحي  السلطات المحتلة على وا 
االلتزام بالقواعد والمبادئ األساسية التي أقرتها األمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى 

تبني سياسات صحية طارئة إلنقاذ السلطة الوطنية الفلسطينية إلى  كما دعت  .من الصحة يمكن بلوغه
على األضرار الكارثية التي لحقت بالقطاع  والجهود للتغلببذل أقصى الطاقات القطاع الصحي، و 

 الصحي جراء الحصار المفروض على قطاع غزة.  
األوضاع الصحية، الحق في الصحة، القانون  قطاع غزة، الحصار االسرائيلي، تاحية:فالكلمات الم

 الدولي االنساني، القانون الدولي لحقوق االنسان.
Abstract:  

This study aims to elucidate the main question of the most prominent impact of 

the Israeli blockade on the health sector in the Gaza Strip and the position of the 

international humanitarian and human rights laws towards these violations. The 

study revealed that the Israeli siege has resulted in deterioration of health 

conditions in the Gaza Strip, poor health facilities and violations of the basic 

human rights related to health. All of this constitutes a grave violation of the 

provisions of the international humanitarian and human rights laws. The study 

calls upon the international community to immediately intervene to offer urgent 

relief programs in order to improve the health sector and oblige the Israeli 

authorities to abide by the basic principles, laws and rules approved by the UN, 

the most significant of which is the right to the utmost attainable standard of 

health. Moreover, it calls upon the PNA to adopt urgent health policies to save 

the health sector in the Gaza Strip and to spare no effort to overcome the 

catastrophic impact of the deteriorating health sector due to the Israeli blockade. 
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International humanitarian law, and International human rights law.   

 المقدمة:
حصارًا مشددًا على قطاع غزة، وما زال  7002منتصف يونيو فرضت سلطات االحتالل االسرائيلية منذ 

هذا الحصار، الذي يعتبر األكثر شدة وشمولية على مدى سنوات االحتالل  ًا حتى اآلن.  وقد خلفمستمر 
نتائج كارثية طالت معظم المنشآت الصحية جراء نقص مئات األصناف من األدوية االسرائيلي للقطاع، 

إلى تدهور األوضاع تحتاجها صيدليات وعيادات ومشافي القطاع، كما أدى والمعدات الطبية التي 
، الذين يعانون أمراضًا خطيرة، وال تتوافر امكانية لعالجهم في الصحية لسكان القطاع، وخاصة المرضى

 مشافي القطاع.   
الحصار بالتوازي مع استمرار ضاع الصحية في قطاع غزة تتدهور بشكل متسارع وخطير وما زالت األو 

، وفي ، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم مباالة األطراف ذات العالقةالذي دخل عامه العاشر
يون فلسطيني تتعرض حياتهم للخطر بسبب اجراءات مل 7 مصيرب مقدمتهم االحتالل االسرائيلي،

 الحصار.
القانون أثر الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة، من منظور  تبحث هذه الدراسةلذلك، 

لحقوق سكان القطاع الصحية  ترصد أبرز االنتهاكاتالقانون الدولي لحقوق االنسان.  و الدولي اإلنساني و 
 ف القانون الدوليكما تبين الدراسة موق سنوات، 00الحصار المفروض على القطاع منذ نحو  التي خلفها

 من هذه االنتهاكات.  االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان
 الدراسة:أهمية أواًل: 

، تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث أثر الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة
اإلنساني والقانون من منظور القانون الدولي ، وتداعيات الحصار على حقوق سكان القطاع الصحية

بمنهجية علمية قانونية، خالفًا عن تلك التقارير التي تصدرها المؤسسات والمراكز الدولي لحقوق االنسان 
التي ًتعنى بحالة حقوق اإلنسان في فلسطين، والتي توثق هذه االنتهاكات، وتعرض لها بطريقة وصفية، 

المؤسسات االعالمية، والتي تتناول االنتهاكات بطريقة أو تلك التقارير االخبارية أو المقاالت الصادرة عن 
 اخبارية. 

 أهداف الدراسة: ثانيًا: 
 تهدف هذه الدراسة إلى:

 التعرف على الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. -
كشف حجم التدهور الكبير في األوضاع الصحية في قطاع غزة جراء سياسة الحصار المستمر منذ ما  -

 أعوام.  00يزيد عن 
 رصد تداعيات الحصار االسرائيلي على حقوق سكان قطاع غزة الصحية. -
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لية لحق من االنتهاكات اإلسرائيالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان بيان موقف  -
 سكان قطاع غزة في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

 مشكلة الدراسة:ثالثًا: 
القانون ما هي أبرز تداعيات الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة؟ وما هو موقف 

 االنتهاكات؟من هذه الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان 
 الدراسة:فرضية رابعًا: 

يتسبب الحصار االسرائيلي لقطاع غزة في إهدار حقوق سكان قطاع غزة الصحية، وتعتبر الممارسات 
 االسرائيلية انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان.

 نطاق وحدود الدراسة:خامسًا: 
لي على الواقع الصحي في قطاع غزة خالل الفترة من يوليو تتناول هذه الدراسة على أثر الحصار االسرائي

(، بسبب قيام الحكومة 7002.  وقد تم اختيار بداية فترة الدراسة )يوليو 7002وحتى يوليو  7002
االسرائيلية في هذا التوقيت باإلعالن رسميًا عن اتخاذ اجراءات عقابية ضد قطاع غزة من بينها وضع 

 عابر وحصار قطاع غزة.  قيود مشددة على حركة الم
 :منهجية الدراسةسادسًا: 

يعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الذي يناسب بيان أصناف االنتهاكات اإلسرائيلية الناجمة 
في قطاع غزة، والمنهج القانوني الذي  ، وتداعيات ذلك على الواقع الصحيعن الحصار للحق في الصحة
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق سرائيلية في ضوء مواد يناسب تحليل االنتهاكات اال

 .االنسان
 هيكلية الدراسة:سابعًا: 

 ة مباحث، وهي كما يلي: تتكون الدراسة من مقدمة وأربع
 ماهية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغهالمبحث األول: 
 مستوى من الصحة يمكن بلوغهالحق في التمتع بأعلى أواًل: المقصود ب

 ثانيًا: أبرز الصكوك الدولية واإلقليمية المعنية بحماية الحق في الصحة
الحصار االسرائيلي لقطاع غزة من منظور القانون الدولي االنساني والقانون الدولي المبحث الثاني: 
 لحقوق االنسان

 غزةأواًل: اإلجراءات اإلسرائيلية الخاصة بإغالق معابر قطاع 
 ثانيًا: الحصار اإلسرائيلي في ضوء القانون الدولي

 المبحث الثالث: تداعيات الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة
 أواًل: األدوية والمهمات الطبية

 ثانيًا: األجهزة والمستلزمات الطبية
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 ثالثًا: التحويالت الطبية إلى الخارج
 رابعًا: الوفيات جراء الحصار

 خامسًا: ابتزاز المرضى واعتقالهم
 سادسًا: انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في المنشآت الطبية بفعل الحصار

من االنتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان المبحث الرابع: موقف 
 اإلسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة

 ني من االنتهاكات اإلسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحةأواًل: موقف القانون الدولي االنسا
 ثانيًا: موقف القانون الدولي لحقوق االنسان من االنتهاكات اإلسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة

 المبحث األول
 ماهية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه حـق أساسـي من حقوق  الصحة أو الحق في إن الحق في
اإلنسان ال غنى عنه من أجل التمتع بحقوق اإلنسان اأُلخرى، فلكل إنسـان الحق في أن يتمتع بأعلى 

يتناول هذا المبحث ماهية الحق في التمتع مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة.  
لصحة يمكن بلوغه، ومن ثم يستعرض أبرز الصكوك الدولية واإلقليمية المعنية بحماية بأعلى مستوى من ا
 الحق في الصحة.

 المقصود بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغهأواًل: 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحق في الصحة 07تعرف المادة )

غير أن ما   ."حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" هباعتبار 
ال يقدم تحديدًا لمحتوى الحق في الصحة نظرًا ألنه من غير الواضح ما إذا  يؤخذ على هذا التعريف أنه

ما أم في ضوء االقتصاد  كان "التمتع بأعلى مستوى" يجب أن ينظر إليه في ضوء الظروف الوطنية لدولة
 .  1العالمي
" الصادر عن لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 01لتعليق العام رقم "ووفقًا ل
، يشمل الحق في الصحة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، حول الحق في الصحة 7000عام 

طبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة، وهذه العناصر العناصر المترابطة واألساسية التي يتوقف ت
 :2هي

                                                           

الواليات المتحدة األمريكية،  لمييدا وروبرت برلين، دليل دراسي، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،اديفيد  - 1
 لالطالع على الدليل ُأنظر رابط جامعة منيسوتا االلكتروني:  .7002مركز حقوق اإلنسان بجامعة منيسوتا، 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGrighttohealth.html 

 ُأنظر: - 2
International Human Rights Instruments, (New York: United Nations, vol.1, 27 may 2008), p. 78. 
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يجب أن توفر الدولة القدر الكافي من المرافق العاملة المعنية بالصحة العامة والرعاية  )أ( التوافر:
الصحية وكذلك من السلع والخدمات والبرامج.  ويختلف الطابع المحدد للمرافق والسلع والخدمات وفقًا 

ن كانت تتضمن المقومات األساسية للصحة مثل مياه  لعوامل عديدة، من بينها المستوى اإلنمائي للدولة وا 
الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح الكافية، والمستشفيات، والعيادات، وغيرها من المباني المرتبطة 

محليًا، والعقاقير بالصحة، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يحصلون على مرتبات تنافسية 
العمل المعني بالعقاقير األساسية الذي وضعته منظمة الصحة  في برنامجاألساسية وفقًا لتعريفها 

 .3العالمية
ينبغي أن يتمتع الجميع بدون تمييز بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع  )ب( إمكانية الوصول:

ية للدولة.  وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد والخدمات المرتبطة بالصحة، داخل نطاق الوالية القضائ
 متداخلة هي:

يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة  عدم التمييز: -
بالصحة، وال سيما أكثر الفئات ضعفًا أو تهميشًا بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز 

 .4المحظورة إلحدى األسباب
ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول  إمكانية الوصول المادي: -

 .المادي واآلمن لجميع فئات السكان، خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة
يجب أن يتمكن الجميع من تحمل  اإلمكانية االقتصادية للحصول عليها )القدرة على تحمل نفقاتها(: -

 نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة.  
المتعلقة  5تشمل هذه اإلمكانية الحق في التماس المعلومات واألفكار إمكانية الوصول إلى المعلومات: -

ات أن تؤثر غير أنه ال ينبغي إلمكانية الوصول إلى المعلوم بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها. 
 على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية.

ينبغي أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة األخالق الطبية وأن  )ج( المقبولية:
تكون مناسبة ثقافيًا، أي أن تحترم ثقافة األفراد، واألقليات، والشعوب، والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات 

صحية لألشخاص الجنسين ودورة الحياة، فضاًل عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة ال
 المعنيين.

                                                           

، المعلومات 0111ة العالمية بشأن العقاقير األساسية، المنقحة في كانون األول/ ديسمبر ُأنظر القائمة النموذجية لمنظمة الصح - 3
 .0111، 1، رقم 02الدوائية لمنظمة الصحة العالمية، المجلد 

( المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن 7000) 01من هذا التعليق العام رقم  01و 01ُأنظر الفقرتين  - 4
 بلوغه.

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  ويركز هذا التعليق العام بشكل خاص على إمكانية  7-01ُأنظر المادة  - 5
 الوصول إلى المعلومات بسبب أهمية هذه المسألة الخاصة فيما يتعلق بالصحة.
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باإلضافة إلى ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافيًا،  )د( الجودة:
ينبغي أن تكون مناسبة علميًا وطبيًا وذات نوعية جيدة.  ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين 

ولم تنته مدة صالحيتها، ومياه شرب مأمونة،  ماهرين، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً 
صحاحًا مناسبًا.  وا 

 ثانيًا: أبرز الصكوك الدولية واإلقليمية المعنية بحماية الحق في الصحة
رغم عدم وجود اتفاقية معينة تتناول الحق في الصحة بشكل مستقل، مثلما جرى تخصيص عدد من 

ي التمتع بمستوى مناسب من الصحة تناولته العديد من الصكوك الدولية لتناول حقوق معينة، فإن الحق ف
من حقوق االنسان ، نظرًا الرتباطه بعدد كبير بإسهاب الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان

 ، ومن أهم هذه الصكوك: اأُلخرى 
الحق في الصحة ملقيًا بعض الضوء على ل اإلعالن تناو  :(8491اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) -

( منه على أن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة 72محتواه.  إذ تنص المادة )
والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات 

 .6"االجتماعية الضرورية
في المادة أكدت االتفاقية  (:8456االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ) -
على الحق في مستوى مناسب من الصحة، كما حظرت الحرمان منه أو ربط التمتع به بانتماء الفرد ( 2)

 . 7إلى أصل عرقي معين
الحق في على العهد أكد  :)8455العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) -

حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من على منه  (07فتنص المادة )  الصحة في أكثر من موضع.
( على الحق في الرعاية الصحية لكافة العاملين 2وتنص المادة )  الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

على حق كل شخص في  (00) المادةوتنص   .وكذلك حقهم في ظروف عمل تكفل السالمة والصحة
 .8عادلة ومرضية تكفل على الخصوص ظروف عمل تكفل السالمة والصحةالتمتع بشروط عمل 

على الحماية الدولية ( 7في المادة )أكد اإلعالن  (:8498اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليًا ) -
 .9للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة وايالء قدر مناسب من االهتمام للمعوقين عقلياً 

                                                           

 المتحدة االلكتروني: لالطالع على االعالن العالمي لحقوق االنسان، ُأنظر رابط موقع اأُلمم - 6
http://www.un.org/ar/documents/udhr 

 لالطالع على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ُأنظر رابط موقع مركز موارد العدالة االجتماعية - 7
 االلكتروني:

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 

لالطالع على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ُأنظر رابط موقع المفوض السامي لحقوق  - 8
 االنسان، اأُلمم المتحدة االلكتروني:

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 قليًا، ُأنظر رابط موقع المركز المصري لتعليم حقوق االنسان االلكتروني:لالطالع على اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين ع - 9
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على الحماية الدولية للحق في التمتع  النأكد اإلع (:8496بحقوق المعوقين )اإلعالن الخاص  -
بحق المعوقين في التمتع بالرعاية الخاصة التي ( 2في المادة )بمستوى مناسب من الصحة، كما أقر 

 .10هايحتجون إلي
ية الدولية على الحماأكدت االتفاقية  (:8494اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) -

أن  للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، وعرضت لالحتياجات وأوجه الحماية الخاصة التي يجب
 .11( من االتفاقية01، 07، 00، 00وذلك في المواد )؛ تتمتع بها المرأة

في التمتع بمستوى مناسب من  على حق الطفلتفاقية االأكدت  :)8414اتفاقية حقوق الطفل ) -
 الصحة، موضحة أن األطفال هم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التمتع مثل كافة األفراد بحقوقهم. 

 .12جملة من حقوق الطفل الصحية على( 70، 01، 2في المواد )وقد نصت االتفاقية 
تقر  :)8448العقلية )مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة  -

 هبأن 0في المبدأ رقم مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية 
  .13رعاية الصحية واالجتماعيةيجب توفير الرعاية بالصحة العقلية كجزء من النظام العام لل
 المبحث الثاني

 ولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسانالقانون الدالحصار االسرائيلي لقطاع غزة من منظور 
وما زال  7002فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارًا محكمًا على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 

قائمًا حتى اآلن.  وبموجب اجراءات هذا الحصار، الذي يعتبر األكثر شدة وشمولية على مدى سنوات 
عابر االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة، قامت قوات االحتالل بفرض قيود جائرة على جميع الم

وأدى ذلك إلى حرمان معظم سكان  ،وشملت القيود المعابر المخصصة لتنقل األفراد المحيطة بالقطاع. 
القطاع من التنقل والسفر إلى خارجه، كما أدى إلى تدهور األوضاع الصحية للمرضى، وخاصة أولئك 

                                                                                                                                                                                     
http://echre.org/old_ar/rights/moaak.html 

لالطالع على اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين، ُأنظر رابط موقع االعالنات واالتفاقيات الواردة في قرارات الجمعية العامة،  - 10
 اأُلمم المتحدة االلكتروني:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/795/14/IMG/NR079514.pdf  

يونيسف" " للطفولةلالطالع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ُأنظر رابط موقع منظمة األمم المتحدة  - 11
 االلكتروني:

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf 
 

 يونيسف" االلكتروني:" للطفولةلالطالع على اتفاقية حقوق الطفل، ُأنظر رابط موقع منظمة األمم المتحدة  - 12
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 

بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، ُأنظر موقع المعهد العربي  لالطالع على مبادئ حماية األشخاص المصابين - 13
 لحقوق االنسان االلكتروني:

http://aihr-iadh.net/pdf/international_conventions/principedeprotection.pdf 
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ابر المخصصة لنقل الذين ال يتوفر لهم عالج في مشافي القطاع.   كما طالت القيود المفروضة المع
البضائع، وأدى ذلك إلى تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية في القطاع، كما أدى إلى 
نقص خطير في مئات األصناف من األدوية والمعدات الطبية التي تحتاجها صيدليات وعيادات ومشافي 

معابر قطاع غزة، ومن ثم يتناول هذا يستعرض هذا المبحث القيود اإلسرائيلية المفروضة على   القطاع.
المبحث الحصار االسرائيلي لقطاع غزة من منظور القانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي 

 االنساني.
 أواًل: القيود اإلسرائيلية المفروضة على معابر قطاع غزة

ءات قاسية على جميع قامت سلطات االحتالل االسرائيلية بإحكام حصار قطاع غزة عن طريق فرض اجرا
معابر القطاع التي تسيطر عليها، وقد طالت االجراءات القاسية المعابر المخصصة لحركة األفراد 

 والمعابر التجارية المخصصة لنقل السلع والبضائع على حد السواء.
 02/2/7002منذ منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية  فعلى صعيد المعابر المخصصة لتنقل األفراد

ان قطاع غزة من التنقل والسفر عبر المعبرين الوحيدين لقطاع غزة )بيت حانون ورفح(، واستثنت من سك
مرضى القطاع من ذوي الحاالت الخطرة، الوهذه الفئات هي:   .14ذلك أعداد قليلة من فئات محددة

الكرامة )جسر المسافرون عبر معبر اإلنسانية، الصحفيون األجانب، العاملون في المنظمات الدولية 
.  وقد 15التجار، ويجتاز هؤالء المعبر في ظل إجراءات معقدة ومعاملة تمس الكرامة اإلنسانية، و اللنبي(

أدت القيود التي فرضتها إسرائيل إلى انخفاض أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر لتلقي العالج في 
منع مرور المرضى عبر المعبر  الخارج إلى أقل من نصف المعدل لسنوات ما قبل الحصار، كما أدى

للوصول الى المستشفيات االسرائيلية، أو مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة، أو المستشفيات 
األردنية إلى وفاة العشرات منهم.  كذلك أدت االجراءات المهينة والمذلة على المعبر، وانتظار المرضى 

ر إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، كما أفضت لساعات طويلة قبل أن يسمح لهم باجتياز المعب
 . 16نلك االجراءات الى وفاة عدد منهم

، وُحرم جراء ذلك آالف المواطنين من 02/00/7002معبر رفح الحدودي بتاريخ  بالتوازي مع ذلك، أُغلق
صحية جراء مغادرة القطاع، والسفر إلى الخارج، من بينهم مئات المرضى، الذين تدهورت حالتهم ال

حرمانهم من السفر للعالج في المستشفيات المصرية، وقد توفي العديد منهم قبل أن يسمح لهم بمغادرة 
السلطات المصرية بتاريخ  القطاع لتلقي العالج.  وبعد ثالث سنوات من اإلغالق المتواصل، أعلنت

                                                           

قع على حدود قطاع غزة مع لقطاع غزة معبرين اثنين فقط مخصصين لتنقل األفراد، األول معبر بيت حانون "إيريز"، الوا - 14
إسرائيل، وهو المعبر الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة، والثاني معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، وهو 

 المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي.  
 . 02، ص (77/07/7002، الفلسطيني لحقوق االنسانالمركز )غزة:  ،تقرير قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيالت مخادعة - 15
 .1/2/7002 (،المركز الفلسطيني لحقوق االنسان :غزة)، 7002التقرير السنوي  - 16
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ن فتح معبر رفح استثنائيًا ، ومن جانب واحد، ومن دون التنسيق مع السلطات اإلسرائيلية، ع0/2/7000
.  وفي أواخر مايو 17ور فئات محددة من المواطنين من بينهم المرضىالمساعدات اإلنسانية، ومر  إلدخال
يناير، وسقوط النظام المصري السابق، أعلنت السلطات المصرية  72، وفي أعقاب قيام ثورة 7000

لمئات ممن ينتمون إلى الفئات التي ، ومع ذلك، عانى ا18إدخال تحسينات على معبر رفح الحدودي
وفي أعقاب عزل الرئيس محمد   .19شملتها التسهيالت من تأخر سفرهم، بسبب االزدحام على المعبر

، أُعيد اغالق معبر رفح بشكل شبه كلي ولفترات طويلة، ما 7002نظام الحكم في يوليو سدة مرسى عن 
لى الخارج، وضاعف على وجه التحديد معاناة أعاد المعاناة لسكان قطاع غزة، وحرمهم من السفر ا

المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية، وهم بحاجة ماسة للعالج في الخارج، نظرًا لعدم 
 . 20وجود إمكانية لعالجهم في مشافي القطاع

البضائع  إلمداد قطاع غزة بالواردات التي يحتاجها؛ ولتصدير التي ُأقيمتوعلى صعيد المعابر التجارية، 
الغربية، أو إلى العالم الخارجي، فقد قيدت سلطات  التي يتم إنتاجها في القطاع، إلى إسرائيل والضفة

أغلقت سلطات االحتالل كافة معابر  7007عملها، وفي مطلع عام  7002االحتالل في منتصف يونيو 
، وفرضت ي وحيد لقطاع غزةقطاع غزة التجارية بشكل نهائي، واعتمدت معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجار 

دة على الواردات التي سمحت بإدخالها إلى القطاع، بحيث اقتصرت على المواد األساسية  قيودًا ُمشدَّ
سلعة إلى القطاع، وأدى  100كما فرضت السلطات المحتلة قيود )أو حظر( على دخول نحو   .21فقط

                                                           

(.  0/1/7000، )غزة، المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، 20/2/7000-02/2/7000نشرة حالة المعابر في قطاع غزة  - 17
 ركز االلكتروني:للمزيد ُأنظر النشرة على موقع الم

http://pchrgaza.org/ar/?p=7334 
وتطبيق آلية دخول المواطنين الفلسطينيين إلى األراضي المصرية وفقًا لآللية  المعبر، شملت التحسينات زيادة ساعات تشغيل  - 18

عامًا وفوق  01التي كان يعمل بها قبل اإلغالق، والتي تنص على إعفاء السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن، والذكور تحت سن 
ب الدارسين في الجامعات المصرية وفي الخارج، عامًا، والمرضى الحاصلين على تحويلة طبية للعالج في الخارج، والطال 10

 وأصحاب اإلقامات في الخارج، من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
بيان صحفي: المركز يرحب بقرار السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح أمام تنقل سكان قطاع غزة، )غزة: المركز  - 19

 البيان على موقع المركز اإللكتروني:(. ُأنظر 72/1/7007الفلسطيني لحقوق االنسان، 
http://pchrgaza.org/ar/?p=4372 

. 2/2/7002وكالة "قدس برس" لألنباء، )بريطانيا: أيام على فتحه،  2سلطات مصر ُتعيد إغالق معبر رفح بعد خبر صحفي:  - 20
 ُأنظر الرابط االلكتروني للموقع:للمزيد 

http://www.qudspress.com/index.php?page=about 
 

غزة، مجلة الجامعة اإلسالمية  كييف الشرعي والقانوني للحرب علىعبد القادر صابر جرادة، الت ماهر حامد الحولي، د. د. - 21
 .221-222، ص7000غزة، يونيو  التاسع عشر، العدد الثاني،)سلسلة الدراسات اإلسالمية(، المجلد 
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مئات األصناف من األدوية ، من بينها االحتياجات األساسيةذلك إلى نقص خطير في معظم 
 .22والمستلزمات واألجهزة الطبية التي تحتاجها صيدليات وعيادات ومستشفيات القطاع

 القانون الدولي اإلنساني من منظورثانيًا: الحصار اإلسرائيلي 
ما زال قطاع غزة إقليم يخضع لالحتالل اإلسرائيلي، رغم إعادة االنتشار الذي نفذته القوات المحتلة عام 

نما السيطرة الفعلية على اإلقليم، 7002 ، ألن معيار االحتالل في القانون الدولي ليس الوجود العسكري وا 
على سلطات  ، لذلك يترتبهو اقليم يقع تحت االحتاللإذن إقليم غزة   .23وهو ما ينطبق على غزة

، في 0111لعام  الرابعةاتفاقية جنيف القانون الدولي االنساني، وتحديدًا االحتالل التزامات بموجب 
وعلى عكس ذلك، أمعنت سلطات .   24مقدمتها تأمين السكان ضد المخاطر وتوفير متطلبات الحياة لهم

االحتالل في انتهاكها وبشكل منظم ألحكام االتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي، في ما يتعلق بإدارتها 
 لسطينيين المدنيين الذين يخضعون للحماية.  لألراضي الفلسطينية المحتلة، وعالقتها بالسكان الف

فتمثل سياسة الحصار شكاًل من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي اإلنساني، خاصة 
، بالخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحر  0111أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ( من 22المادة )

قوات االحتالل لديها الحق ورغم أن  . 25ن قبل الحكومة اإلسرائيليةبغض النظر عن تبرير ممارسته م
( من االتفاقية بمعاقبة األفراد المتورطين في أعمال عدائية، إال أن العقوبة الجماعية 21وفق المادة )

واإلغالق كأحد أشكالها، هي تجاوز واضح للصالحيات المخولة لقوة االحتالل بموجب االتفاقية وانتهاك 
 .26مهاألحكا

                                                           

مركز االمارات  :أبو ظبي)د. فضل عصام المزيني، أوضاع قطاع غزة االقتصادية واالجتماعية في ظل الحصار االسرائيلي،  - 22
 .01-02، ص (7001الطبعة األولى،  ،للدراسات والبحوث االستراتيجية

-20، ص (7000، الطبعة األولى ٬مكتبة جزيرة الورد :القاهرة) ٬هولوكوست غزة في نظر القانون الدولي ٬عبد هللا األشعل د.  - 23
20 . 
، الطبعة األولى، الزيتونة للدراسات واالستشارات مركز :بيروت)عبد الرحمن محمد علي، وآخرون، إسرائيل والقانون الدولي،  د. - 24

 .022، ص(7000
، 0111آب/أغسطس 07الحرب المؤرخة في  لالطالع على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت - 25

 ُأنظر رابط موقع الصليب االحمر االلكتروني:
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

تبقى التشريعات  : "0111اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  من( 21نص المــادة ) - 26
الجزائية الخاصة باألراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة االحتالل أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق 
هذه االتفاقية. ومع مراعاة االعتبار األخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم األراضي المحتلة عملها 

على أنه يجوز لدولة االحتالل إخضاع سكان األراضي المحتلة  .ميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعاتفيما يتعلق بج
 للقوانين التي تراها الزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه االتفاقية، وتأمين اإلدارة المنتظمة لإلقليم وضمان أمن دولة

 .وات أو إدارة االحتالل وكذلك المنشآت وخطوط المواصالت التي تستخدمها"االحتالل وأمن أفراد وممتلكات ق
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إضافة لما سبق، فإن الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي، هو شكل من أشكال القصاص أو 
الثأر من األفراد وممتلكاتهم، محرمة في القانون وتعتبر أعمال .  الثأر من السكان المدنيين الفلسطينيين

.  وقد قام جان بكتيه بتقديم 27الرابعة( من اتفاقية جنيف 22الدولي على نحو ما هو وارد في المادة )
( من اتفاقية جنيف الرابعة حيث يقول: 22تحليل مهم ودقيق لمعنى ومدى ذلك التحريم الوارد في المادة )

"إن منع القصاص هو ضمانة لكل األفراد المحميين، سواء كانوا في أراضي طرف من أطراف النزاع أو 
و صفة مطلقة، لذا ال يجوز تفسيره على أنه يتضمن تحفظات في األرض المحتلة. إن ذلك )التحريم( ذ
 .28ضمنية في ما يخص الضرورة العسكرية"

ومما سبق نخلص إلى أن اإلغالق، مهما كان التبرير اإلسرائيلي له، يفتقد كليًا إلى األساس القانوني، 
ذات الصفة المطلقة في التحريم التي تحظر العقوبات  االنساني وهو انتهاك ألحكام القانون الدولي

 الجماعية أو الثأرية من األفراد المحميين.
 ثالثًا: الحصار اإلسرائيلي من منظور القانون الدولي لحقوق اإلنسان

( 07تؤكد المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على حق كل شخص في التنقل والحركة، حيث تنص المادة )
في حرية التنقل حق كل شخص على  0122لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام من العهد الدو 

لذي التذرع باالستثناء اوال يجوز  واختيار مكان إقامته، وحقه في حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 
يجوز تقييد في حاالت محددة، بحيث ذكر العهد "ال  إال تقييد حركة الحركة ورد في هذه المادة لممارسة

الحقوق الواردة في العهد بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية األمن 
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متماشية 

 .29مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد
(، والذي صدر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في جلستها 72ق العام رقم )ويعتبر التعلي

لمفهوم الحق في  ، األساس الفلسفي والقانوني الذي يحدد النطاق الواسع0111السابعة والستين في عام 
لهم الحق في  حرية التنقل والحركة.  وتنص الوثيقة على أن لكل األفراد الحرية في اختيار سكنهم، وأن

 .  30مغادرة أي دولة بما فيها دولتهم
                                                           

: "ال يجوز معاقبة أي 0111( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 22المــادة ) - 27
السلب  .ع تدابير التهديد أو اإلرهابشخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جمي

 .تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم" .محظور
 ُأنظر: - 28

Jean Pictet, “Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in 

Time of War, Geneva: International Committee of the Red Cross "ICRC", 1958), p. 228. 

 
 .0122بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  من العهد الدولي الخاص( 1)المادة  - 29
 

 ُأنظر: - 30
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على أن لكل  0122( من االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز العنصري لعام 2وتنص المادة )
األفراد الحق في حرية التنقل ضمن حدود الدولة، والحق في مغادرة الدولة بما فيها دولته، والرجوع لدولته، 

 .31والحق في الجنسية
ن لتقييد حرية الحركة للفلسطينيين، إذ أاالستثناء مبررًا شرعيًا لقوات االحتالل اإلسرائيلي  تشكل حاالتوال 

، بل ( من العهد07) ما تقوم به تلك القوات ليس فقط انتهاكًا لمبدأ السماح واالحترام الوارد في نص المادة
  .حتى لمبدأ التقييد المشار إليه

اهضة التعذيب أن سياستي الحصار وهدم المنازل اللتين تمارسهما قوات االحتالل كما اعتبرت لجنة من
( من اتفاقية منع التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، وال يمكن تبرير 02تشكالن انتهاكًا للمادة )

 .  32استخدام هاتين السياستين تحت أي ظرف من الظروف
ولك، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في ويؤكد تقرير البروفيسور ريتشارد ف

األرض الفلسطينية المحتلة، أن الحصار على قطاع غزة غير مشروع بمعزل عن مجمل آثاره اإلنسانية، 
ويشكل في جوهره حالة واضحة ومنهجية ومستمرة من العقوبة الجماعية المفروضة على سكان مدنيين، 

( من اتفاقية جنيف الرابعة.  إذن بحسب تقرير المقرر الخاص 22رًا ألحكام المادة )ويشكل انتهاكًا مباش
يعتبر استمرار الحصار شكاًل من أشكال العقوبة الجماعية غير المشروعة التي يمكن اعتبارها جريمة من 

ون تحت الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، وحرمانًا من الحاجات المادية األساسية لسكان مدنيين يعيش
 .33االحتالل، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي اإلنساني

 المبحث الثالث
 تداعيات الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة

تسبب الحصار الشامل لقطاع غزة في تدهور األوضاع الصحية، وتعريض السكان، بمن فيهم المرضى، 
ألخطار مضاعفة.  نجم تدهور األوضاع الصحية بشكل أساسي عن نقص اإلمدادات الطبية، واألدوية 

                                                                                                                                                                                     
International Human Rights Instruments, (New York: United Nations, vol.1, 27 may 2008), Op.Cit p. 

223.  

لالطالع على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ُأنظر رابط موقع مركز موارد العدالة االجتماعية  - 31
 االلكتروني:

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 
المركز  :غزة"، )من السفر عبر معبر رفح 22-02تقرير خاص حول "استمرار القرار اإلسرائيلي بمنع الفئة العمرية من  - 32

 :مركزالرابط االلكتروني لل (.  لالطالع على التقرير ُأنظر02/1/70001، الفلسطيني لحقوق االنسان
http://pchrgaza.org/ar/?p=6856 

 ُأنظر: - 33
Richard Falk, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian 

territories occupied since 1967, (New York: United Nations, General Assembly, Human Rights 

Council), 10 January 2011. 
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إمكانيات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية، وعن حرمان آالف المرضى، الذين ال تتوافر 
 .لعالجهم في مستشفيات القطاع، من السفر لتلقي العالج في الخارج

يتناول هذا المبحث تداعيات الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة من خالل تسليط 
الضوء على نقص األدوية والمستلزمات الطبية، نقص وتعطل األجهزة الطبية، منع المرضى من السفر 

وفاة عشرات المرضى بسبب الحصار، ابتزاز المرضى واعتقالهم على المعابر التي ي العالج، للخارج لتلق
 تسيطر عليها اسرائيل، انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في المنشآت الطبية بفعل الحصار.

 أواًل: األدوية والمستلزمات الطبية
يدليات ومراكز الرعاية الصحية شهدت جميع المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والص

األولية، خالل سنوات الحصار نقصًا شديدًا ومستمرًا في األدوية والمستلزمات الطبية.  وانعكس ذلك سلبًا 
جراء  على صحة سكان القطاع، وطرأ تدهور خطير في أوضاع المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة،

إلى جراء ذلك وقد اضطرت وزارة الصحة  ت طويلة. وقف صرف األدوية والعالجات الدورية لهم لفترا
اتخاذ بعض اإلجراءات الطارئة على مدار سنوات الحصار، قلصت بموجبها الخدمات الصحية األساسية، 

 .في العديد من العيادات وأقسام المستشفيات المختلفة
اولة في وزارة الصحة ، فقد بلغ العدد الكلي لألدوية المتداحصائيات وزارة الصحة الفلسطينيةوبحسب 

من األصناف  %20أي ما نسبته  012صنفًا من الدواء، وقد بلغ عدد األصناف التي نفذت كليًا  110
ووفقًا لنفس االحصائيات   صنفًا. 21شهور  2-0المتداولة، بينما بلغ عدد األصناف التي تكفي لمدة من 

صنف، وقد  107الطبية في وزارة الصحة  أيضًا، فإن العدد الكلي لألصناف المتداولة من المستلزمات
من األصناف المتداولة، بينما بلغ عدد االصناف  %21بنسبة عجز  212قدر عدد االصناف الصفرية 

 .34صنفاً  22شهور  2-0التي تكفي لمدة 
 ووفقًا لنفس االحصائيات فإن أهم أصناف األدوية التي نفدت كليًا عدة مرات على مدار سنوات الحصار
تلك الالزمة لعالج مرضى السرطان، والفشل الكلوي، وأدوية التالسيميا، ومضادات السموم، واألدوية 

الصرع، الخاصة ألطفال الحاضنات )الخدج(، واألدوية الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي، وأدوية مرض 
 الوراثي واألدوية النفسية.وأدوية مرض نزف الدم 

بية التي نفذت على فترات مختلفة على مدار سنوات الحصار تلك التي ومن أهم أصناف المستلزمات الط
وغرف العمليات  تستخدم في األقسام الطبية المهمة كوحدات العناية المركزة، وحاضنات األطفال،

العظام والعيون وجراحة وقسطرة القلب وأمراض الدم واألورام والطوارئ.   الجراحية، وأقسام الكلى وجراحة
ستلزمات التخدير واإلنعاش، وورق تخطيط القلب، وأفالم األشعة المقطعية، وأصناف ُأخرى كما نفدت م
 .والتنفس الصناعي عمليات التخديرتستخدم في 

                                                           

 .2،1،1(، ص 7002، )غزة: وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية، 7002تقرير الصيدلة في قطاع غزة السنوي لعام  - 34
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 األجهزة الطبيةنقص وتعطل ثانيًا: 
شهدت المستشفيات والعيادات الطبية في قطاع غزة نقصًا شديدًا في األجهزة الطبية الضرورية، جراء 

طات اإلسرائيلية توريد أجهزة جديدة أو توريد القطع البديلة إلصالح األجهزة المتعطلة.  وشكلت حظر السل
 أزمة األجهزة الطبية عقبة كبيرة أمام استمرار عمل الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع ومراكزه الطبية. 

ام الحمادين أن الحصار حال وأفاد المدير العام إلدارة الهندسة والصيانة في وزارة الصحة المهندس بس
مما تسبب في  القديمة،دون تمكن الوزارة من جلب أي أجهزة طبية جديدة أو استيراد قطع غيار لألجهزة 

رداءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في بعض األحيان، خصوصًا في أقسام األشعة واأللتراساوند ألن 
فيما قال ممثل   .ن أن بعضها معطل منذ سبع سنواتأجهزتها باتت قديمة وتحتاج إلى تجديد، فضاًل ع

منظمة الصحة العالمية في غزة محمود ظاهر أن الحصار اإلسرائيلي أثر على منظومة األجهزة الطبية 
 .35"وتسبب في خلل أدى إلى وجود ثغرات في آلية عملها غزة،في 
 CTو غزة،لمستشفى الشفاء بمدينة  MRIتوريد جهازي ) عدمأدى إغالق معابر قطاع غزة إلى كما 

جهازًا عن العمل في مختبرات مستشفيات وزارة  11لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس(.  كما توقف 
جهازًا من أجهزة األشعة المتنقلة، بسبب منع السلطات المحتلة توريد قطع الغيار البديلة.   71الصحة، و

ير من األجهزة، بسبب القطع المتكرر للتيار الكهربائي، ما كما تعطلت اللوحات اإللكترونية والرقمية لكث
هدد حياة العشرات من المرضى في أقسام العناية المكثفة والعمليات.  ومن أهم األجهزة التي تعطلت 

لكشف التهاب الكبد الوبائي،  PCRFخالل سنوات الحصار، أجهزة التحليل الكيميائي للدم، وجهاز 
كما منعت سلطات االحتالل دخول  الدم المستخدمة في أقسام العناية المركزة.  وأجهزة تحليل الغازات في

بالكامل تم شراؤه قبل فرض الحصار على  تغطية تشمل قسم الكلى بحجم كبير قادر على UPSجهاز 
القطاع.  جدير بالذكر أن قسم الكلى بمستشفى الشفاء بحاجة شديدة لمثل هذا الجهاز الذي من شأنه أن 

ياة عشرات المرضى الذين يغسلون الكلى، خاصة في حاالت االنقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، ينقذ ح
 .36والذي من شأنه أن يمنع تجلط الدم عند المرضى

من نقص في  بدوره يقول رئيس قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي د. عبد هللا القيشاوي: "تعاني المستشفيات
ونتيجة ازدياد  طويلة،تأخر عالج المرضى لفترات ونتيجة هذا النقص ي الكلى، الالزمة لمرضى األجهزة

، ما يجعل االجهزة عرضة للتلف واالستهالك المحدودة اعداد المرضى تزداد ساعات العمل على االجهزة
 .  37السريع"

                                                           

 .2/00/7000 ،غزة الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، إدارةنظمتها ورشة عمل  في قطاع غزة، نتائج جرد األجهزة الطبية - 35
أثر سياسة الحصار اإلسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من  يتناوللم يبدأ،  اعمارحصار لم يتوقف و تقرير  - 36

 .72، ص (7000، نوفمبر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان)غزة:  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة،
جريدة الحياة هللا:  )راممريض،  200مرضى الكلى في غزة.. معاناة متفاقمة، نقص االدوية وتعطل أجهزة الغسيل تهددان حياة  - 37

 االلكتروني:الجريدة رابط للمزيد ُأنظر ، (07/2/7002الجديدة، 
 http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=221274y2232948Y221274#sthash.3rvfbUdT.dpuf  
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 منع المرضى من السفر للخارج لتلقي العالجثالثًا: 
بسبب النقص الشديد في المرافق  الخطيرة،ألمراض تعجز مستشفيات قطاع غزة معالجة الكثير من ا

-الصحية، ونقص التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة ونقص الخبرات البشرية.  وتضطر وزارة الصحة 
تحويل مئات المرضى سنويًا للعالج خارج مستشفيات القطاع، وخاصة مرضى القلب،  إلى-لذلك  نتيجة

 واألعصاب، والعيون، واألورام.  
كان عدد المرضى الذين كان ُيسمح لهم  7002الحصار االسرائيلي على قطاع غزة في يونيو  فرض قبل

بالمرور عبر معبر بيت حانون "ايريز" للوصول الى مستشفيات اسرائيل والضفة الغربية المحتلة يزيد عن 
عدد  قلصت السلطات المحتلة هذا 7001-7002حالة يوميًا.  وخالل سنوات الحصار األولى  20

المرضى المسموح لهم باجتياز المعبر والوصول للمستشفيات االسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية 
حالة يوميًا  12-72إلى ارتفع العدد ليصل  7000مرضى كمعدل يومي.  ومنذ عام  00ليصبح أقل من 

بية، وال يعتبر هذا يسمح لهم باجتياز المعبر والوصول للمستشفيات االسرائيلية ومستشفيات الضفة الغر 
العدد كافيًا لعالج مرضى قطاع غزة، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي شهدها القطاع منذ عام 

 .  38وحتى اآلن 7002
وفي تطور غير مسبوق، أقدمت السلطات اإلسرائيلية خالل فترة الحصار على حرمان فئات جديدة من 

لى المستشفيات لتلقي العالج، وهم المرضى المرضى من السفر عبر معبر بيت حانون للوصول إ
نما  المصابون بأمراض فقدان البصر وبتر األعضاء، بدعوى أن حاالتهم ال تحتاج إلى إنقاذ حياة، وا 
يحتاجون إلى جودة حياة، وهو ما رفع عدد المرضى الذين ُرفضت طلباتهم للوصول إلى المستشفيات 

 .39المحولين إليها
، على تحديد عمر 7002بحق المرضى، أقدمت سلطات االحتالل في نوفمبر وفي خطوة تعسفية جديدة 

مرافقي المرضى المحولين من قطاع غزة للعالج في مشافي الداخل أو الضفة الغربية، بما ال يقل عن 
 .40عاما، وقد حرم هذا القرار مئات المرضى من التوجه للعالج في مشافي الداخل أو الضفة الغربية 22

السلطات المحتلة في عام  در دائرة العالج في الخارج في وزارة الصحة برام هللا، فقد عرقلتووفقًا لمصا
حالة مرضية محولة للعالج في المستشفيات اإلسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة  221مرور  7007

ي وف، حالة مرضية 07221عرقلت السلطات المحتلة مرور  7002وفي عام الغربية والقدس المحتلة، 
حالة مرضية محولة للعالج في المستشفيات  27011عرقلت السلطات المحتلة مرور  7001عام 

                                                           

 مصدر المعلومات: الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة. - 38
بيان صحفي: إسرائيل تقيد وصول مرضى قطاع غزة إلى العالج الطبي الطارئ إذا كان مرضهم ال يهدد الحياة، )غزة: مركز  - 39

 (.  لالطالع على البيان ُأنظر موقع المركز االلكتروني:20/2/7000الميزان لحقوق االنسان، 
http://www.mezan.org/post/10397 

 .2، ص ،(، )غزة: المركز الفلسطيني لحقوق االنسان7002نوفمبر  20-0تقرير حالة المعابر  - 40

http://www.mezan.org/post/10397
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، عرقلت السلطات المحتلة 7002اإلسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي عام 
 .41حالة مرضية 27011مرور 
 وفاة عشرات المرضى بسبب الحصاررابعًا: 

في وفاة عدد  7002لقاسية منذ فرض الحصار االسرائيلي على قطاع غزة في يونيو تسببت اإلجراءات ا
كبير من المرضى الين يعانون أمراضًا خطيرة ومستعصية بسبب حرمانهم من مغادرة القطاع لتلقي العالج 

الج في الخارج.  ووفقًا لوزارة الصحة فقد بلغ عدد المرضى الذين قضوا جراء منعهم من السفر لتلقي الع
مريضًا، وقد قضى هؤالء المرضى إما بسبب اإلجراءات البطيئة والمعقدة والصعوبات  221في الخارج 

التي تضعها سلطات االحتالل في طريق عالجهم، أو بسبب رفض منحهم تصاريح للمرور عبر حاجز 
ستشفيات بيت حانون للوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة أو الم

اإلسرائيلية، أو بسبب عرقلة إجراءات سفرهم عبر معبر رفح البري، للوصول إلى المستشفيات المصرية أو 
 .42مستشفيات الدول المجاورة، أو بسبب نقص األدوية والمعدات الطبية في مستشفيات القطاع

 على المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل خامسًا: ابتزاز المرضى واعتقالهم
الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة  ني مرضى قطاع غزة المحولين للعالج إلى مستشفيات الضفةيعا

القدس المحتلة، والمستشفيات اإلسرائيلية جراء امتهان كرامتهم اإلنسانية، وتعرضهم لالبتزاز على أيدي 
بالحصول على ومساومتهم على التعاون معها في مقابل منحهم تسهيالت  ضباط أمن القوات المحتلة،

وفي حالة عدم استجابة المرضى للمحققين اإلسرائيليين وتقديم معلومات لهم، فقد  للعالج، تصاريح مرور
ال ُيسمح لهؤالء المرضى باجتياز المعبر والوصول إلى المستشفيات المحولين لها لتلقي أو استكمال 

 .43عالجهم
ات المرضى أو مرافقيهم بمجرد وصولهم على صعيد متصل اعتقلت سلطات االحتالل االسرائيلي عشر 

المعبر، وقد أفاد عدد من المرضى أن تعرضوا الستجواب لساعات طويلة قبل أن يتم اعتقالهم رغم تردي 
 .44أوضاعهم الصحية

                                                           

 .7002، 7001، 7002، 7007التقارير السنوية لدائرة العالج في الخارج في وزارة الصحة برام هللا ألعوام  - 41
للمزيد من المعلومات حول حاالت الوفيات الناجمة عن منع المرضى من العالج في الخارج راجع موقع وزارة الصحة  - 42

 االلكتروني:
http://www.moh.gov.ps/portal 

(.  72/1/7002االحتالل يحول معبر بيت حانون إلى مصيدة لالبتزاز واالعتقال وسحب تصاريح، )رام هللا: جريدة األيام،  - 43
 لالطالع على المزيد حول الموضوع ُأنظر موقع جريدة األيام االلكتروني:

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10d81ef8y282599160Y10d81ef8# 

بيان صحفي: قوات االحتالل تواصل ابتزاز المرضى واعتقالهم، مركز الميزان يستنكر ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف  - 44
 لالطالع على البيان ُأنظر موقع المركز االلكتروني: (. 01/1/7002مركز الميزان لحقوق اإلنسان، )غزة:  ،االنتهاكات اإلسرائيلية

http://www.mezan.org/post/21845 
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وقد بلغ عدد المرضى الذين اعتقلتهم قوات االحتالل على معبر بيت حانون "ايريز" منذ بداية عام 
.  بينما 45من مرافقي المرضى 1عتقلت قوات االحتالل خالل نفس الفترة مرضى، كما ا  2، بلغ 7002

 2اعتقلت قوات االحتالل  7001مرضى.  وفي عام  1، 7002اعتقلت قوات االحتالل خالل عام 
من  2مرضى و 2اعتقلت قوات االحتالل  7002، وفي عام 46مرضى واثنين آخرين من مرافقي المرضى

مرضى، كما اُعتقل اثنين من  1بلغ عدد المعتقلين من المرضى  7007 ، وخالل العام47مرافقي المرضى
مريضًا،  01اعتقلت قوات االحتالل  7000وحتى نهاية عام  7001ومنذ بداية عام   .48مرافقي المرضى

 .مرافقين لمرضى 2و
 بفعل الحصار سادسًا: انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في المنشآت الطبية

 خاصة العمل، عن الكهرباء توليد محطة توقف جراء حقيقية أزمة تعاني أنها غزة في الصحة وزارة أكدت
 في الكهربائية المولدات لتشغيل الالزم السوالر مادة من في مخزونها حاد نقص من تعاني أنها

 القدرة، أشرف .د وأكد انقطاع الكهرباء.  ظل في األولية الرعاية ومراكز الصحية والعيادات المستشفيات
جراء  الصحي وضعهم بتفاقم مهددون  غزة قطاع مرضى من %10 من أكثر أن الوزارة، باسم ناطقال

 لتشغيل المخصص السوالر من االستراتيجي المخزون  وتدهور الكهربائي التيار انقطاع ساعات عدد زيادة
 كارثة من القدرة .د حذر كما األولية.  الرعاية ومراكز المستشفيات الموجودة في الكهربائية المولدات
 برتوكوالتهم تعتمد والتي مباشر، المستشفيات بشكل في الحيوية األقسام في المرضى كافة ستطال صحية

أقسام  في الخدج األطفال السيما الطبية، باألجهزة المرتبط الكهربائي التيار استمرار على العالجية
انقطاع التيار  أن وأضاف الفائقة.  العناية غرف فيوالمرضى الراقدين  كلوي،ال فشلال ومرضى الحضانة،

                                                           

بيان صحفي: سلطات االحتالل تخضع مريضًا للتعذيب وتتسبب في وفاته بسبب حرمانه من العالج، )غزة: مركز الميزان  - 45
 (.  ُأنظر البيان واالحصائية على رابط موقع المركز االلكتروني:02/1/7002لحقوق االنسان، 

http://www.mezan.org/post/22480 
، غزة بيان صحفي: مركز الميزان يستنكر ابتزاز واعتقال قوات االحتالل للمرضى ويطالب برفع الحصار المفروض على قطاع - 46

 ابط موقع المركز االلكتروني:على ر البيان  (.  ُأنظر71/00/7001)غزة: مركز الميزان لحقوق االنسان، 
http://www.mezan.org/post/19704 

ُأنظر  (.2/7/7002بيان صحفي: قوات االحتالل تواصل اعتقال المرضى ومرافقيهم، )غزة: مركز الميزان لحقوق االنسان،  - 47
 المركز االلكتروني:البيان واالحصائية على رابط موقع 

http://www.mezan.org/post/17987 
بيان صحفي: مركز الميزان يستنكر اعتقال قوات االحتالل مريضًا أثناء ذهابه لمقابلة المخابرات في معبر بيت حانون، )غزة:  - 48

 ُأنظر البيان واالحصائية على رابط موقع المركز االلكتروني: (. 7/0/7002مركز الميزان لحقوق االنسان، 
http://www.mezan.org/post/16028 
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 والمختبرات والتوليد النساء الطوارئ، االستقبال، أقسام، عملياتال الكهربائي يهدد بتوقف العمل في غرف
 .49األزمة استمرت حال القطاع في مستشفيات كافة في التشخيصية واألشعة
 النقص أن الشفاء، مستشفى في المركزة العناية وحدة مدير نائب عيادة، أبو كمال الدكتور أفاد بدوره،
في مرات  حدث مثلما الطوارئ، حالة إعالن على الصحة وزارة والكهرباء، يجبر الوقود إمدادات في الحاد
 باستثناء العمليات الجراحية كافة تعليق يتم الطوارئ  حالة وخالل نموذجًا(.  7007 فبراير )شهر عديدة

 ما والغسيل، المياه تنقية خدمات والتدفئة(، وتقليص المكيفات )التبريد وقف يتم كما   الطارئة. العمليات
 القلب مراقبة أجهزة أن عيادة أبو .د وأضاف والصحة.  النظافة مستوى  على آثار واضحة عليه يترتب
 األجهزة في الداخلية المجسات تتعطل حيث التيار الكهربائي، انقطاع عند عملها عن تتوقف الدم وضغط
 إلى يؤدي ما وهو أجهزة اإلنذار، عمل اضطراب إلى يؤدي الذي األمر الكهرباء، انقطاع نتيجة الطبية
 .50صحيح بشكل المريض حالة تشخيص على القدرة عدم

 المبحث الرابع
من االنتهاكات اإلسرائيلية لحق سكان القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان موقف 

 الصحةالقطاع في 
تداعيات خطيرة انعكست سلبًا على الواقع  7002نجم عن الحصار االسرائيلي لقطاع غزة منذ عام 

الصحي في القطاع، وتسبب ذلك في انتهاكات خطيرة لحقوق سكان القطاع الصحية.  يتناول هذا 
الصحة، المبحث موقف القانون الدولي االنساني من االنتهاكات اإلسرائيلية لحق سكان القطاع في 
 وموقف القانون الدولي لحقوق االنسان من االنتهاكات اإلسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة.
 أواًل: موقف القانون الدولي االنساني من االنتهاكات اإلسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة

 وجه على والجرحى وللمصابين عام، بشكل للمدنيين الصحية الحقوق  اإلنساني، الدولي القانون  كفل
 إلرساليات الحر بالنقل والسماح والنساء، واألطفال والمرضى، الحماية للجرحى توفير عبر الخصوص،

 العقوبات فرض عن واالمتناع بتقديم المساعدة الطبية للطواقم والسماح الحيوية، الغذائية والمواد األدوية
 .الجماعية

 الحرب وتحت االحتالل، زمن في المدنيين بحماية المتعلقة 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية أولت وقد
 لعمليات الخاصة الحماية تأمين على االتفاقية تلك حيث حرصت الصدد، هذا في خاصين واهتماماً  عناية

                                                           

بيان صحفي: كارثة صحية وبيئية تحدق بقطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود، )غزة: المركز الفلسطيني لحقوق  - 49
 (.  للمزيد من التفاصيل ُأنظر رابط موقع المركز االلكتروني:02/7/7007ان، اإلنس

 http://pchrgaza.org/ar/?p=4228 

قطاع غزة" حول أثر انقطاع الوقود والكهرباء على حياة  تقرير "ال حلول في األفق، أزمة الوقود والكهرباء تشل الحياة في - 50
.   لالطالع على تفاصيل أكثر 1(، ص 70/2/7007مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، السكان المدنيين في قطاع غزة، )غزة: ال

 ُأنظر التقرير على موقع المركز االلكتروني:
http://www.pchrgaza.org/files/2012/gaza_report-20-3-2012.pdf 
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 المستشفيات، وعمل الصحية، الرعاية خدمات االتفاقية نظمت وقد المدنيين.  من والمرضى الجرحى نقل
 (.  22، 21، 70، 70، 01، 01، 02، 02، 02االتفاقية ) مواد من عدد في ذلك وظهر

 أغسطس/آب 12 في المعقودة جنيف الملحق التفاقيات ،1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول أما
 دور على جنيف التفاقيات مكمالً  يعتبر والذي المسلحة، الدولية المنازعات بحماية ضحايا المتعلق 1949
، 02، 02وجاء ذلك في المواد ) وحمايتهم، والمرضى الجرحى في إنقاذ الغوث وجمعيات المدنيين السكان

 ( من البروتوكول.10، 10، 22، 27، 20
 توفر وأن الصحية والشروط العامة الصحة بتأمين االحتالل دولة اإلنساني، الدولي القانون  ألزم كما

 ذلك على ونصت المحتلة، األراضي في انلمسك الطبية والعناية وسائلها األغذية به تسمح ما بأقصى
 .الرابعة جنيف اتفاقية ( من22، 22) المادتان
 السكان، لمصلحة التي تعمل اإلغاثة مشاريع بقبول االحتالل دولة اإلنساني، الدولي القانون  ألزم كذلك
 المحتلة، األراضي داخل عملها تنفيذ من لتمكينها تصرفها تحت التي الوسائل بكل التسهيالت لها وتوفر

 شحنات بكفالة االحتالل دولة فتلزم األحمر، للصليب الدولية كاللجنة محايدة هيئات أو دول بها والتي تقوم
 من حال بأي اإلغاثة بعثات تعفي وال جنيف، اتفاقية من (22للمادة ) وفقا   حمايتها، وضمان األغذية
 الطبية والخدمات والمعّدات الغذائية توفر المؤن  أن في التامة مسؤوليتها تحمل من االحتالل دولة األحوال
 .51تصرفها تحت التي الوسائل به تسمح ما وبأقصى المحميين للسكان

 تفرضهالذي  عن الحصارتعتبر االنتهاكات الخطيرة لحق سكان القطاع في الصحة، والناجمة  ،عليهو 
 دون  يحولتدهور األوضاع الصحية، و ، الذي يتسبب في غزة قطاع على اإلسرائيلي االحتالل سلطات
 اإلنساني.  الدولي للقانون  صارخاً  انتهاكاً  المناسبة، الصحية الخدمات تقديم

 ثانيًا: موقف القانون الدولي لحقوق االنسان من االنتهاكات اإلسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة
قيات على احترامها والتقيد بما ورد فيها من يلزم القانون الدولي لحقوق اإلنسان الدول المصدقة على االتفا

اسرائيل منضمة لمعظم الصكوك الدولية المكونة للقانون الدولي االنساني، ونظرًا ألنها ألن  حقوق.  ونظراً 
كان االلتزام بما نصت عليه هذه الصكوك تجاه س كذلك ما زالت محتلة لقطاع غزة، فإنه يترتب عليها

  قطاع غزة.
، قد أهدر جميع الحقوق الصحية التي 7002وفي الواقع فإن الحصار المفروض على القطاع منذ عام 

تكفلها الصكوك الدولية  المعنية بحماية الحق في الصحة، وعليه فإن الممارسات االسرائيلية التعسفية 
دولية التي تتناول الناجمة عن الحصار االسرائيلي لقطاع غزة قد انتهكت وبشكل جسيم معظم  الصكوك ال

(، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 0111الحق في الصحة، ومنها: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )
(، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 0122أشكال التمييز العنصري )

                                                           

 .2، ص (7007، يونيو مركز الميزان لحقوق االنسان ، )غزة:واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزةتقرير  - 51
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إلعالن الخاص بحقوق المعوقين (، ا0120، اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليًا ))0122)
، )0111(، اتفاقية حقوق الطفل )0121(، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )0122)

 .)0110مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية )
قطاع غزة الصحية، تكون قد أخلت وبالتالي فإن اسرائيل، وفي ضوء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق سكان 

بالتزاماتها وواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق االنسان، فهي ال تحترم حقوق اإلنسان وال تحميها وال 
تفي بها بأدنى متطلباتها، بل على العكس تمعن في انتهاكها.  وعليه تمثل انتهاكات اسرائيل لكافة 

ان، وبخاصة نلك المتعلقة بالحق في الصحة، وما يترتب على الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق االنس
 االنسان. لحقوق  الدولي للقانون  صارخاً  ذلك من إهدار كافة الحقوق الصحية لسكان القطاع انتهاكاً 

 الدراسة: نتائج
لي على الواقع الصحي في قطاع غزة إلى مجموعة تبحث أثر الحصار االسرائيخلصت هذه الدراسة التي 

 :النتائج، هي كالتاليمن 
شكاًل من أشكال العقوبة الجماعية  7002يمثل الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام  -

التي يحظرها القانون الدولي اإلنساني، كما يعتبر شكاًل من أشكال القصاص أو الثأر من السكان المدنيين 
 طير ألحكام القانون الدولي االنساني.الفلسطينيين المحرم دوليًا، وهو بالتالي انتهاك خ

 سيما المادةيعتبر الحصار االسرائيلي لقطاع غزة انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق االنسان ال  -
، وال تشكل القيود المحدودة على 0122( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 07)

بررًا لقوات االحتالل اإلسرائيلي لتقييد حرية الحركة للفلسطينيين، حرية الحركة المسموح بها في المادة م
حيث أن ما تقوم به تلك القوات ليس فقط انتهاكًا لحرية الحركة، بل حتى لمبدأ التقييد المشار إليه في 

 المادة.
تسبب الحصار الشامل لقطاع غزة في تدهور األوضاع الصحية، وتعريض السكان، بمن فيهم  -

ألخطار مضاعفة.  ونجم تدهور األوضاع الصحية في القطاع بشكل أساسي عن نقص المرضى، 
اإلمدادات الطبية، واألدوية، وعن حرمان آالف المرضى من السفر للعالج في الخارج، وعن تعرض 
المرضى المسموح لهم بالسفر لالبتزاز أو االعتقال، وعن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في 

 ت والمراكز الطبية.  وقد أدى ذلك إلى تدهور صحة آالف المرضى، ووفاة العشرات منهم.المستشفيا
 سلطات تفرضهالذي  عن الحصارتعتبر االنتهاكات الخطيرة لحق سكان القطاع في الصحة، والناجمة  -

 تقديم دون  غزة، الذي يتسبب في تدهور األوضاع الصحية، ويحول قطاع على اإلسرائيلي االحتالل
 اإلنساني.  الدولي للقانون  صارخاً  انتهاكاً  المناسبة، الصحية الخدمات

تمثل انتهاكات اسرائيل لكافة الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان، وبخاصة نلك المتعلقة  -
 صارخاً  بالحق في الصحة، وما يترتب على ذلك من إهدار كافة الحقوق الصحية لسكان القطاع انتهاكاً 

 االنسان. لحقوق  الدولي للقانون 
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 توصيات الدراسة:
 المجتمع الدولي 

اإلسرائيلي لوقف العمل بسياسة الحصار، وذلك من أجل الضغط الدولي الفاعل على سلطات االحتالل  -
تمكين سكان القطاع من الحركة بحرية، وخاصة المرضى الذين ال يتوفر لهم عالج في مستشفيات 

 .القطاع
االحتالل من أجل فتح المعابر المخصصة إلمداد القطاع بالمواد األساسية، حتى الضغط على سلطات  -

 يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية.
 ومن أهمها ،التي أقرتها األمم المتحدةاألساسية إجبار سلطات االحتالل على االلتزام بالقواعد والمبادئ  -

  .  من الصحة يمكن بلوغه التمتع بأعلى مستوى  الحق في
 0111كما تحددها اتفاقية جنيف الرابعة لعام لية للسكان المدنيين الفلسطينيين توفير الحماية الدو  -

االنتهاكات من أجل وقف والعمل بشكل فاعل ، وتحت االحتالل الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب
التي تواصل سلطات االحتالل اقترافها ضد المدنيين الفلسطينيين، ، الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني

 أهم أشكالها. أحدويمثل الحصار المحكم المفروض على قطاع غزة 
والمهدد جراء سياسة الحصار،  امج اغاثية دولية عاجلة إلنقاذ القطاع الصحي المتضررتوفير بر  -

اسية الالزمة لعمله، ومنع أي امكانية حقيقية لتطويره باالنهيار في حال استمر منع توريد االحتياجات األس
 .ومواكبة التقدم الطبي على مدار عشر سنوات

التأكيد على أن التسهيالت المزعومة لسلطات االحتالل بتخفيف الحصار هي محاولة للتغطية على  -
 القيود المفروضة على عدم قانونية هذه السياسة المحظورة وفقًا للقانون الدولي، والمطالبة بإزالة جميع

 توريد االحتياجات الطبية وعلى سفر المرضى لتلقي العالج في مستشفيات خارج القطاع.  
 السلطة الفلسطينية 

زالة كافة آثار االنقسام المدمرة،ري على إعادة اللحمة الوطنيةالعمل الفو  - من أجل الخروج من  ، وا 
عن قطاع غزة، وفتح كافة  جل رفع الحصاروتوحيد الجهود من أ ،األزمات القاسية التي يعانيها القطاع

 التجارية والمخصصة لعبور لألفراد. المعابر
الحصار  لحقت بالقطاع الصحي جراءعلى األضرار الكارثية التي  والجهود للتغلببذل أقصى الطاقات  -

 .قطاع غزةالمفروض على 
، والعمل على تقديم التوصيات الالزمة طاع الصحيالقلمتابعة أداء عليا تشكيل لجنة طوارئ وطنية  -

القطاع الصحي، العاجز عن الوفاء باحتياجات  إلنعاشإلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير الالزمة 
 سكان قطاع غزة الصحية.  
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هم إلنقاذ المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة وال تتوفر امكانية لعالج ة طارئةتبني سياسات صحي -
في مستشفيات القطاع، والعمل على تمكينهم بأقصى سرعة من مغادرة القطاع للوصول إلى مستشفيات 

 الخارج )المتعاقدة مع وزارة الصحة الفلسطينية( المالئمة لعالجهم.  
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 المراجع:
 أواًل: الكتب

 العامة والتوصيات العامة التيالصكوك الدولية لحقوق االنسان تجميع للتعليقات  -
 (.7001مايو  72اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، )نيويورك: اأُلمم المتحدة، 

ديفيد المييدا وروبرت برلين، دليل دراسي، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،  -
 (.7002تا، )الواليات المتحدة األمريكية، مركز حقوق اإلنسان بجامعة منيسو 

الطبعة األولى،  ٬)القاهرة: مكتبة جزيرة الورد ٬هولوكوست غزة في نظر القانون الدولي ٬عبد هللا األشعل -
7000 .) 

عبد الرحمن محمد علي، وآخرون، إسرائيل والقانون الدولي، )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات  -
 (7000واالستشارات، الطبعة األولى، 

ي، أوضاع قطاع غزة االقتصادية واالجتماعية في ظل الحصار االسرائيلي، )أبو فضل عصام المزين -
 (.7001ظبي: مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، الطبعة األولى، 

ماهر حامد الحولي وعبد القادر صابر جرادة، التكييف الشرعي والقانوني للحرب على غزة، )غزة:  -
 (، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني.7000سلسلة الدراسات اإلسالمية، يونيو مجلة الجامعة اإلسالمية، 

 ثانيًا: التقارير
المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، عام على تطبيق اتفاقية المعابر.. عام آخر من معاناة السكان  -

 .01/07/7002المدنيين الفلسطينيين، غزة، 
، غزة، 20/2/7000-02/2/7000ة المعابر في قطاع غزة المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، حال -
0/1/7000  . 
المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، حصار لم يتوقف واعمار لم يبدأ، يتناول أثر سياسة الحصار  -

اإلسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، غزة، 
 (.7000نوفمبر 

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أثر انقطاع الوقود والكهرباء على حياة السكان المدنيين في قطاع  -
 .   70/2/7007غزة، غزة، 

من  22-02المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، استمرار القرار اإلسرائيلي بمنع الفئة العمرية من  -
 .02/1/7001السفر عبر معبر رفح، غزة، 

ديسمبر  غزة،، 7002نوفمبر  20-نوفمبر  0فلسطيني لحقوق االنسان، حالة المعابر المركز ال -
7002. 

المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيالت مخادعة، غزة،  -
77/07/7002 . 
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التقرير السنوي المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، حالة حقوق االنسان في األرض الفلسطينية المحتلة،  -
 .1/2/7002، غزة، 7002لعام 

مركز الميزان لحقوق االنسان، واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة، غزة: يونيو  -
7007. 

، غزة، 7002وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية، الصيدلة في قطاع غزة، التقرير السنوي لعام  -
7002. 

 ة: بيانات وأخبار صحفيثالثاً 
األيام، االحتالل يحول معبر بيت حانون إلى مصيدة لالبتزاز واالعتقال وسحب تصاريح، رام هللا،  -

72/1/7002  . 
الحياة الجديدة، مرضى الكلى في غزة.. معاناة متفاقمة، نقص االدوية وتعطل أجهزة الغسيل تهددان  -

 .07/2/7002مريض، رام هللا،  200حياة 
وق اإلنسان، كارثة صحية وبيئية تحدق بقطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء ونفاذ المركز الفلسطيني لحق -

 .  02/7/7007الوقود، غزة، 
المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، المركز يرحب بقرار السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح أمام  -

 . 72/1/7007تنقل سكان قطاع غزة، غزة، 
إسرائيل تقيد وصول مرضى قطاع غزة إلى العالج الطبي الطارئ إذا  زان لحقوق االنسان،مركز المي -

 .  20/2/7000كان مرضهم ال يهدد الحياة، غزة، 
مركز الميزان لحقوق االنسان، مركز الميزان يستنكر اعتقال قوات االحتالل مريضًا أثناء ذهابه لمقابلة  -

 .  7/0/7002المخابرات في معبر بيت حانون، غزة، 
 .  2/7/7002الميزان لحقوق االنسان، قوات االحتالل تواصل اعتقال المرضى ومرافقيهم، غزة، مركز  -
مركز الميزان لحقوق االنسان، مركز الميزان يستنكر ابتزاز واعتقال قوات االحتالل للمرضى ويطالب  -

 .  71/00/7001برفع الحصار المفروض على قطاع، غزة، 
 (.  01/1/7002مركز الميزان لحقوق اإلنسان، قوات االحتالل تواصل ابتزاز المرضى واعتقالهم، غزة:  -
مركز الميزان لحقوق االنسان، سلطات االحتالل تخضع مريضًا للتعذيب وتتسبب في وفاته بسبب  -

 . 02/1/7002حرمانه من العالج، غزة، 
أيام على فتحه، بريطانيا،  2إغالق معبر رفح بعد وكالة قدس برس لألنباء، سلطات مصر ُتعيد  -
2/2/7002. 

 : ورشات عمل رابعاً 
الهندسة والصيانة بوزارة الصحة،  إدارةنظمتها نتائج جرد األجهزة الطبية في قطاع غزة، ورشة عمل  -

 .2/00/7000غزة، 
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 : المواقع االلكترونيةخامساً 
 موقع اأُلمم المتحدة االلكتروني -

http://www.un.org/ar/documents/udhr 

 موقع االعالنات واالتفاقيات الواردة في قرارات الجمعية العامة، اأُلمم المتحدة االلكتروني -
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/795/14  

 موقع الصليب االحمر االلكتروني -
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

 موقع المفوض السامي لحقوق االنسان، اأُلمم المتحدة االلكتروني -
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 موقع المركز المصري لتعليم حقوق االنسان االلكتروني -
http://echre.org/old_ar/rights/moaak.html 

 موقع المعهد العربي لحقوق االنسان االلكتروني -
http://aihr-iadh.net/pdf/international principedeprotection.pdf 

 موقع المركز الفلسطيني لحقوق االنسان اإللكتروني -
http://pchrgaza.org/ar/?p=4372 

 موقع جريدة األيام االلكتروني -
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10d81ef8y282599160Y10d 

 موقع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني اإللكتروني -
https://www.palestinercs.org/ar/inside.php?page=69&catid=2 

 موقع جريدة الحياة الجديدة االلكتروني -
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=221274y2232948Y221274#sthash.3rvfbU

dT.dpuf  

 موقع جامعة منيسوتا االلكتروني -
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGrighttohealth.html 

 موقع مركز موارد العدالة االجتماعية االلكتروني -
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 

 يونيسف" االلكتروني:" للطفولةموقع منظمة األمم المتحدة  -
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf 

 مركز موارد العدالة االجتماعية االلكتروني -
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 

 موقع مركز الميزان لحقوق االلكتروني -
http://www.mezan.org/post/10397 

 موقع قدس برس االلكتروني -
http://www.qudspress.com/index.php?page=about 

 

http://aihr-iadh.net/pdf/international
http://www.mezan.org/post/10397
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 موقع وزارة الصحة االلكتروني -
http://www.moh.gov.ps/portal 

 
 : المراجع باللغة االنجليزيةسادساً 

- International Human Rights Instruments, (New York: United Nations, vol.1, 27 

may 2008). 

- Jean Pictet, “Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War, Geneva: International Committee of the Red 

Cross "ICRC", 1958). 

- Richard Falk, Report of the Special Rapporteur on the situation of human 

rights in the Palestinian territories occupied since 1967, (New York: United 

Nations, General Assembly, Human Rights Council), 10 January 2011. 
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