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 المعالجة التشريعية للقوانين المتعلقة بالحقوق الصحية ومدى انسجامها والمعايير الدولية 
 حمد التلبانيمحمد عوض أأ.

 ماجستير قانون عام 
 الملخص

 المواثيق بها ُعنيت التي األساسية؛ اإلنسان حقوق  بين هامة مكانة الصحة في الحق يحتل
ت الدولية، واإلعالنات  واضحة دولية معايير تقرير بهدف والقرارات؛ االتفاقيات من العديد لها وكرسَّ
 المختلفة، المريض حقوق  وتحترم الدول، تزاماتال وتحدد متكاملة، صحية بحقوق  تعترف وعملية؛

 للحقوق  الفلسطيني الدستوري  اإلطار في للبحث أيضا   سعت والتي ،الدراسة تناولته ما وهو
 على اإلطار ذلك انعكاس وكذا تطبيقها، ضمانات أو الدستورية الحماية نطاق سواء الصحية،
 سواء الدولية المعايير مع وتوافقها بالصحة، الصلة ذات القوانين في الواردة التشريعية المعالجة
 تبين التي القضايا؛ من وغيرها العلمية، المستجدات مع توافقها أو المريض، لحقوق  باالحترام
 وعدم احترامها، لضمانات وافتقاره الصحية للحقوق  الدستوري  اإلطار ضعف خاللها من للباحث
 النقص لتدارك المشرع تدخل يستلزم ما ولية،الد المعايير مع للصحة الناظمة القوانين انسجام
 وضمان الصحية للحقوق  الحماية نطاق وتوسيع التعارض، وإلزالة والدستوري  التشريعي والخلل

 . الدراسة خاتمة تضمنتها التي التوصيات من وغيرها تطبيقها،
 

Abstract 

The right to health is one of the most important rights among other basic 

human rights stipulated in the international conventions, declarations, 

agreements and resolutions. Such conventions were made in order to 

develop clear and practical international standards that identify integrated 

health rights of all human beings and define the obligations of countries, 

and respect the various rights of patients. Such topics are the domain of this 

study. It also sought to discuss the Palestinian constitutional framework for 

health rights, the scope of constitutional protection and the guarantees of its 

application. This is in addition to the reflections of such framework on the 

legislative treatment contained in the health-related laws and their 

conformity with international standards, both in its respect for the rights of 

the patient, or in its compatibility with the scientific developments as well 

as to other of issues. The researcher concluded that there are weak points in 

the constitutional framework of health rights. It lacks of guarantees of 

respect and applicability. The laws regulating health issues lack harmony 

with international standards that requires the intervention of the legislature 
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to remedy the shortage of legislative and constitutional imbalance, to 

remove the conflict, and to expand the scope of protection of health rights, 

and ensure their application. This is in addition to other recommendations 

that were included in the conclusion of the study. 

 المقدمة
 موضوع الدارسة:

في صلب الوثيقة  الحقوق والحريات العامة على تقرير وضماندرجت الدساتير الحديثة 
 ،ع العادي عند تنظيمه لتلك الحقوق يتقيد بها المشر  ،بوضع مبادئ دستورية سامية ،الدستورية
والتي كان لها دور  عالنات الدولية،التي ارستها المواثيق واإل ،لدوليةتوافق مع المعايير ابشكل ي

 وتقرير مبادئ ،ساسيةكأحد أهم حقوق اإلنسان األ ،براز المفهوم الواسع للحق في الصحةكبير في إ
 لضمان التطبيق الكامل لهذا الحق. لتزامات هامةومعايير وا
في باب عندما نص  ،في القانون األساسي المعدل ذات النهج المشرع الفلسطينيقد اتبع و 
وفق  ومن بينها بعض جوانب الحقوق الصحية ؛على جملة من الحقوق والحريات العامةمنه مستقل 

العامة عند تنظيمه خطة المشرع في قانون الصحة  ىعل كبير األثر كان لها ،معالجات وصياغة
 .، وغيرها من القوانينللحقوق الصحية

الفلسطيني  والتشريعيالدستوري وهو ما استرعى انتباه الباحث نحو الخوض في اإلطار 
وضمان حقوق  ،كاملةوكفايته للوصول لتمتع المواطن بحقوق صحية  ،المنظم للحقوق الصحية

المبادئ الدستورية مع  اإلطار ذلك، وتوافق ة قانونية شاملةبمسؤوليو  ،انسان المتصلة بهاإل
 . جارب القانونية المقارنة والفضلىالتء في ضو و ، المعايير الدوليةو 

الفلسطينية  والتشريعية الدستوريةتسعى الدراسة للبحث في مدى كفاية النصوص  :تساؤالت الدراسة
 على التساؤالتجابة وذلك من خالل اإل، عايير الدوليةينسجم مع المالحقوق الصحية بشكل  ضمانل

  الفلسطيني؟ساسي يكمن موضع الحق في الصحة بين أحكام القانون األ أين- اآلتية:
 ؟الصحية وتضمن التطبيق الكامل لهاما هي المعايير الدولية التي تعترف بالحقوق  -
االعتراف والضمان، وبما يني بمن المشرع الفلسط نالت حقوق المريض االهتمام الالزمهل  -

 ؟نسان ومعاييرهاالدولية لحقوق اإلالحماية  يتوافق مع
الحقوق ب المتصلة وعدم التدخل ،مبدأ الحريةكيف نظم المشرع الفلسطيني حاالت الخروج عن  -

 ؟، وخاصة خالل العمل الطبيالصحية
 التنفيذيةعلى السلطة ة واضحهل وفق المشرع الدستوري الفلسطيني في تقرير دور ومسؤولية  -

 ؟بشكل كامل فراد بالحقوق الصحيةتضمن تمتع األ
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 والمعايير ،يةملالتطورات العلحقوق الصحية الناظمة لالفلسطينية  التشريعيةالمعالجة تواكب هل  -
 ؟القانونية الفضلىااللتزامات الدولية والتجارب و 

ي ودستوري يضمن الحقوق الصحية طار تشريعإتسعى الدراسة للوصول ألفضل : أهداف الدراسة
وبشكل ، مناسبةغير عباء مالية أ  وأودون عراقيل  ،دون تمييز أو انتقاص ،لسطينيللمواطن الف

زيادة و  ،ثراء الفقه القانوني الفلسطيني، وكذا إنسانمبادئ حقوق اإلو يير الدولية يتوافق مع المعا
 .والمتصلة بالحقوق الصحية في فلسطينالواجب احترامها  الوعي المجتمعي بالمبادئ والمعايير

وهو الحق  ؛لإلنسانساسية هم الحقوق األأ  حدألتنبع أهمية هذه الدراسة في تناولها  :أهمية الدراسة
انتقاص ي ، وأتع بباقي الحقوق والحريات األخرى ساسي للتمالمدخل األ الذي يشكل، في الصحة

 .المختلفة لالنتقاص وحرياتهم والنفسية وحقوقهم فراد وسالمتهم البدنيةمن هذا الحق يعرض حياة األ
سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي منهجا  أساسيا  للدراسة، بتحليل النصوص  :منهجية الدراسة

 الصحة العامةقانون في ، أو ساسي الفلسطينيالقانون األ؛ سواء الواردة في ذات العالقة القانونية
باآلراء الفقهية والسياسات المقارن عند الحاجة، و بالمنهج  نة، ومع االستعاغيرها من القوانينو 

 .المقارنة بما يثري الدراسة الدولية والداخلية التشريعية
وخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات، نتناول في ومبحثين تنقسم الدراسة إلى مقدمة  خطة الدراسة:

مدى انسجام الحق مبحث الثاني: ال، و الحق في الصحة في التشريعات الفلسطينيةالمبحث األول: 
 .في الصحة في القانون الفلسطيني والمعايير الدولية

 المبحث األول
 الحق في الصحة في التشريعات الفلسطينية 

المرض يتصل بوجود ارتبطت الصحة العامة خالل حقب زمنية طويلة بمفهوم ضيق 
استمر ذلك حتى الدعوة ،  لمجتمعفي ابما تحمله من تهديد لالستقرار  ،وبئةمواجهة األ وباألخص

بعد الزام  ،وتخصيص مؤسسات صحية كثر انصافا  في مجتمع أ ،ن تكون الصحة حق للفردأل
قررتها  والمعايير التيدستورية المبادئ ال ، بما يتوافق مع1الدولة الحديثة بكفالة الحق في الصحة

والتي عرف  ،الحق من قبل منظمة الصحة العالميةاالعتراف بهذا  ابتداء  من، 2 المواثيق الدولية
                                                           

ري وبئة لألمن العام والنظام العام، لذا انيطت الخدمات الصحية في بدايات التنظيم القانوني واإلداتهديد األمراض واألأي  1
وخاصة خالل االستعمار األجنبي للبالد العربية. أنظر: اليزابيث  –للصحة العامة بوزارة الداخلية، تجسيدا  الرتباطها باألمن 

لونغينيس، وآخرون، الصحة العامة، مهنة الطب، وبناء الدولة نظرة تاريخية، فصل ضمن مجلد، الصحة العامة في الوطن 
 وما بعدها.   87، ص 3112حدة العربية، بيروت ،(، مركز دراسات الو 1العربي، ط )

بعض الحقوق الصحية  إلى جانب المواثيق الدولية واإلعالنات الصادرة عن المنظمات الدولية، كفل القانون الدولي اإلنساني 2
في الحياة والسالمة البدنية، بحظر القتل المباشر أو غير المباشر، بترك الجرحى والمرضى ن، كالحق يميلألشخاص المح
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ال مجرد انعدام ، سالمة بدنيا  وعقليا  واجتماعيا  الصحة بأنها "هي حالة من اكتمال ال هادستور 
باعتباره حق راسخ في  واسعاليوم الحق في الصحة يحمل مفهوم  غدى حتى .1المرض أو العجز "

وتعبئة قدرات  ،وأن التكافل االجتماعي ومشاركة الجمهور ،العقود االجتماعية بين الدولة ومواطنيها
 .2الجتماعيةوالعدالة ا لإلنصافالوصول  بهدفلنهوض بالصحة ت لبر آلياتتع، المجتمع

حث في المعالجة التشريعية الفلسطينية للحق في الصحة سواء الواردة في القانون وعليه نب
يتطلب تقسيم هذا  ماة به، لناظمة للحق في الصحة أو ذات الصلاألساسي أو التشريعات العادية ا
 ،ساسي الفلسطينيالقانون األ الحق في الصحة في: ولالمطلب األالمبحث إلى مطلبين نتناول في 

 .ة في التشريعات الفلسطينيةحصالحق في ال: ب الثانيالمطلوفي 
 المطلب االول

 الحق في الصحة في القانون األساسي الفلسطيني
تضمن  ؛الفلسطيني ساسيللحقوق والحريات في القانون األ مستقال   فرد المشرع بابا  أ
فراد نصوص هذا الباب يسجل الباحث عدم إ، وباستعراض 3والحماية لعدد من الحقوق  االعتراف

همية عن ال يقل أ  ،سيةسان حقوق اإلنسان األنص خاص يتضمن حماية الحق في الصحة كحق م
  .نص دستوري خاصتم االعتراف الصريح بها وبغيره من الحقوق والحريات العامة التي 
لى ومهمة في و خطوة أ منلحق في صلب الدستور على اعلى الرغم مما يشكله النص 

فهو وسيلة دمج القواعد  ؛وضمان فعاليته ونفاذه، هذا الحقاضفاء الحماية الدستورية على طريق 
الحق قيمة أعلى مما يمنحه التشريع العادي، منح لو ، القانوني الداخلي في النظام المعترف بها دوليا  

الدستوري غفل المشرع حين أ  القانونييظهر النقص ذلك ل ،4إلى قمة النظام القانوني ورفعه
                                                                                                                                                                          

والعجزة بدون تقديم مساعدة لهم، وحظر التعذيب والتجارب العلمية والطبية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية، وحظر أعمال 
. 1191ص المحميين، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة التشويه، وذلك كجزء من الحماية القانونية الواجبة لحقوق األشخا

وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة،  1191أنظر: عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 
 وما بعدها. 112، ص 3111(، مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي، غزة، 1ط )

شأ ، والذي أن1197في نيويورك والذي دخل حيز النفاذ عام  1191راجع ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية المقر عام  1
 على أساسه منظمة الصحة العالمية كوكالة دولية متخصصة وفق ميثاق األمم المتحدة.

سامر جبور وآخرون، الصحة العامة في الوطن العربي، الصادر عن الجامعة األمريكية في بيروت، ترجمة البرنامج العالمي  2
 .  55، ص 3112سات الوحدة العربية، بيروت ،(، مركز درا1لمنظمة الصحة العالمية، ط )

وحرمة المسكن  ، والحريات اإلعالمية والسياسية، وحماية الحرية الشخصية،سكنوالتنقل والعمل والتعليم وال كحق التقاضي 3
 .3115ساسي الفلسطيني المعدل لسنة . راجع مواد الباب الثاني من القانون األوغيرها

 .98، ص 3111، (، دار الشروق، القاهرة3) ، طحماية الدستورية للحقوق والحريات، الأحمد فتحي سرور 4

قوة الزامية تجاه كافة السلطات العامة، بحيث يتوجب عليها العمل على هدى تلك وذلك لما تمتلكه القواعد الدستورية من = 
: محمد خضر، التنظيم . انظرالقواعد واحترامها، وعدم مخالفتها خالل ممارستها لصالحيتها، وفي عالقتها مع األفراد
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بحقوق  جل التمتعال غنى عنه من أكحق  ،لى الحق في الصحةالفلسطيني النص الصريح ع
اعتراف كان للحق في الصحة  بينما، 1 وكمدخل ضروري ومنطقي لممارستها ،خرى اإلنسان األ

 .2المقارنة الدساتير الحديثة  من وحماية وضمانات واضحة في العديد صريح 
 ق الصحيةبعض جوانب الحقو الدستورية الفلسطينية تضمنت المعالجة  فقد وفي المقابل
الحماية الدستورية  إلضفاءالمشرع  سعي بالتزامن مع األساسي،القانون مواد ضمن ثنايا عدد من 

و خالل رعاية أ .3سرى سر الشهداء والجرحى واألمنها أ؛ بعض الشرائح المجتمعيةحقوق على 
 .5عالقات العمل أو خالل تنظيم  ،4مومة والطفولة األ

بينما خلت المعالجة الدستورية الفلسطينية من تقرير أي التزامات واضحة وفاعلة على 
هتمام، خارج نطاق تلك الفئات المشمولة بالرعاية واال التشريعية والتنفيذية، عاتق السلطات العامة

سواء كفالة الحق في الصحة لألسر الفقيرة والمهمشة وكبار السن، والعاطلين عن العمل، والفئات 
، ولذا يسجل الباحث القصور والنقص الواضح في الدخل المحدود، وغيرها من الفئاتالعمالية ذات 

ة من يحتاج اإلطار الدستوري، باتجاه وضع الحق في الصحة موضع التنفيذ الكامل والشامل لكاف
 .6للرعاية الطبية، وهو األمر الذي تداركته العديد من الدساتير الحديثة

                                                                                                                                                                          

 27ص  ،3115 هللا،، رام مساواة() (، صادر عن المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاة1الدستوري في فلسطين، ط )
 بعدها.وما 

، سكندريةاإللفكر الجامعي، (، دار ا1راء التجارب الطبية وتغيير الجنس، ط )م القانوني إلج، النظاخالد مصطفى فهمي 1
 . وما بعدها 18، ص 3119

. كما قرر الدستور " الرعاية الصحية حق للمواطنين "أن:منه ( 11المادة )في  3111أكد الدستور الجزائري المعدل لسنة  2
 ، تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكلمنه بأن:" الصحة حق لكل إنسان (27الفصل )في  3119التونسي لسنة 

ضمن المقومات األساسية نه أ 3119من دستور سنة ( 17المادة )في . كما اعتبر المشرع الدستوري المصري مواطن"
 ة وفقا لمعايير الجودة ". :" لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملمعللمجت

أن:" رعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى  3115( من القانون األساسي المعدل لسنة 33/3المادة ) تأكد 3
 أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي واالجتماعي". القانون والمتضررين والمعاقين واجب ينظم 

الحماية  األمومة والطفولة واجب وطني، ولألطفال الحق في رعاية :( منه بأن3-31/1ساسي في المادة )قرر القانون األ 4
 . حق ضررا  بسالمتهـم أو بصحتهم "والرعاية الشاملة. وأن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لهم بالقيام بعمل يل

" تنظم عالقات العمل بما يكفل العدالة للجميع :3115ي الفلسطيني المعدل لسنة ( من القانون االساس35/3تنص المادة ) 5
 ."الصحية.عاية واألمن والرعاية ويوفر للعمال الر 

( منه بأن:" تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية 11في المادة ) 3111: ما قرره الدستور الجزائري المعدل لسنة ومنها 6
( من الدستور 27. وكذا نص الفصل)اص المعوزين"ر شروط العالج لألشخوالمعدية وبمكافحتها ـ تسهر الدولة على توفي

ن " تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر االمكانيات الضرورية لضما:هعلى أن 3119التونسي لسنة 
 وتضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود، وتضمن الحق في ،السالمة وجودة الخدمات الصحية

 . 3119( من الدستور المصري لسنة 17راجع المادة )و . جتماعية طبق ما ينظمه القانون"التغطية اال

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_16
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_16
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الصحي دون أن يضع ت التأمين ساسي للمشرع العادي تنظيم خدماأحال القانون األ كما 
حظر بعض فرد المشرع نص خاص لكما أ .1العامة محددة على السلطاتو التزامات ليات أأي آ

ال وفق ضوابط فحوصات أو عمليات جراحية إمن تجارب أو  ،نماط النشاط خالل العمل الطبيأ
عضاء أو غيرها من مستجدات التقدم العلمي األحكام نقل حال للمشرع العادي تنظيم أ، كما أمحددة

 .2في المجال الصحي
 المطلب الثاني
 ت الفلسطينيةالحق في الصحة في التشريعا

ردة في قانون الصحة نعرض في هذا المطلب للمعالجة التشريعية للحق في الصحة الوا
 القوانين واللوائح التي تتصل بهذا الحق، وذلك على النحو اآلتي: العامة وغيره

 : ح العامة لقانون الصحة الفلسطينيالمالم-أوالا 
داري تنظيمي لمرفق الصحة ، أنه قانون إ3قانون الصحة الفلسطينييتبين باستقراء نصوص 

، وقد أولى المشرع الفلسطيني اهتمام واضح وزارة الصحة في هذا الشأنالعامة، يرسم صالحيات 
للجانب الوقائي الخاص بحماية الصحة العامة؛ من خالل تخصيص عدد من الفصول لتنظيم 

والمكاره الصحية  ،سالمة الغذاء، ومكافحة األمراض سواء المعدية أو الوبائية، والصحة المهنية
 .4ودفن الموتى
كما تناول القانون اإلجراءات المنظمة لعمل المؤسسات الصحية، والمهن الطبية  

كما قرر  ،5تنظيم التداول بالعقاقير الطبية والمساعدة؛ من إنشاء أو ترخيص أو رقابة وتفتيش، وكذا
دارية على مخالفة أحكامه، بعد وضع آليات الحترامه؛ ومن ذلك منح  القانون عقوبات جنائية وا 

 .6عمال الرقابة والتفتيشأ ممارسة مهام و  القضائية لبعض الموظفين لتمكينهم من الضبطية
 

                                                           

 .3115الفلسطيني المعدل لسنة ساسي ( من القانون األ33/1اجع المادة )ر  1

أو : " ال يجوز إجراء أي تجربة طبية على ما يلي 3115يني المعدل لسنة ساسي الفلسط( من القانون األ11ادة )تنص الم 2
 قانوني مسبق، كما ال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال بموجب  أحد دون رضا على علمية
 .مي لألغراض اإلنسانية المشروعة "أحكام نقل األعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العل القانون . ينظم قانون 

( من 59ونشر في العدد رقم )، 38/13/3119ي صدر بتاريخ ( الذ3119( لسنة )31قانون الصحة العامة رقم )يعد  3
يتكون القانون من و والناظم لها  ،هم المتعلق بالحقوق الصحيةالتشريعي الفلسطيني األحدث واأل اإلطارهو  ،الوقائع الفلسطينية

 .( فصال  12( مادة موزعة على )75)
 ( من قانون الصحة الفلسطيني.11-8-5-9-2راجع المواد ) 4

 الفلسطيني.( من قانون الصحة 11-1-7راجع المواد ) 5

 ( من قانون الصحة الفلسطيني.12-13راجع المواد ) 6

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42827&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42828&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42828&Ed=1
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 :لحقوق المريضالفلسطينية  التشريعية المعالجة-ثانياا 
يسجل الباحث خلو المنظومة التشريعية الفلسطينية من وجود قانون خاص بحقوق 

حقوق المريض خالل العمل يرسم بشكل واضح وصريح، وبقدر كبير من الشمولية  ،المريض
 .1رنة ، وهو تم تداركه في العديد من األنظمة القانونية المقاالطبي

، وباستعراض أحكام قانون الصحة الفلسطيني؛ نجد أنه قد أفرد مادة وفي ذات السياق 
قررت بأن وحيدة لحقوق المريض، وذلك ضمن الفصل المنظم لعمل المؤسسات الصحية، والتي 

 لكل مريض في المؤسسة الصحية الحقوق اآلتية:
 

 الحصول على الرعاية الفورية في الحاالت الطارئة.-1
 شرح واضح للعالج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العالج أو رفضه تلقي- 2
 ةالصحي على أو رفض المشاركة في األبحاث أو التدريبات التي تجرى في المؤسسة الموافقة-3
 خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية احترام-4
 .2الشكاوى ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها تقديم- 5

وال يشمل  لحقوق المريض يعد نطاق ضيق، ويرى الباحث أن نطاق الحماية القانونية
االعتراف  ة للمريض، التي أغفل المشرع في قانون الصحة الفلسطينيالعديد من الحقوق األساسي

وضمانات  الحق في عدم التمييز خالل التمتع بالحقوق الصحيةاالعتراف ب: بها وتقريرها، ومنها
كذا ، و طبية المناسبة وبالعناية الالزمةالحق في الحصول على الرعاية الكفالة ، و الحماية من التمييز
 رية البيانات الصحية واألسرار الطبية.الحق في حماية س

كما يشير الباحث إلى تقرير هذه المادة الوحيدة في قانون الصحة لعدد من الحقوق  
جراءات وتدابير  للمريض كمبادئ عامة وبكلمات موجزة جدا ، دون تحديد خطوات ومحددات، وا 

الحرية والكرامة لضمان تلك الحقوق، ومنها االعتراف بالحق في المعلومات، والحق في 
، كما أورد المشرع عدد من االستثناءات والقيود على تلك الحقوق التي نعرض لها والخصوصية

 .ولتوافقها مع المبادئ والمعايير الدستورية والدولية في المبحث الثاني من هذه الدراسة

                                                           
المريض  والقانون اللبناني الخاص بحقوق  ،3113ومنها القانون الفرنسي الخاص بحقوق المرضى وجودة نظام الصحة لسنة  1

تأثير  صالح،: فواز أنظر .3119البلجيكي الخاص بحقوق المرضى المعدل لسنة  ، والقانون 3119والموافقة المستنيرة لسنة 
 .981 ص سابق،مرجع  المرضى،على حقوق التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي 

غير منشورة في  1115كل ما وصل لعلم الباحث هو وجود الئحة تسمى الميثاق الفلسطيني لحقوق المريض صادرة عام = 
. أوردها، معن شحدة ادعيس، األخطاء الوقائع الفلسطينية وال ترقى لمستوى القواعد القانونية العادية في قوتها وااللتزام بها

 وما بعدها. 13، ص 3113(، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، نسخة الكترونية، 88لطبية، سلسلة تقارير قانونية رقم )ا

 .( من قانون الصحة الفلسطيني11ة )راجع الماد 2
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  :الصحيةللتطورات العلمية ومعالجة الجوانب  التشريعات الفلسطينية مواكبة-ثالثاا 
 ،يسجل الباحث الفراغ التشريعي الفلسطيني في مواجهة العديد من أوجه العمل الطبي

والمرتبط بالتطورات العلمية كقضايا نقل األعضاء، وفي تنظيم الوسائل الطبية المستحدثة، 
نجاب، وقضايا الهندسة الوراثية والدراسات المتعلقة بالجينات الوسائل التقنية المساعدة على اإلك
شرية، فقد خال قانون الصحة الفلسطيني من تلك المعالجات التشريعية، رغم الحاجة العملية لذلك الب

في مواجهة بعض األوضاع الصحية؛ كأمراض الفشل الكلوي والعقم والسرطان وغيرها، وعليه لم 
لى جانب اشتراط القبول الحر، كما أي أسس أو معايير يجب احترامها إ يضع المشرع الفلسطيني

سواء الجانب الموضوعي أو  ،ال قانون الصحة الفلسطيني من نصوص تنظم المسؤولية الطبيةخ
لى وضع معالجات تشريعية تتناسب القانونية المقارنة إ نظمة، وهي قضايا سعت األ1اإلجرائي 

، إلى جانب اغفال المشرع معالجة بعض جوانب الحقوق الصحية 2معها وتراعي المعايير الدولية 
يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، ودون وضع أي أحكام خاصة في هذا المجال خارج  نها ماوم

 .3المقارنة المبادئ والنصوص العامة ، وهو ما تداركته العديد من األنظمة القانونية 
 الصحية:الفلسطيني على المعالجة التشريعية للحقوق  اإلطار الدستوري  أثر-رابعاا 

 ورية الدستوري المنظم للحقوق الصحية، وضعف الضمانات الدست اإلطارانعكس ضعف 
وعلى المعالجة التشريعية الواردة في التشريعيات  لتنفيذية،اعلى التزامات السلطة 4الكفيلة بتطبيقها 

ذات العالقة بالحق في الصحة، وذلك في العديد من القضايا أبرزها، قضايا التأمين الصحي 
 .الة الحق في الصحة لكل محتاج لهاوشمولية كف

                                                           
سعت القوانين المقارنة إلى وضع نظام قانوني يحدد واجبات والتزامات المزاولين للمهن الطبية، وتحدد طبيعة المسؤولية  1

حكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام، ومن جانب آخر الطبية وهي مسؤولية خاصة تحتاج تقنين، وال تكفي معها األ
ئية للطبيب في ، المسؤولية الجزاؤولية اعتراف بحقوق المريض. أنظر: عصام محمود اسماعيليعد تقنين أحكام تلك المس

، ص 3115 ،بغزة، غزة قسم القانون العام، جامعة االزهر –غير منشورة  ، رسالة ماجستيرالتشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية
بشأن  3117( لسنة 11رقم )اإلماراتي القانون االتحادي  الطبية: المسؤوليةأحكام . ومن تلك القوانين التي تناول 137

 المسؤولية الطبية.
من  يستلزمما  ،الموعناصره، والحق في االكتمال الجسدي، والتحرر من اآلنسان في سالمة الجسد احترام حق اإليجب  2

، التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية في القانون : حسني عودة زعالالمسائل. انظرالدول وضع تشريعات تنظم هذه 
 .39ص  ،3111 عمان، والتوزيع،لية ودار الثقافة للنشر (، الدار العلمية الدو 1ط ) "،الجنائي " دراسة مقارنة 

 (.3117( لسنة )98( تحت عنوان الصحة النفسية واالدمان من قانون الصحة العامة االردني رقم )9راجع الفصل ) 3

الدستوري المنظم للحقوق الصحية من خالل انحصار نطاق االعتراف الدستوري بالحق في الصحة إلى  اإلطارشكل ضعف  4
وكذا ضعف الضمانات الدستورية الكفيلة  ريات المتفرعة عن الحق في الصحة،جوانب ضيقة ال تشمل كافة الحقوق والح

لتطبيق الكامل، وتحرر السلطات التشريعية والتنفيذية من العديد من االلتزامات التي اوجبتها بوضع الحق في الصحة موضع ا
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قرير أي فقد أحال القانون األساسي الفلسطيني للمشرع العادي تنظيم التأمين الصحي، دون ت
، لذا 1طار زمني لوضعه موضع التنفيذ مبادئ دستورية تحكم تنظيمه، أو إ التزام واضح، أو وضع

خارج نطاق التأمين  ،خال النظام القانوني الفلسطيني من إطار قانوني شامل للتأمين الصحي
، وفي هذا السياق ربط المشرع في قانون 2ظفي الخدمة العامة ومن في حكمهم الحكومي لمو 

بذات المعالجة التشريعية فأن ، و 3مكانيات المتوفرة بسط نطاق التأمين الصحي بشرط اإل الصحة
المشرع في قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني بعد أن عد التأمين الصحي من مشتمالت 

ذا الملف مؤجل ويطبق الضمان االجتماعي وأهدافه، إال أن المشرع قام وبشكل صريح باعتبار ه
 . 4و آليات لتطبيقه طار زمني أاللوائح التنفيذية، وبدون تحديد إ، وبعد إصدار بشكل تدريجي

حديد األشخاص المستفيدين من الخدمات الصحية، فلم لذلك تجنب قانون الصحة العامة ت
يضع المشرع الدستوري الفلسطيني التزام على المشرع العادي بمد نطاق الخدمات الصحية لكل 

 .5محتاج لتلك الخدمات، وبما يتناسب مع وضعه المادي، أو استحقاقه للرعاية الخاصة 
 المبحث الثاني
 والمعايير الدولية الفلسطيني مدى انسجام الحق في الصحة في القانون 
صحة؛ فجاء في دستور منظمة الصحة قررت المواثيق الدولية بأن لكل إنسان الحق في ال

العالمية أن " التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، 
. كما كان للعهد الدولي 7، ثم ليؤكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ذلك 6دون تمييز ..." 

                                                                                                                                                                          

 المطلب السابق. انظر س على التزامات السلطة التنفيذيةالمواثيق الدولية وغياب االلتزام الدستوري بالوفاء بها، كل ذلك انعك
  وما بعدها. 1من هذه الدراسة ص 

 .3115ساسي الفلسطيني المعدل لسنة ( من القانون اال33/1راجع المادة ) 1

مين مواطنين للتأباقي الانضمام يتمتع الموظف الحكومي بتامين تلقائي والزامي مقابل استقطاعات شهرية من رواتبهم، بينما  2
( من قرار مجلس الوزراء رقم 5-9-2-3ات بتغطية تكاليف الخدمات الصحية. راجع المواد )الصحي اختياري وفق التزام

 .بنظام التأمين الصحي الحكومي 3119لسنة  (112)

لسكان ضمن ( من قانون الصحة الفلسطيني أنه من مهام وزارة الصحية توفير التأمين الصحي ل3/5قررت المادة ) 3
 .اإلمكانات المتوفرة

: تطبق التأمينات .... 3111( لسنة 1اعي الفلسطيني رقم )( من قرار بقانون الخاص بالضمان االجتم2/2تنص المادة ) 4
 .موجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراءوعلى مراحل الحقة ب .. تدريجيا  اصة بتامين المرض والتأمين الصحي والخ

ن مهام وزارة الصحية تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية ( من قانون الصحة الفلسطيني أنه م3/1قررت المادة ) 5
نش  . اء المؤسسات الصحية الالزمة لذلكوالتشخيصية والعالجية والتأهيلية، وا 

 راجع ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية. 6

" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف ( منه أن35في المادة ) 1197لسنة نسان أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإل 7
 ".طبية والتأمين في حاالت المرض، ومن مشتمالت ذلك ضمان العناية العلى الصحة والرفاهية له وألسرته للمحافظة
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ر في إبراز مضمون الحق في الصحة، الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دور كبي
وتحديد ضماناته األساسية، عندما أكد على أنه:" تقر الدول بحق كل إنسان في التمتع بأعلى 

 .1مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"
للمعايير الدولية أن الحق في الصحة ال يقتصر على الحق في  بات من المستقر وفقا  و 

 ،تماعية واالقتصاديةبل يشمل طائفة من العوامل االج، 2و العمل الطبيأالرعاية الصحية 
حياة صحية سواء  ضمن ،من العيش إلنسانا تمكني كيتهيئ الظروف  التي ،والمقومات األساسية

وظروف العمل  ،افيةوسائل االصحاح الو و  ،والمسكن المناسب ،ينمناآلوالمياه الغذاء من حيث 
، جل عدم التوسع في دراسة كل تلك العوامل والمقومات، لذا ومن أة والصحية وبيئة صحيةاآلمن

سنقوم  بما ال يسمح به نطاق وحجم البحث ،3والحقوق والحريات المرتبطة بالحق في الصحة 
معايير  ، ثم نركز البحث فيلصحة وفق القانون الدولي ومبادئهبعرض اإلطار العام للحق في ا

 لممارسة الناظمة المعالجة التشريعية الفلسطينية ، من خالل البحث في مدى استجابةالعمل الطبي
ن بعد أ ،الثاني من هذا المبحثوذلك في المطلب  ،الحقوقيةو  لتلك المعايير الدولية العمل الطبي

 نلقي بعض الضوء على تلك المعايير الدولية في المطلب األول.

 المطلب األول
 النسان المتعلقة بالحقوق الصحية معايير القانون الدولي لحقوق ا

، الهدف من تقريرها حماية الفرد في خصية دفاعيةنية والسياسية حقوق شتعد الحقوق المد
مواجهة السلطة العامة، ولكن مع االعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتي تشكل 
الجيل الثاني لحقوق اإلنسان وفي القلب منها الحقوق الصحية؛ فإن مقتضيات العدالة االجتماعية 

إلى أهمية مراعاة الظروف االجتماعية، مما خلق  صي للحق،االنتقال من الطابع الشخ استلزمت
يتعين عليها مراعاته تحت رقابة القضاء  التزام موضوعي على كاهل الدولة، واجبات ايجابية ووضع

                                                           
 .1111( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 13/1راجع المادة ) 1

يعرف العمل الطبي بأنه:" ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص ومؤهل التأهيل العلمي الالزم من أجل شفاء المريض  2
وذلك بعالج المريض أو تخفيف آالمه أو الوقاية من المرض أو تشخيص وفق األصول والمعارف المقررة في عالم الطب" 

: هشام . أنظرشعة أو المختبر أو ممرض أو نحوهوسواء أكان الذي يباشر هذا العمل طبيب أو مختص كفني اال ،الحالة
(، دار الفكر 3) ، طمي والقانون الوضعي دراسة مقارنةعن عالج المريض بين الفقه اإلسال محمد القاضي، االمتناع

 .وما بعدها 18، ص 3111، االسكندرية، الجامعي

، إلنسان في التحكم في صحته وجسدهحق ا منعلى عدد من الحقوق والحريات، أما الحريات  دوليا  الحق في الصحة  يشتمل3
أو اجراء تجارب عليه بدون رضاه، وأما  الطبية أو المعالجة للتعذيب سواء بالخضوعق في أن يكون في مأمن من التدخل والح

بأعلى مستوى من الصحة يمكن الحقوق فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع 
 .(، سبق اإلشارة إليه3111نة )( لس19العام رقم )( من التعليق 7 – 9. راجع البنود رقم )بلوغه
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وق اإلنسان ، إلى جانب الخضوع آلليات الرقابة الدولية على احترامها؛ فحق1والرأي العام الداخلي 
ليست مجرد فكرة يجب تقبلها، وانما تحتاج لبذل جهود داخلية ودولية من أجل انتشارها وتعزيزها ثم 

نظمة الحديثة؛ يحدد دور الدولة في ، وهو ما شكل مبدأ دستوري مستقر في األ 2كفالة احترامها 
 الحقوق الصحية . وأبرزهاتقرير وحماية وضمان الحقوق األساسية 

، فقد قرر العهد الدولي الخاص تسنده المعايير والقواعد الدوليةكما تدعم هذا المبدأ و 
وذلك بهدف ، ربالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام على الدول باتخاذ جملة من التدابي

تأمين الممارسة الكاملة للحق في الصحة، وقد أورد العهد عدد من التدابير الواجب القيام بها 
، من خالل مبادئ رئيسية يجب كفالتها من أجل ضمان الحق في الصحة، 3للوصول لذلك الهدف 

بالصحة العامة،  لكافي من المرافق العامة المتصلةتتمثل بداية بوجوب أن توفر الدولة القدر ا
من مستشفيات وعيادات ونحوها، ورفدها بالطواقم الطبية وتوفير مرتبات تنافسية  والرعاية الصحية،

، ساسية ومستلزمات صحية وغيرهالهم، وكذا توفير السلع والخدمات والبرامج الصحية من عقاقير أ
، وال سيما خدمات الصحية للجميع وبدون تمييزتك المرافق والمع توفير امكانية الوصول المادي ل

الفئات الضعيفة والمهمشة مثل: األقليات والنساء، واألطفال، وكبار السن والمعوقين، والمصابين 
ببعض األمراض كاإليدز، مع توفر اإلمكانية االقتصادية للحصول على الخدمات الصحية، والقدرة 

لسلع، والخدمات المرتبطة بالصحة، بحيث ينبغي على الدولة تنظيم على تحمل نفقات المرافق وا
سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية بشكل يراعي العدالة االجتماعية، ويكفل قدرة الفئات المحرومة 
اجتماعيا  على الوصول للخدمات الصحية، دون تحميل األسر الفقيرة عبء مصاريف صحية ال 

إلى جانب دعم الحق في الحصول على المعلومات في المجال الصحي تتناسب مع قدراتها المالية، 
دون إهدار لسرية البيانات الصحية الشخصية، ودون اغفال وجوب أن تحترم المرافق الصحية البعد 
الثقافي لألفراد وتراعي متطلباتهم وباألخص النساء، وحماية الحق في الخصوصية، كما يجب أن 

ية مناسبة علميا  وطبيا ، وذات نوعية وجودة جيدة، ما يتطلب وجوب تكون المرافق والخدمات الصح
 .  4موظفين طبيين مهرة، وعقاقير ومعدات طبية مناسبة  

                                                           
 .97، ص أحمد فتحي سرور، مرجع سابق 1

 .377، ص 1177، مي عبد الحميد ومصطفى سالمة حسين، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروتمحمد سا 2

 علىالعمل  ":ة والثقافية تلك التدابير وأهمها( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي13/3حددت المادة ) 3
تحسين جميع جوانب الصحة البيئية  ،صحيا   وتأمين نمو الطفل نموا   ،معدل وفيات الرضعخفض معدل موتي المواليد و 

والصناعية، الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، تهيئة ظروف من شأنها 
على أن في ديباجته أكد دستور منظمة الصحة العالمية كما  ."تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض

 .اذ تدابير صحية واجتماعية كافية"" الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، وال يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إال باتخ

 ( عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة 3111( لسنة )19( من التعليق العام رقم )13راجع البند رقم ) 4
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 الدولية، بجملة من الضوابط والمبادئ ،يرتبط العمل الطبي وكذا البحوث العلميةوعليه ف
أكثر دقة هذه المسألة  وتصبحفراد، حجر الزاوية فيها ضمان حقوق األ، يعد االتي يجب احترامه

خالل ممارسة بعض أنواع العمل الطبي واتصالها بالتطور البحثي والعلمي والتكنولوجي، وأهمية، 
، ضوقضايا القتل الرحيم واالجها ،كالعمليات التجميلية ،ومنها بعض أنواع العمليات الجراحية

وعمليات  ،ناث وتغيير الجنس، والتعامل ببنوك الحيوانات المنوية والبويضاتوعمليات ختان اإل
ومستجدات التعامل مع ، 1ونقل االعضاء البشرية  ،االستنساخ المتعلقة باألعضاء البشرية

 ،وضع أحكام تشريعية للتعامل مع تلك القضايال والحاجة والهندسة الوراثية  ،التكنولوجيا الحيوية
 :، وأهمها 2وفق مبادئ ومعايير دولية 

 الصحية:في الحقوق عدم التمييز و المساواة  مبدأ- أوالا 
عند ضمان وحماية  ،عام على عاتق الدول لتزاما 3يزوعدم التمي يعد انفاذ مبدأ المساواة

لصحة للجميع وذلك بكفالة الحق في ا ،لصحيةومنها الحقوق ا ،ساسيةكافة الحقوق والحريات األ
 استنادا   ،سبابغيره من األ ي السياسي أوأو الرأ ،أو الثروة ،سواء على أساس الجنس ،دون تفرقة
 . 4القانون الدوليألحكام 

حيث يجب أن يتمتع  ،خالل حماية الحق في الصحةبشكل خاص عليه  التأكيدوهو ما تم 
دون أي تمييز ألحد  ؛المرتبطة بالصحة الجميع بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات

 وتهميشا   كثر ضعفا  ي متناول الجميع، وخاصة الفئات األالحق ف ن يكون هذا، وأسباب المحظورةاأل
، كاإليدزمراض أو المصابين ببعض األ ،عاقةذوي اإلأو  ،الالجئينأو  ،مثل السجناء ؛بين السكان

 .5، ودون تمييز بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق الصحيةأو كبار السن
                                                                                                                                                                          

. وذلك ضمن 3111( المنعقد في جنيف، 33الدورة ال ) ي األمم المتحدة الصادر فيللمجلس االقتصادي واالجتماعي ف
 .تعليقها على القضايا الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 (،1قاصد الشرعية واألخالقيات الطبية، ط )، اعتداء الطبيب على النفس وما دونها في ظل المغادة علي حامد العمروسي 1
 .وما بعدها 112، ص 3111دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

 مجلةمجال استخدام الهندسة الوراثية، ة االحيائية في عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، مشروع القانون المصري بشأن السالم 2
 .119، ص 3111عدد خاص، بدون دار نشر، القاهرة،  جامعة المنصورة،-البحوث القانونية واالقتصادية 

الدولية لحقوق اإلنسان مبدأ المساواة وعدم التمييز بصورة مطلقة كحق نابع من كرامة اإلنسان األصلية التي تقرر الشرعة  3
الزاوية في حقوق اإلنسان، وحق مستقل وقائم بذاته،  والسالم في العالم، فهو حجر خلق بها، وباعتباره أساسا  للحرية والعدل

، محاضرات في سان وحاكم لها. أنظر: فتحي الوحيدي، القانون الدستوري صل بجميع حقوق اإلنوفي ذات الوقت مرتبط ومت
 .191، ص 3111ق الدولية، دار المقداد للطباعة، غزة، الحقوق والحريات العامة وفقا  للقانون االساسي والمواثي

( من 3/1المادة )و  .1111( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 3/3راجع المادة ) 4
 .1111المدنية والسياسية لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 .سبق اإلشارة إليه ،(3111( لسنة )19م رقم )( من التعليق العا/ ب13م )راجع البند رق 5
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قاص بهدف تجنب االنت ،عالنات دولية متعددةمواثيق وا   إلقراروقد عمد المجتمع الدولي 
وتحقيق  ،في التمتع بالحق في الصحةومنها حظر التمييز  ؛من حقوق بعض الفئات والشرائح

أو  ،ن انتقاص من الرعاية الصحيةدو  ،المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على الحقوق الصحية
اه الوفاء بالتزاماتها تجعن  امتناع الطواقم الطبيةأو ، 1و الوقائية الخدمات العالجية والتشخيصية أ

مراض أو االصابة ببعض األ ،3 بسبب االعاقة وأ 2 ،بسبب الوضع القانوني شخاصبعض األ
 . سباب التمييز المحظورةيرها من أوغ، 4 كاإليدز

 التدخل:الحماية من  مبدأ-ثانياا 
قبل القيام به سواء  ،تهيشترط لمباشرة العمل الطبي الحصول على إذن المريض وموافق

ال غنى عنه  فعنصر الرضا ،و ممن ينوب عنهأو ضمني من المريض أ ،اذن صريحعلى شكل 
الحق في الحصول على معلومات بمرتبط  مبدأ وهو ،لمباشرة العمل الطبي بناء على وعي وادراك

 يعد هوالذي بدون ،الكامل بحيث يتحقق الرضا ؛وطبيعة العالج وبدائله ،وافية عن الحالة الصحية

                                                           
 االسكندرية،، ، دار الفكر الجامعي(1اجات الخاصة دراسة مقارنة، ط )، الحماية الجنائية لذوي االحتيكارم محمود أحمد 1

 .وما بعدها 12، ص 3115

للسجناء سبل الحصول على الخدمات  أكدت مبادئ األمم المتحدة األساسية لمعاملة السجناء على أنه " ينبغي أن توفر  2
اء ساسية لمعاملة السجن( من المبادئ األ1. راجع الفقرة )تمييز على أساس وضعهم القانوني" الصحية المتوفرة في البالد دون 

 .19/13/1111( بتاريخ 95( في الدورة ال )95/111الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة وفق القرار رقم )

:" يعني أي تمييز أو استبعاد أو ة التمييز على أساس اإلعاقة بأنه( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االعاق3عرفت المادة ) 3
ساسية أو التمتع عاقة يكون الغرض أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األتقييد على أساس اإل

هذه االتفاقية الجمعية العامة لألمم المتحدة  اعتمدت. بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع اآلخرين، في كافة الميادين ..."
على الدول االعتراف بأن  ه( أن35قررت المادة )كما  .12/13/3111بتاريخ ( 11لدورة ال )( في ا11/111لقرار رقم )وفق ا

الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس اإلعاقة، وتتخذ الدول كل التدابير  ،لألشخاص ذوي االعاقة
ية وبرامج صحية مجانية أو وتوفير رعا ،، خدمات إعادة التأهيل الصحييلة بحصول األشخاص ذوي االعاقةالمناسبة الكف

الحرة  الموافقةعلى أساس معقولة التكلفة لهم، وتقريب الخدمات الصحية لهم مكانيا ، وبالجودة المقدمة لباقي األشخاص، و 
 .مين الصحي أو غيره من وجوه الصحة العامةوحظر التمييز ضدهم في خدمات التأ ،والكرامة

العمومية  الذي اقرته الجمعيةمنه و ( 11-19-12الفقرات )في إعالن التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية االيدز رر ق 4
وصمة العار والتكتم والتمييز واالنكار وانعدام السرية  "بأن: 3111 /38/1( بتاريخ 31( في الدورة ال )31/3-بالقرار رقم )دأ

" والتأكيد على التزام الدول .." ة والعالج وتزيد أثر الوباء ..، وأنه يجب التصدي لها عوامل تقوض جهود الوقاية والرعاي
، وكفالة تمتعهم ن بفيروس نقص المناعة البشرية ..بتكثيف الجهود .. الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المصابي

صحية، والخدمات االجتماعية والصحية، والوقاية والدعم ، منها الرعاية الاإلنسان والحريات األساسية الكامل بجميع حقوق 
شأن فيروس نقص المناعة البشرية عالن السياسي ب( من اإل31". راجع الفقرة )والعالج، والمعلومات، والحماية القانونية..

 .3/1/3111( بتاريخ 11الدورة ال ) ( في11/313الجمعية العامة بالقرار رقم) قرتهأ)االيدز( الذي 
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 .1سيم يتهدد المريضال في حالة الضرورة لمواجهة خطر جإ ،العمل الطبي مجرما   
ن تحترم العلمي سواء في مجال البيولوجيا أو الوراثة وغيرها يجب أن حرية البحث كما أ
شتراكه في قبل ا ،ويجب توافر الرضا الحر والمستنير من قبل صاحب الشأن ،الحرية الفردية

ويعد  ،ساسية الحترام حقوقه الشخصيةكضمانة أه؛ كرا بدون جبر أو إبحاث العلمية والتجارب األ
محتملة وما يحيط بها من مزايا ومخاطر  و التجربةأ ،تزام بتبصير الشخص بطبيعة البحثاالل
 .2يعد عنصر جوهري في الحصول على الرضا الصحيح ،تدخل المقترحلل

 االنسانية:الكرامة في  الحق-ثالثاا 
واستحقاقه  ،نسانقيمة اإلاالعتراف بو  ،نسانيةالكرامة اإل الحق في همية التأكيد علىتبرز أ 

وتزداد تلك  ، رادتهاحترام رغباته وا   يترتب على ذلك من وجوبما و ،  البشريةه للتقدير واالحترام لذات
سواء في أو العالجي أو التشخيصي،  ،الوقائيبجوانب العمل الطبي  االتصالخالل  هميةاأل
أو االعتداء على  ،أو االستغالل ، عرضة لالستخدام،عضائهالتي يكون فيها اإلنسان وأ حاالت ال

في قضايا االجهاض  االحترامواجب و وهو مبدأ حاسم ، وفير الحماية القانونية لهت وضرورة ،حرياته
كراه على المشاركة أو اإل ،أو االتجار باألعضاء البشرية ،االستنساخ البشري ، أو لقتل الرحيمأو ا
 .3من الجوانب التمييز والوصم وغيرها وحاالت ،البحوث الطبيةفي 

عدم يتطلب  ،يمكن استبداله بشيءوال  ،وال يقدر بثمن ،هو فريد شخصن كل بأ فاالعتراف
الجنين فال من  بدء   ؛ العبثأو داة قابلة للتداول وجعله أ ،المادي على الكائن البشري اضفاء الطابع 

وما يترتب على هذا الحق من  ،األهلإلرضاء رغبات  الوراثية والجينية العبث في صفاته مثال  يباح 
 ،وسالمة الجنس البشري  ،ومعصومية الجسد  ،المتهسمو الكائن البشري واحترامه وس :مبادئ ومنها
يسمو على الحق في  بحيث ؛الحقوق والحريات هرم نسانية قمةالحق في الكرامة اإلبشكل يحتل 
خالل البحث العلمي في  قررته المواثيق الدولية وجعلت منه معيارا  مهما   ، وهو ماالبحث العلمي

وما ترتب عليه من حظر  ، 4العمل الطبي  خاللو  ،غيرهاو حياء والطب علوم األ مجاالت

                                                           
 .وما بعدها 111، ص هشام محمد القاضي، مرجع سابق: نظر. أأو بناء على أداء واجب قانوني لمواجهة اخطار عامة 1

وراثية، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الهندسة المحمد محمد عبد اللطيف، المبادئ الدستورية واإلدارية في مجال  2
 .وما بعدها 151، المنصورة، ص 3111الحقوق جامعة المنصورة، عدد خاص، 

ركز دراسات ، بحث منشور على موقع معلى األخالقيات الطبية والحيوية ة اإلنسانيةغياث حسن األحمد، انعكاسات الكرام 3
(  http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays/%D8%A7%خالق في قطر على رابط )التشريع اإلسالمي واأل

 . 35/8/3111تاريخ الدخول : 
شق للعلوم ، مجلة جامعة دمات الحيوية دراسة قانونية مقارنة، مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية في مجال األخالقيفواز صالح 4

 .383ص  351، ص 3111، دمشق، 1، العدد 38االقتصادية والقانونية، المجلد 

http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/3/
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وحظر الممارسات  ،حياءص األشخاراع في مجال األوحظر براءات االخت ،االستنساخ البشري 
 . 1 ساس الخصائص الجينيةو التمييز على أأ ،بتحسين الساللة البشرية الخاصة

 الخصوصية: احترام-رابعاا 
الحرية الفكرية أحد نتائج  ،يعد الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية

نشر المعلومات التي و كشف أوالتي تشمل ، والمعترف بها قانونيا  ودستوريا  ودوليا   ،المقررة لألفراد
في مواجهة التطفل واالعتداء بنشر ما يتصل  ،2 الحالة الصحيةومنها  ،ببعض الجوانبتتصل 
كالكشف  ،فرادبسمعة واحترام األالكشف عنه  حتى مع عدم مساس ما تم ، لألفراداة الخاصة بالحي

 ،بالجينيات الوراثية الخاصةومات وكما تشمل المعل ،عن الحالة الصحية وطبيعة المرض ومسبباته
 . 3 تاريخ ومستقبل وضعه الصحيو  صفاتهو  ،وما تكشفه من تحديد هوية الشخص

فشاء واالمتناع عن إ ،رام السرية الطبيةاحتبالتزام مهم  الحق في الخصوصيةيترتب على 
التي  ،المعلومات بالحفاظ على سرية كلوذلك  ،خالقيواجب مهني قانوني وأوهو  ،السر الطبي

وعالجه وعدم إفشاء تلك ، والمتعلقة بحالة الشخص الصحية ،ليهاع ائتمن وصلت إلى علم من
 .4 وحماية لألفراد للمسائلة القانونية تجنبا  و القضاء إال وفق أحكام القانون أ ،سراراأل

 المطلب الثاني
 مع المعايير الدولية في الصحةق التشريعي الفلسطيني للح اإلطارتوافق 

تكفل حقوق  ،حكام ناظمة للحقوق الصحيةتبرز الحاجة لوجود نصوص تشريعية وأ
و في العالقة بين الطواقم الطبية الشأن الصحي ككل، أة سواء في وتراعي المعايير الدولي ،المريض

أبوية على المريض هذه العالقة التي لم يعد للطبيب فيها سلطة وبين المريض خالل العمل الطبي، 
رار بشكل يملك اتخاذ القما عاد ف وصالحيات كبيرة ،و العناية وبتفويض مفتوحأ ،خالل العالج

مراحل صبحت هذه العالقة سواء خالل رادة المريض أو ذويه، وانما أمنفرد وبعيد عن علم أو إ
                                                           

 .وما بعدها 135، ص محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق 1
طفية والحق في باإلضافة إلى الحياة العائلية والحياة المهنية والحق في االسم والحق في الصورة والحالة المالية والحالة العا 2

سالم االجتماعي. محمد سعيد أمين، وليس ال ،وقررت حماية الخصوصية بهدف تحقيق السالم الشخصي ،الشرف واالعتبار
 .115، ص 3115(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حرية الصحافة ضمان ممارستها وضوابط تنظيمها، ط )

(، دار النهضة 1نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العالقة بين الدولة والفرد، ط )أحمد محمد حسان، نحو  3
ة للحق في ، الجينات الوراثية والحماية الجنائيوأشرف توفيق شمس الدينوما بعدها.  111، ص 3111العربية، القاهرة، 

، 3111ة الحقوق جامعة المنصورة، عدد خاص، الخصوصية دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلي
 .وما بعدها 317المنصورة، ص 

ركز تصدر عن م ةالجامعبية في النظام القانوني اللبناني، بحث منشور في مجلة صوت هانيا محمد فقيه، السرية الط 4
 .وما بعدها 19، ص 3111، بيروت ،  1العدد سالمية في لبنان، نشر في الجامعة اإلالبحوث وال
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سس معايير وأو دئ يحكمها مبا ،وغيرها من المراحلو تنفيذ العالج التشخيص أو اختيار العالج، أ
 ،تحدد التزامات الطبيب بتأمين أفضل معالجة مناسبة للمريض ؛دستورية وقانونية داخلية ودولية

جراءات م اإلوترس ،ولكنها عناية خاصة ومشددة ،تزامات ببذل عنايةما يندرج ضمن االل وهو
، كل ذلك مع مراعاة حقوق المتناع عن الوفاء بذلك االلتزامو اأ ،القانونية في حال اإلهمال

والرضا  رادة الحرةثم اإل ،سواء في المعلومة الصحية المتكاملة حول وضعه الصحي ؛المريض
 .1الحقوق والحريات وغيرها منلخصوصية و اهدار لدون اجبار أ ،الصحيح

مدى انسجام المعالجة التشريعية الفلسطينية الناظمة للحق في الصحة أو وعليه نبحث في 
ق الصحية وبالتركيز على حقوق المريض خالل العمل الطبي، مع المعايير المتصلة بالحقو 

 .والمبادئ الدولية، وذلك على النحو اآلتي
، بشكل واف وبضمانات كافية قانون خاص يعترف ويكفل حقوق المريض وجود بغياب
 صحةفي قانون ال مادة وحيدة، ورادة حماية التشريعية الفلسطينية لحقوق المريض فياقتصرت ال
تضمن قانون ، وفي المقابل 2عامة  حقوق للمريض كمبادئال عدد منتضمنت اعترافا  ب ،الفلسطيني

تقييد تلك دون و  ،تلك الحقوق المكفولة استثناءات على تورد خرى أنصوص الصحة الفلسطينية 
نلقي عليه و ، للحق من مضمونه افراغا   ه الباحثما يعد ،ضوابط كافيةو ضمانات االستثناءات ب

للحقوق  ومدى انسجامها مع المعايير الدولية الناظمة ،االستثناءات بعض الضوء على تلك
 :ساسية للمريض خالل العمل الطبياأل

 :المكفولةطبيعة الرعاية الطبية  -1
 ،الفورية في الحاالت الطارئة منح قانون الصحة للمريض الحق في الحصول على الرعاية

وجعلها شرط الستحقاق تلك  ،وجود حالة طارئةأي أن القانون حصر الحق في الرعاية الطبية ب
وحصرها في الرعاية  ،مريضمن نوعية وطبيعة الرعاية المكفولة لل المشرع ، كما ضيقالرعاية
والعناية الطبية  ،الحق في الحصول على الرعاية حوالللمريض في كل األولم يكفل  ،الفورية

                                                           
شق ، مجلة جامعة دمقوق المرضى دراسة قانونية مقارنة، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حفواز صالح 1

. وسامي بديع منصور، الخطأ وما بعدها 512، ص 3111، دمشق، 3، العدد 35للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
ر في تصدر عن مركز البحوث والنش ،، بحث منشور في مجلة صوت الجامعةدراسة مقارنة –انون اللبناني الطبي في الق

 . وما بعدها 18، ص 3115(، بيروت، 8الجامعة االسالمية في لبنان، العدد )

( من قانون الصحة العامة الفلسطيني، وانظر التعليق على تلك المادة وتحليلها في المطلب الثاني من 11راجع المادة ) 2
 .1المبحث األول من هذه الدراسة، ص 
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سواء على شكل وقاية أو عالج أو  ،ليةالرشيدة والمناسبة لوضعه والمتماشية مع معطيات العلم الحا
 . 1التشريعات المقارنةوأخذت به بعض  ،، وهو ما قررت المواثيق الدوليةو تثقيفتأهيل أ
 :الحرية وعدم التدخلالقيود على  -2

ال بعد ، إبحرية الفرد وعدم التدخل في شؤونه في المجال الصحي والطبي اعترف قانون الصحة
أي بعد الحصول على المعلومات الكافية التي تمكنه  ،الصريحة والمستنيرةالحصول على موافقته 

وهو ما  ،و بحثيعالجي أو تدريبي أ جراءأكان إ سواء ،من اتخاذ قرار بالموافقة على العمل الطبي
قانون  تضمن ، ولكن في المقابلساسي الفلسطينيالدولية ومع القانون األيتوافق مع المواثيق 

 :وبدون ضمانات كافية ومن ذلك ،عن ذلك المبدأ ا  المواد التي تشكل خروج العديد من الصحة
، اتخاذ عدد من التدابير الوقائية مراض المعديةبهدف حصر انتشار األمنح وزارة الصحة 

ات الطبية على المسافرين جراء الفحوصفرض إو  .2التطعيم الواقي أو العالج الالزمفرض  ومنها
ليهاالقادمين والمغادرين بهدف منع انتقال األ  أنقانون كما قرر ال .3مراض الوبائية من فلسطين وا 

خراجه منها بأمر الطبيب المعالج فيها. بينما جاءت  يكون إدخال الشخص إلى المؤسسة الصحية وا 
إذا أوجبت حالته عالجه  إال، ال المريض لمؤسسة صحية جبرا  ال يكون إدخ هلتالية لتقرر بأنالمادة ا
 .4و بهدف حماية اآلخرينتلك المؤسسة، أداخل 

 وطواقمهان هذه الصالحيات الواسعة التي منحها القانون لوزارة الصحة أويسجل الباحث 
ن يكون سة يجب أ، فالدخول إلى المؤسجراء طبيإ أليارض مع مبدأ القبول الحر كشرط تتع

ن ، كما أس كبديل عن موافقة المريضولي ،الطبيب ألمر باإلضافةبموافقة صريحة من المريض 
 ،وافق عليه نجراء الطبي الذي سبق أعالج أو اإلووقف ال ،ب هذه الموافقةللمريض الحق في سح

كدته المواثيق وهو ما أ ،ى نتائج هذا التصرف وتحمله لمسؤولية هذا القراربعد اطالعه عل
 .1يضا بعض التشريعات المقارنةوهو ما قررته أ، 5عالنات الدوليةواإل

                                                           
 .3119مستنيرة لسنة ( المتعلق بحقوق المرضى والموافقة ال589( من قانون اللبناني رقم )1راجع المادة ) 1

 .( من قانون الصحة الفلسطيني11/1)راجع المادة  2

 .( من قانون الصحة الفلسطيني15/3)راجع المادة  3

 الفلسطيني.( من قانون الصحة 51-57راجع المواد ) 4

: " ال يجوز ث قررت أنهحي ( منه1في المادة )نسان الصادر ي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلعالن العالمومن بينها اإل 5
، استنادا إلى معني قبوله المسبق والحر والواعيخص الإجراء أي تدخل طبي وقائي وتشخيصي وعالجي إال بعد إبداء الش

أن يكون القبول حيثما اقتضى األمر، صريحا وأن يتسنى للشخص المعني سحبه في أي وقت شاء  معلومات وافية، وينبغي
هذا اليونسكو  المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. اقر "ضرر أو أذى لحقهوألي سبب كان دون أن ي

 .11/11/3115في باريس بتاريخ  اإلعالن
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ق ن الصياغة التشريعية المستخدمة في هذا القانون ضمن المواد السابالباحث أ يرى كما 
فهذه  ،التي تحكم شرعية القيود على الحريات ،ال تتوافق مع المبادئ الدستورية ،ليهاإشارة اإل

ال تصلح كقيد قانوني على حرية ف ،ح المدلولو وعدم وض ،ية الشديدةتتسم بالعمومالصياغات 
خرين كمبرر إلدخال أي ، فمصطلح حماية اآلاالختيار الحر والقبول الحر خالل العمل الطبي

كما أن تعريف المرض  ،للمؤسسة الصحية مصطلح شديد العموم وغير واضح  شخص جبرا  
ربته يتم فرض العالج أو التطعيم بشكل جبري هو المعدي الوارد في القانون والذي بهدف محا

دون تحديد  ،جبري بدعوى منع انتشار العدوى بشكل جراء الفحص وكذا إ ،2تعريف شديد العمومية 
من نطاقه الشخصي والمكاني و جراء ومداه و ووضوح حالة الضرورة لذلك اإل ،قوية سبابوأمبررات 
بإسقاط حق  السماح جلمن أ ،صر حالة الضرورة واضحة وقويةن تكون عنا، لذا يجب أيخضع له

وبشكل يتوافق مع  ،الصحية و التطعيم أو العالج أو دخول المؤسسةالفرد في قبول الفحص أ
 .3 المعايير الدولية والمبادئ الدستورية

 الخاتمة
التشريعية الدستورية و أن المعالجة لدراسة إلى ا موضوعات خلص الباحث بعد تناول
وهو ما  ،همها في النتائج؛ نبين أ الدولية في العديد من المحاورالفلسطينية ال تستجيب للمعايير 

 :وذلك كما يلي، التوصياتكما سيأتي في  لتحقيق التوافق المفقودتدخل المشرع  يستوجب
 
 

                                                                                                                                                                          
ال يجوز القيام "  أنه:على  3119( من القانون اللبناني الخاص بحقوق المريض والموافقة المستنيرة لسنة 8-1تنص المواد ) 1
إال في حالتي الطوارئ واالستحالة ويجب أن  ،ص المعني المسبقةوال تطبيق أي عالج من دون موافقة الشخ ،ي عمل طبيبأ

ويستطيع أي شخص مريض  يشاء.ويتمكن من التراجع عنها ساعة  ،تعطى هذه الموافقة بوضوح وأن يقررها المريض بحرية
يب ملزم باحترام هذا ، والطبهذا العالج على مسؤوليته الخاصة ، كما يستطيع أن يوقفمعينا   أو عالجيا   طبيا   أن يرفض عمال  

 الرفض بعد أن يكون قد أعلم المريض بعواقبه .." 

اآلخرين بأي طريقة  إلىكل مرض قابل لالنتقال " :بأنه ( من قانون الصحة الفلسطيني المرض المعدي1عرفت المادة ) 2
المعدية، ودون  مراضاألأو اعراض تلك  بلوائح بأسماء أو نوعية أو خطورة اتكانت". دون أن يقوم المشرع ربط االجراء

 .معايير واضحة ومنضبطة

في نصوص تشريعية لها  : أن تدرج هذه القيوداهي قيد على الحقوق والحريات العامة لمبادئ دستورية أهميجب أن يخضع أ 3
وبعيدة عن الغموض والعمومية، بحيث ال تؤدي األلفاظ  ،وذات صياغة دقيقة وواضحة ومحددة ،ة والتجريدصفة العمومي

لمعياري الضرورة والتناسب، فالضرورة  ووفقا   ،ذاتها لة إلهدار للحريةليكون وسي ؛المستخدمة في النص إلى التوسع في القيد
خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية : ب إال بالقدر الضروري. أنظرتناس البد أن تكون بقدرها ومن هنا جاء التناسب، وال

(، منشأة 3لحقوق اإلنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، ط )
 وما بعدها. 315، ص 3117المعارف، اإلسكندرية، 
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 :النتائج-أوالا 
، وصوال  وفق مفهوم واسع به المجتمع الدولي بدء  من االعتراف ماهتمافي الصحة لقي الحق  .1

، سواء بتوافر لهترسم التزامات محددة لضمان الوصول للتطبيق الكامل دولية معايير لتقرير 
نسانية إكرامة من  فرادمع وجوب احترام حقوق األ ،ية كافيةامكانية الوصول للحق بجودة ومقبول

من الواجبة االحترام والمعايير وغيرها من الحقوق  ،التدخلو ز حماية من التمييو ، خصوصيةو 
 .في الصحةالحق بمتصلة ال نظمةواأل تشريعاتخالل سنها للالدول  قبل

دون افراد نص خاص يقرر  ،تناول القانون األساسي الفلسطيني بعض جوانب الحقوق الصحية .3
سامية تلتزم  دستورية ويضمن الحق في الصحة بشكل صريح ومتكامل، ودون وضع مبادئ

ودون تقرير التزامات ، لحقوق الصحيةخالل تنظيم ا بإنفاذها وال تخالفها السلطة التشريعية
 .لتلك الحقوق واضحة وفاعلة على عاتق السلطات العامة لضمان الوصول الكامل 

عمل خالل ال حقوق المريضيقرر ويحمي  وجود قانون خاصلالنظام القانوني الفلسطيني  يفتقر .2
جاءت المعالجة التشريعية لحقوق المريض الواردة في قانون الصحة العامة ناقصة  كماالطبي، 

بينما كان  ،ساسية للمريضالحقوق األ االعتراف ببعض تم اغفالفقد  ،وتشوبها عيوب مختلفة
ن القانون العديد من يتضم ومع ،عبارات موجزة وبدون تحديد كاف  باالعتراف بباقي الحقوق 

تعدد االستثناءات بدون ضوابط ب وذلكمضمونها؛ من  بما يفرغها تلك الحقوق تثناءات على ساال
 ،حول طبيعة الرعاية المكفولة وباألخص ،كافية تراعي المعايير الدولية والمبادئ الدستورية

 والقيود على مبدأ الحرية وعدم التدخل .
العمل الطبي والمرتبط بالتطورات وجود فراغ تشريعي فلسطيني في مواجهة العديد من أوجه  .9

عضاء، والوسائل الطبية المستحدثة كالوسائل التقنية المساعدة على األالعلمية كقضايا نقل 
االنجاب، وقضايا الهندسة الوراثية والدراسات المتعلقة بالجينات البشرية، ومن أحكام تنظم 

 ا الصحة النفسية والعقلية.المسؤولية الطبية سواء الجانب الموضوعي أو االجرائي، وقضاي
وضعف الضمانات الدستورية  ،الدستوري المنظم للحقوق الصحية اإلطارانعكس ضعف  .5

مين لعديد القضايا ومنها، تنظيم التأالكفيلة بتطبيقها على المعالجة التشريعية الفلسطينية 
 .ته الماديةاالصحي وشمولية كفالة الحق في الصحة لكل محتاج لها بما يتناسب مع امكاني

 :التوصيات-ثانياا 
االعتراف الصريح بالحقوق الصحية تتضمن  بإضافة موادساسي الفلسطيني تعديل القانون األ -1

 ة بضمان الحقوق جراءات محددة كفيلإترسم و تحكم العمل الطبي، ادئ ومعايير مب وتقرر
 .نوااللتزامات على دولة فلسطي ،المعايير الدولية بما يتوافق مع ،الصحية
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بإضافة نصوص تكفل االعتراف  ؛قانون الصحة العامة الفلسطيني( من 11المادة )تعديل  -3
وتكفل حماية  ،فضل رعاية وعناية طبية ممكنةتشمل الحق في أ ،أوسع للمريضبحقوق 

 وكذا الحماية من التمييز. ،سرار الطبيةالبيانات الصحية واأل
مع زالة التعارض وا   ،صحة العامة الفلسطيني( من قانون ال51-57-15-11تعديل المواد ) -2

مبدأ حرية االختيار  بضبط االستثناءات الواردة على ، وذلك( من ذات القانون 11نص المادة )
 الضرورة.وااللتزام بحدود حالة المحددة  وتوفر عناصرهاوتقييدها بحالة الضرورة 

تنظيم بحيث يتم  ،قص التشريعيبإضافة مواد تسد الن تعديل قانون الصحة العامة الفلسطيني -9
بحاث المتصلة بأمراض السرطان ووسائل االنجاب المساعدة، واألالبشرية،  عضاءأحكام نقل األ

بية بما يضمن حقوق الط المسؤوليةحكام تنظيم أضرورة ، و قضايا المستحدثةمن ال وغيرها
، بشكل ينسجم قليةال تنظيم الصحة النفسية والع، مع عدم اغفالمريض ويحقق أفضل رعاية له

 .وبما يواكب التطورات العلمية الحديثة، احترام حقوق المريضمع المعايير الدولية و 
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