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 ةالفلسطيني في التشريعات للمرأة والطفلالحقوق الصحية 
 عمر حمزة التركماني /الدكتور

 دكتوراه في القانون العام
 مصر العربية جمهورية-جامعة اإلسكندرية 

 :ملخص الدراسة
الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان المقننة بالمواثيق الدولية والتشريعات 

كه جميع الناس دون تمييز، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الديانة، يتفرع الوطنية، وهو حق يمتل
عنه الكثير من الحقوق األخرى، فُجّل حقوق اإلنسان ترتبط به ارتباطًا وثيقًا، بل وتتعلق به وجودًا وعدمًا، 

اص لذلك يولي جميعنا هذا الحق أهمية كبيرة، وتعتبر الحقوق الصحية للمرأة والطفل ذات نسق خ
باعتبارها تنظم المقتضيات الصحية لفئتين ضعيفتين تحتاج إلى حماية خاصة بالنظر إلى طبيعتهما 

وقد ناقشت هذه الدراسة هذا الحق من خالل  ،وظروفهما االقتصادية ،التكوينية، واحتياجاتهما النفسية
لثاني البنية التشريعية مبحثين تناولنا في األول منه ماهية الحق في الصحة، ثم استعرضنا في المبحث ا

الفلسطينية لحقوق المرأة والطفل الصحية وانتهينا إلى خاتمة احتوت على العديد من النتائج والتوصيات 
كان أهمها تفعيل دور الدولة الرقابي على المرافق الصحية والعاملين فيها، والعمل على انضمام فلسطين 

بما يضمن كفالة حق التأمين الصحي لغير القادرين  للمواثيق الدولية، وتعديل نظام التأمين الصحي
 بالمجان.

 .)حقوق، صحية، امرأة، طفل، تشريعات( الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The right to health is a basic human right that is authenticated by the 

international conventions and national legislation, a right that belongs to all 

people without discrimination, regardless of gender, ethnicity or religion, and 

many other rights are diverted from it which links it closely to human rights. 

However, its pertain presence gives all of us the right of great significance. such 

as the health rights of women and children with special format as a regulated 

health imperative since these two groups are vulnerable and need special 

protection given the physical formative, psychological and special needs and 

economic circumstances. This study has discussed this right through the two 

topics we addressed in first part of the study what is the right to health, and then 

we reviewed in the second section of the Palestinian legislative structure for 

women's rights and health of the child and finalized with a conclusion 

containing many of the findings and recommendations of which the most 

important recommendation is activating the role of the regulatory state health 

facilities and staff, and work on Palestine's accession to international 

conventions, adjusting insurance system health to ensure the right of health 

coverage to the unprivileged for free.  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
خير بداية على الدوام هي البدء بحمد هللا جل جالله، على نعمه التي ال تحصى، وفضله الذي ال 

 ك ال علم لنا إال ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم"." سبحان يعد، عليه توكلت وبه نستعين
 :أواًل: مقدمة البحث

القوة، وينعدم يها سيطر علت حياةً يعيش حياة العزلة وحب الذات،  كان اإلنسانفي العصور الغابرة 
في  واغرسأن ي استطاع المستبدون ، فقد موحقوقه األفراد يسيطر على مقدراتوكان الطغيان فيها العدل، 

، ا، وال معقب لحكمهالمشيئته ال راد  وأنه ال يجوز معارضتها، و  ؛الحاكمةالسلطات  تأليه فكرة ممدان األوج
كان منزوع  اإلنسانف، (1) اإللهيةحتى ال تصيبهم اللعنة  اوالتضرع إليه اموافقته فرادعلى األ يتعينبل 

 ء.شقاالؤس و البب محفوفةحياته كانت ، و والحريات الحقوق 
فيها ضمن الحياة؛ إلى حياة منظمة ومستقرة ي وسيلة تنقله من تلكالبحث عن بإلنسان ادأب ولقد 

عالقته لتنظيم  طريقة واستطاع أخيرًا أن يصل إلى، أمنه وسالمتهحقق حقوقه وحرياته األساسية، وي
 عن بعض حقوقهم للسلطة الحاكمة في مقابل دار فيه األف يتنازل بواسطة عقد سياسيبالسلطة الحاكمة 

  .(2) لهمضمان حياة االستقرار واالزدهار 
القواعد مجموعة العقد السياسي الذي ينظم باعتباره وقدسيته  تهأهميوجد الدستور ومن هنا 

مل السلطات العامة وعالقتها عشكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وهو الذي يحدد األساسية التي تحدد 
وممتلكاتهم  ويضمن أمنهمالمستقبل الزاهر  لهم بما يحقق د، ورسم حدود العالقة بينها وبين األفراببعض

العديد ولتعزيز المبادئ التي يقوم عليها هذا العقد السياسي )الدستور(، فقد صدر ، (3)وحقوقهم وحرياتهم
حقوق األفراد المدنية والسياسية واالقتصادية  فصلالتي جاءت لتو  له،المكملة من التشريعات األساسية 

فجميع هذه التشريعات  ،الحكومات باعتبارها الضمانات القانونية الحامية لألفراد من إجراءات واالجتماعية
دور حول كرامة اإلنسان بحكم تحرره من الفلسفية التي تو  األخالقية المواقفيلتمس الذي المدخل  تعتبر

لصحة باعتباره حقه في ا، والتي يأتي في مقدمتها نوازع الشر التي فرضت عليه في العصور القديمة
 .إنساناً 
 :أهمية البحثثانيًا: 

مع بداية تكوين حياة مشتركة لمجموعات وجدان الفي  ت حقوق اإلنسان واستقر مفهومهابزغ
أحد أهم مقومات حقوق اإلنسان، إال أن الصحة  هو، وعلى الرغم من أن الحق في الصحة البشر

                                                           
 . 112م، ص1122ة، سنة د. راغب جبريل سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندري )1(
. ، د26م ، ص1112د. مصطفى أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، سنة  )2(

 . 22طارق عبد الحميد الشهاوي، نظرية العقد السياسي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، ص
 لى نظرية العقد االجتماعي عند لوك، راجعطالع عوللمزيد من اال

Jean Jacques Chevallier, Les grands oeuvres politiques de machivel à nos jours, Paris, 1966, p.85. 
 .182صد. إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية للنشر، بيروت، دون سنة نشر،  )3(
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التي  لحقوق اإلنسان، قادمًا من األواسط النقابية بمفهومها المعاصر نشأ خارج المنظومة الفكرية األولى
تلك  انطلقتثم ، (1)لما نسميه اليوم بالحق في الصحةإلى أن وصلت بدأت تطور برامج مطالبها 

الدولية أبرزها دستور منظمة الصحة عالنات اإلالمواثيق و العهود و صداها في كثير من لتجد المساعي 
م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 2498عالمي لحقوق اإلنسان لسنة م، واإلعالن ال2492العالمية لعام 

 م. 2422االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام 
هذا  يلّ تو  األمم المتحدة فيكل دولة وأمام تزايد وتيرة االهتمام الدولي بالحق في الصحة، بدأت 

 نجد؛ تشريعاتلبعض هذه الة سريعة ، بيد أنه في جولة استطالعيتشريعاتهافي ًا خاصًا الموضوع اهتمام
تبعًا لتركيبة  موضوع الحق في الصحةلمعالجة التي اتبعتها السياسة العامة  في اً واضح اً تتفاوت أن هناك

 .التي وصلت إليها الدولةالنظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ونوعية العدالة، ودرجة الديمقراطية 
سياسة المشرع الفلسطيني تجاه الحق في الصحة  ستطالعالومن هنا تبرز أهمية هذا البحث 

مدى كفاية التشريعات التي  لتعرف علىبشكل عام، والحقوق الصحية للمرأة والطفل بشكل خاص، وا
براز وضعها ضمانًا لهذا الحق  لسلبية لمحاولة استدراكها الحقًا.ا هامثالبتحديد و  ،يجابيةاإل هاجوانب، وا 
 هدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:يثالثًا: أهداف البحث: 

 التعرف على المفهوم الحقيقي للحق في الصحة وعناصره. .2
ومدى انسجامها مع المعايير الفلسطينية، تشريعات الفي للمرأة والطفل ة يالصح وق حقالاستطالع  .1

 .الدولية
 .الحقوق الصحية للمرأة والطفلدهور تالوقوف على األسباب الحقيقية التي تقف خلف  .3
 التي يواجهها الحق في الصحة. تشريعيةوصول إلى الحلول الواقعية للمشكالت الال .9
 على النحو التالي: وردهامن التساؤالت نيثير هذا البحث جملة : تساؤالت البحثرابعًا: 
 األجهزة البرلمانية التابعة للحكومات األجنبية المتعاقبة علىالتي اتبعتها التشريعية  السياسةما هي  .2

 لضمان الحقوق الصحية للمرأة والطفل؟فلسطين 
 همنظور من كفالة الحقوق الصحية للمرأة والطفل  في الوطنيةالتشريعية السياسة  هل نجحت .1

وهل استطاعت سلطات الدولة ترجمة النصوص من الناحية النظرية إلى الواقع العملي  ؟الشمولي
 التطبيقي؟

لالرتقاء بالحقوق الصحية  الفلسطينية اتخاذهاالسلطة التشريعية لخطوات التي يتعين على ما هي ا .3
 .للمرأة والطفل

 
 

                                                           
بية للنشر اللجنة العربية لحقوق اإلنسان األهالي للنشر والتوزيع، و د. فيوليت داغر، حق الصحة من حقوق اإلنسان، المؤسسة األور  )1(

 .3م، ص1119الطبعة األولى، سنة 
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 :منهجية البحثخامسًا: 
، وذلك من خالل يةيلالتحلمنهجية القائم على سنعتمد في هذه الدراسة على األسلوب العملي ال

التي تحدثت عن الحق في الصحة والعناصر المتصلة به  ةالفلسطيني التشريعاتأهم  نصوصاستقراء 
من واقع القانون  مع التركيز على ما تعلق منها على الحقوق الصحية للمرأة والطفل ،منبثقة عنهوال

ونظام التأمين الصحي لسنة م، 1119لسنة  11األساسي الفلسطيني المعدل، وقانون الصحة العامة رقم 
 .م1119

 :سًا: خطة البحثداس
 بحثين على النحو التالي:تقسيمها إلى م وفقًا لموضوع الدراسة وطبيعتها، ارتأينا

 :: ماهية الحق في الصحةاألولالمبحث 
 الحق في الصحة مفهوماألول:  المطلب    

 الفرع األول: تعريف الحق في الصحة      
 للحق في الصحة شريعيالفرع الثاني: التطور الت      

 عناصر الحق في الصحة وطبيعته القانونية الثاني:  المطلب   
 ول: عناصر الحق في الصحةالفرع األ     
 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للحق في الصحة     

 :المرأة والطفل الصحيةوق حقلالفلسطينية التشريعية  بنية: الالمبحث الثاني
 م3991المطلب األول: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في التشريعات الصادرة قبل عام     
 القانون األساسيفي  صحية للمرأة والطفلوق الحقال: ثانيالمطلب ال    

 الفرع األول: محددات الحقوق الصحية للمرأة والطفل       
 الفرع الثاني: سياسة المشرع الدستوري الفلسطيني تجاه الحقوق الصحية للمرأة والطفل       
 الحقوق الصحية للمرأة والطفل في بعض التشريعات الفلسطينية :المطلب الثالث    

 قانون الصحة العامةفي للمرأة والطفل ة يصحال وق حقالالفرع األول:       
 في نظام التأمين الصحي للمرأة والطفل ةيالصح وق حقالالفرع الثاني:       

 المبحث األول
 ماهية الحق في الصحة

للحق في الصحة  قبل استعراض السياسة التشريعية التي تبناها المشرع الفلسطيني يتوجب علينا
وطبيعته، وسيكون ذلك من خالل  عناصرهتحديد ، و همفهوم بيانمن خالل  ماهية هذا الحق التعرف على

 اآلتيين:  مطلبينال
 المطلب األول: مفهوم الحق في الصحة

 الحق في الصحة وطبيعته القانونيةعناصر المطلب الثاني: 
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 المطلب األول
 مفهوم الحق في الصحة

في و وهي خالف السقم، والمريض هو السقيم ونقيض الصحة،  تعني ذهاب المرض، :الصحة لغةً 
هي حالة من التوازن النسبي لوظائف الجسم الناجمة عن تكيفه مع عوامل البيئة المحيطة،  :االصطالح

وهو مفهوم فيه داللة على اتساع أبعادها، واعتماد تعزيزها، واالرتقاء بها على السالمة والكفاءة الجسمية 
 .(1) الغيرباطها بالسياق االجتماعي والثقافي والعالقات مع والعقلية، وارت

فالبعض عرفه ، لهذا الحق نظرة الفقيهتبعًا الختالف  تعريفاتهتباينت ، فقد أما الحق في الصحة
بينما المتفرعة عنه، كافة الحقوق تعريفًا شموليًا يتجاوز مدلول حق الرعاية بصورته البسيطة ليمتد إلى 

 مدلولالب تعريفه تأثر وهناك من، الناحية القانونية مناستظهار مفهومه  على عريفاتالت ت بعضاقتصر 
 القادمين فرعينالوهذا ما سنحاول بيانه في هذا المطلب من خالل ، الدولي الذي توصل إليه المجتمع

 على النحو التالي:
 الفرع األول: تعريف الحق في الصحة
 ي الصحةالفرع الثاني: التطور التاريخي للحق ف

 الفرع األول
 تعريف الحق في الصحة 

ال في الصحة تعريفًا شموليًا حق ال عرف بعض الفقهاء :من المنظور الشمولي لحق في الصحةأواًل: ا
له، فهم  ةكافة الحقوق األخرى المعزز ليشمل  امتد، بل ة المناسبةيقتصر على مجرد تقديم الرعايات الصحي

المقومات األساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة،  الحق في الحصول على) يرون بأنه
، وظروف صحية للعمل والبيئة المالئم واإلصحاح المناسب، واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن والمسكن

والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية 
ل جانب هام آخر في مشاركة السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة واإلنجابية، ويتمث

 .(2)على المستويات المجتمعية والوطنية والدولية(

                                                           
 .124-128م، ص1121ة قندلي رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد السادس، سن )1(
، د. إسماعيل سكرية، الحق 1إلهام الميرغني، الحق في الصحة في دساتير العالم، مركز دعم التنمية لالستشارات والتدريب، ص )2(

 .2م، ص1123في الصحة والدواء، الجامعة اللبنانية، سنة 
 حول حقوق اإلنسان. U.Nمم المتحدة هذا التعريف هو ما فسرته اللجنة المنبثقة عن األ : بأنهناوتجدر اإلشارة 
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الفقهاء أن تعريف الحق في الصحة يجب أن  بعض يرى  :من المنظور القانوني في الصحة الحقثانيًا: 
كل ما يستطيع الفرد القيام به في إطار الشرعية ) رون بأنه، وعليه فهم يمن الزاوية القانونية ينظر إليه

 .(1) والعقلية(بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية القانونية للتمتع 
بأنه  الحق في الصحةمنظمة الصحة العالمية  عرفت ثالثًا: الحق في الصحة من المنظور الدولي:

عتباره أحد الحقوق األساسية الثابتة لكل إنسان دون )التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، با
 .(2) االجتماعي(تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو االقتصاد أو الوضع 

أن الحق في الصحة يجب أن يؤخذ بمفهومه الشمولي، فهو حق ال يقتصر نرى : رأينا الخاص
جسم اإلنسان فحسب، بل يجب أن يمتد إلى جميع  إبعاد األمراض عن وأعلى مجرد الرعاية الصحية، 

توفير المسكن المناسب، ومد المجتمع من حيث ، سواء ضمان هذا الحقمقومات األساسية الكفيلة بال
، والحق في الغذاء المناسب، والحق في التثقيف الصحي ةبالمياه الصالحة للشرب وفقًا للمعايير الدولي

من الحصول على  يتمكن اإلنسانأن تتضافر مع بعضها حتى والجنسي، فجميع تلك العناصر يجب 
 حقوقه الصحية.

 الفرع الثاني
 للحق في الصحة شريعيالتطور الت

مر بالعديد من التطورات حتى وصل إلى منزلته  في الصحة هو أحد حقوق اإلنسان؛الحق 
، فلم ن الخاصة ال العامةو ؤ شالاعتباره أمرًا يدخل ضمن دائرة  ، بدأ فيما جرى عليه العرف علىالحالية

ثم تالحقت عليه خطوات التطوير فبدأت األنظار ، يكن للدولة أي دور في توفير الرعاية الصحية لألفراد
خالل في بريطانيا  أولى خطوات ذلك وكانت، إحالة مسئولية الحق في الصحة على الدولةتتجه نحو 

ة قانون أخالقيات المتدربين وما تالها من م، عندما اعتمدت المملكة المتحد2811عام  حقبة التصنيع
م، الذي جاء كوسيلة الحتواء الضغوطات الناجمة عن ظروف العمل 2898صدور قانون الصحة عام 

الذي أشار ألول مرة بوضوح إلى دور الدولة فيما يتعلق  م،2839مرورًا بالدستور المكسيكي عام  السيئة،
التي  ،م2492عام  WHOبإنشاء منظمة الصحة العالمية وتتويجًا  بالمحافظة على صحة المواطنين،

قامت بوضع ونشر مفهوم اجتماعي للصحة يقوم على اعتبارها حالة اكتمال السالمة بدنيًا وعقليًا 
 .(3)واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض

                                                           
د. فتحي إدريس علي، د. فوزي بن عمران، د. صالح الدين مراد محمود، مراد محمود، حق الصحة في الدستور الليبي )قراءة  )1(

 .3م، ص1129يونية  ( ،الماضي واستشراف المستقبل
 .3مرجع سابق، ص وآخرين، د. فتحي إدريس علي )2(
د.  .172حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة، المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة، ص إنريك غونزاليس، )3(

 .1، صوآخرينفتحي إدريس علي 
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ثم ، في دستور منظمة الصحة العالمية االعتراف بالحق في الصحة اعترافًا دولياً  ومن هنا بدأ
، 2498اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  منها ،تأكد في العديد من اإلعالنات والمواثيق الدولية

، واإلعالن األمريكي م2422والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 
 .(1)نسان والشعوبلحقوق اإلنسان، والميثاق االجتماعي األوروبي، والميثاق اإلفريقي لحقوق اإل

كثير من االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدول الأما على الصعيد العربي، فهناك 
م بشأن 2477( لسنة 7العربية لالرتقاء بالحق في الصحة، يأتي في مقدمتها االتفاقية العربية رقم )

م الخاص بالرعاية األولية ليعزز 2478( الصادر عام آتا-ألماالسالمة والصحة المهنية، كما جاء إعالن )
أيضًا من المفهوم الدولي للحق في الصحة، حيث تعهدت الدول من خالله العمل على تعزيز الرعاية 

م، وآخرها في جاكرتا 2482مؤتمرات دولية؛ أولها في كندا عام  ةالصحية لألفراد، ثم استتبع ذلك أربع
 .(2)م، جميعها ناقشت تعزيز الصحة2447عام 

وهكذا تطور مفهوم الحق في الصحة من التركيز على الرعاية الصحية إلى الحق في العيش حياة 
، وهو أمر يتطلب عادة استثمار أموال الدولة في تعزيز أنماط الحياة الصحية مثل منع مالئمة صحية

التفكير في  ليس مجردو التدخين، وفرض رقابة صارمة على األغذية، والبيئة الصحية الخالية من التلوث، 
 بناء المستشفيات والمرافق العالجية.

 الثاني المطلب
 القانونية  الحق في الصحة وطبيعتهعناصر 

لى تحقيقها التي ينبغي على كل دولة السعي إعلى العديد من العناصر الحق في الصحة مل تيش
مو التوافر، ) تلك العناصر في على الوجه األمثل، ويمكننا إجمال تطبيقهلضمان  كانية الوصول، ا 

وفي هذا  .أشكاله وبكافة مستوياته باختالف هذا الحق هي مكوناتهذه العناصر (، فالمقبولية، والجودةو 
فرعين المن خالل  القانونية بالقدر المطلوب لطبيعته سنستعرض تلك العناصر، ثم سنتعرضالمطلب 
 :اآلتيين

 عناصر الحق في الصحةالفرع األول: 
 عة القانونية للحق في الصحةالطبيالفرع الثاني: 

 الفرع األول
 عناصر الحق في الصحة

 في: إجمالهامن العناصر والسمات المترابطة معه، يمكن مجموعة يتضمن الحق في الصحة       
لنهوض بالمسئوليات الطبية ورعاية لأن تتوفر لدى الدولة المرافق الصحية الكافية  بهيقصد  :التوافر أواًل:

وال يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل أن المفهوم الشمولي للحق في الصحة يستوجب أن صحة أفرادها، 
                                                           

 .4م، ص1118مجلس النواب اللبناني، لجنة حقوق اإلنسان، سنة  ( ،د. ميشال موسى، الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان )الحق في الصحة )1(
 .21موسى، مرجع سابق، صد. ميشال  )2(
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تقدم الدولة لمواطنيها مياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية الكافية ومدها بالموظفين المؤهلين لذلك، 
 .(1)وأن توفر لهم األدوية األساسية

جميع وبدون تمييز بمرافق الصحة، وأن يكون أن يتمتع ال بهيقصد  :إمكانية الوصولعنصر ثانيًا: 
الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة داخل نطاق الدولة، وهذا ميع بمقدور الج

 :(2)العنصر له أبعاد متداخلة يمكننا إجمالها على النحو التالي
لوجه الذي يسمح الدولة على تذليل المعوقات على ا استراتيجيةيجب أن ترتكز  عدم التمييز: -3

لجميع األفراد االستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة داخل إقليم الدولة، 
خصوصًا المواطنين ذوي الفئات الهشة، فهم األكثر ضعفًا وتهميشًا بين السكان بحكم القانون 

 والواقع.
مات المرتبطة بالصحة في ويعني ذلك أن تكون المرافق والسلع والخد مكانية الوصول المادي:إ -2

المتناول المادي واآلمن للجميع، ال سيما الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل األقليات، والنساء، واألطفال، 
وذوي اإلعاقة، وكبار السن، عالوة على أن إمكانية الوصول المادي تعني أن تكون جميع المقومات 

 لمأمونة، ومرافق اإلصحاح الكافية.األساسية للصحة في متناول الجميع مثل مياه الشرب ا
على تحمل نفقات الوصول إلى المرافق جميعًا مقدرة األفراد  ويقصد بذلك اإلمكانية االقتصادية: -1

، وأن تقوم الدولة بتسديد قيمة خدمات الرعاية الصحية والخدمات سلع وخدماتمن  المرتبطة بالصحة
دفع تكلفة الخدمات التي  كفل قدرة األفراد جميعًا علىبما ي المرتبطة بها وفقًا لقواعد العدل واإلنصاف

 يتلقونها.
من الوصول إلى المعلومات وهذه تشمل حق جميع المواطنين  إمكانية الوصول إلى المعلومات: -4

المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها، وذلك مثل حقهم بالوصول إلى معلومات تتعلق 
يستجد من أمراض أخرى، لكن ذلك يجب أال يؤثر على سرية  وما-نزاواألنفلو الكبد -بالفيروسات 

   طالع عليها.فهذه تبقى سرية وال يجوز ألحد االالبيانات الشخصية للمرضى، 
جميع المرافق والسلع المرتبطة بالصحة متوافقة مع األخالق الطبية يجب أن تكون : ًا: المقبوليةثالث

مجتمع، وأن تحترم األقليات وأن تراعي متطلبات كال الجنسين ودورة ومتماشية مع الثقافة السائدة في ال
حياتهم، وعلى ذلك يجب أن تكون متفقة من حيث تصميمها مع اعتبارات احترام السرية، ورفع الحالة 

 .(3)النفسية لألشخاص
                                                           

 .3إلهام الميرغني، مرجع سابق، ص )1(
م، وحدة الحقوق االقتصادية 1121بريل، سنة إالحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )برنامج الحق في الصحة(،  )2(

 ، ورقة بحثية منشورة على الموقع االلكتروني8م، ص1121واالجتماعية، سنة 
 http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/right_to_health_ar.pd 

. منشورة 21م، ص1121الحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية، ورقة شارحة، سنة  )3(
 على الموقع االلكتروني
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بالصحة ذات  وبمقتضى الجودة تلتزم الدولة بأن تكون المرافق والسلع والخدمات المتعلقة :ًا: الجودةرابع
، وأن تكون مناسبة علميًا وطبيًا وثقافيًا، وهذا أمر يعتمد بشكل كبير على الموظفين واألطباء مالئمةجودة 

العاملين بالمرافق الصحية، وأن تكون العقاقير واألدوية ومعدات المستشفيات صالحة لالستخدام من حيث 
 ، وأن تكون مياه الشرب مأمونة.صالحيتها

 فرع الثانيال
 الطبيعة القانونية للحق في الصحة

)الصدق(، فيقال: حققت قوله وظنه تحقيقًا، أي صدقت، ويطلق أيضًا على  الحق لغة هو
 .(1)ما يثبت لإلنسان على الغير(ء يحق، أي وجب، وفي االصطالح هو ))الواجب( فيقال: حق الشي

فردًا، وهي تختلف عن الحاجة التي والحق في الصحة هو أحد حقوق األساسية التي تثبت لإلنسان لكونه 
 .(2)ال تثبت إال بالطلب

مدى نكون بصدد الحديث عن في الصحة، فإننا عن الطبيعة القانونية للحق  حاورحينما نتإذن 
 لصالح األفراد هخطوات العملية والحقيقية لتحقيقها للاتخاذضمان هذا الحق، ومدى في  التزام للدولة
 والوفاء به.

وعليه يتعين أن يتم تحديد المبادئ القانونية الملزمة للدولة، دائرة ة يقع ضمن فالحق في الصح
لترجمة  ها؛والسياسات واإلجراءات التي يجب عليها االمتناع عنالواجب على الدولة اتخاذها،  الخطوات

لصحة ، ومما ال شك فيه أن الحق في اإلى الواقع العملي التطبيقيمن المجال القانوني  ونقل هذا الحق
شأنه في ذلك شأن باقي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يفرض على الدولة مجموعة من 

 ، وهو ما سنقوم بإجماله على النحو التالي:(3)االلتزامات المتداخلة
وهذا التزام ناشئ من الفقرة  لضمان التمتع بالحق في الصحة:االلتزام باتخاذ الخطوات الفعلية  أواًل:
( من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبمقتضاها تلتزم الدولة 1ية من المادة )الثان

فورًا باتخاذ اإلجراءات التشريعية والقضائية والتنفيذية والتعليمية لتعزيز الحق في الصحة على المستوى 
ة، وهذا االلتزام ذو طابع فوري يتوجب إقليم الدولة، وأن تكون تلك الخطوات متوافقة مع الواقع في الدول

 اتخاذه في غضون وقت قصير من االنضمام لهذه االتفاقية.

                                                                                                                                                                                     
3.0/by-nc/licenses/creativecommons.org://htt 

وما  12م، ص1112د. هاني سليمان الطعيمات، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، سنة  )1(
 بعدها.

 .2الحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة شارحة، ص )2(
 وما بعدها. 22(، ص26سلسلة الدراسات، العدد )الصحة في قطاع غزة... الواقع والطموح، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،  )3(
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كما يقع على الدولة التزام بضمان استمرارية عمل المرافق الصحية وتقديم خدماتها النوعية دون 
 . (1)انقطاع أو توقف، وهذا لن يتحقق إال باعتماد نظام عمل معين يضمن ذلك

وهذا التزام يفرض  لتزام بتسخير كافة اإلمكانيات المتاحة في الدولة لتعزيز الحق في الصحة:ثانيًا: اال 
على الدولة توظيف جميع الموارد واإلمكانيات سواء المتوفرة لديها أو من خالل ما يتاح لها من المجتمع 

واألمر ال يتوقف على ذلك  الدولي بما يخدم االلتزام الملقى على الدولة بمجرد انضمامها لتلك االتفاقية،
فحسب، بل يتوجب على الدولة إذا لم يكن لديها الموارد الكافية؛ أن تسعى للحصول على الموارد الكافية 

تخصيص القدر الكافي من ميزانية الدولة لتلبية متطلبات هذا االلتزام إلى يحتاج  كماق هذا االلتزام، لتحقي
-م1129خالل األعوام الممتدة من  الوطنية الفلسطينية فعالً  ، وهو نهج اتبعته السلطةالحق في الصحة

 . (2) م1122
وضع معايير واضحة لقياس درجة وفاء الدولة بالتزاماتها بشكل  في صعوبة: أن هناك نحن نرى و 

 اً تخاذها مقياسالبصورة أكثر عملية ودقة  المعاييردقيق، فقد كانت وال زالت الحاجة الماسة لتحديد تلك 
ساهمت  الميةمنظمة الصحة الع لذلك نجد أنو بالتزاماتها المثلى نحو الحقوق الصحية، فاء الدولة لدرجة و 

ستخدامها في الدول المتقدمة والنامية على السواء، ويمكننا ي تطوير هذه الوسائل المن خالل برنامجها ف
 حصر تلك المعايير على النحو التالي:

 ن وتنظيم األسرة(.التأكد من اإلجراءات الوقائية )التحصي -3
 درجة إشراك األفراد والمجموعات في التخطيط للرعاية األولية وتنفيذ ذلك. -2
 التأكيد على الرعاية األولية لألمومة واألطفال. -1
نشر التعليم والمعرفة والتثقيف فيما يخص المشاكل الصحية السائدة وطرق الحماية منها والسيطرة  -4

 عليها.
 في الرعاية الطبية للفئات المهمشة والضعيفة كالنساء واألطفال.إعطاء األولوية الخاصة للحق  -5
 بشكل متساو، وبتكلفة يستطيع الجميع أن يتحملها.أن تتاح الرعاية األولية لألفراد  -6

 
 
 

                                                           
عبد الرحمن فطناسي، المسئولية اإلدارية لمؤسسات الصحة العامة عن نشاطها الطبي في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الحاج  )1(

 .11م، ص1122لخضر باتنة، الجزائر، سنة 
 .24م، ص1122سنة  ( ،1122-1291وزارة الصحة الفلسطينية، االستراتيجية الصحية الوطنية ) )2(

 في االستقرار وعدم المتاحة الوطنية المصادر قلة رغم الصحي القطاع لتمويل كبيرة أهمية حيث أشار هذا التقرير أن فلسطين تولي
 علىأ  النسبة وهذه ،% 12.3 يعادل ما اإلجمالي المحلي الناتج من الصحي اإلنفاق نسبة بلغت 2011 العام ففي الدعم الخارجي،

 دوالر. 310 بحوالي الصحي اإلنفاق من الفرد نصيب ويقدر والمتوسط، المنخفض الدخل ذات الدول في عليه مما هي
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 المبحث الثاني
 لحقوق المرأة والطفل الصحية الفلسطينية البنية التشريعية

ق الصننحية للمننرأة والطفننل الفلسننطيني خننالل سنننتحدث فنني هننذا المبحننث عننن البنيننة التشننريعية للحقننو 
الحكومنننة الفلسنننطينية بعننند  زمننننالحقبنننات التاريخينننة المختلفنننة، منننع التركينننز علنننى التشنننريعات التننني صننندرت 

 من خالل ثالث مطالب على النحو التالي:  ، وسيكون ذلكم2443الوطن عام  أراضي قدومها إلى
 م3991التشريعات الصادرة قبل عام المطلب األول: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

 المطلب الثاني: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في القانون األساسي
 الفلسطينية تشريعاتالبعض المطلب الثالث: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

  المطلب األول
 م3991الحقوق الصحية للمرأة والطفل في التشريعات الصادرة قبل عام 

 عديننند منننن الظنننروف غينننر العادينننة اقترننننت بالصنننراع النننديني والننندولي بنننين األمنننممنننرت فلسنننطين بال
والشنننعوب عبنننر التننناريو القنننديم والحنننديث، فكاننننت ومنننا زالنننت محنننل ننننزاع بنننين الشنننعوب أصنننحاب النننديانات 

اإلسالمية، واليهودية، والمسيحية بالنظر لما تتمتع به من مكانة مقدسة، حيث توجد فيها  :السماوية الثالث
 . (1) الشريفينالقبلتين وثالث الحرمين  أولى

بننالحكم العثمنناني عننام  تي بنندأالتننبننالظروف االسننتعمارية فيهننا ولقنند ارتننبط تطننور النظننام التشننريعي 
م، لتخضع بعد ذلك للحكم 2498م وحتى 2428م، مرورًا بفترة االنتداب البريطاني 2427م وحتى 2627

دارة المصننرية، فنني حننين أصننبحت الضننفة الغربيننة م، حيننث أصننبح قطنناع غننزة تحننت اإل2498العربنني عننام 
تحننت حكننم المملكننة األردنيننة الهاشننمية، وانتهنناًء بنناالحتالل اإلسننرائيلي ألراضنني الضننفة الغربيننة وقطنناع غننزة 

 .(2) م2427
، نجند فني تلنك الحقبناتللمنرأة والطفنل باستقراء ما صدر من تشنريعات متعلقنة بنالحقوق الصنحية و  

، ه الشننموليمفهومننيتفننق مننع هننذا الحننق العنايننة الالزمننة بمننا  لننم تننولّ   علننى فلسننطينتعاقبننة المأن الحكومننات 
كننان ، بننل علننى الدولننة لتزامنناتمننن اال ولنند العدينندلألفننراد ي اً حقننينسننجم مننع طبيعتننه القانونيننة باعتبنناره وبمننا 

 إصدار التشريعات التي تحقق أهدافها وتلبي مصالحها. علىينصب ها محور اهتمام
م، واكتفنت 2872، لم يرد أي ذكر لهنذا الحنق فني الدسنتور العثمناني لحقبة العثمانيةفمثاًل خالل ا

المتعلقننة بجانننب مننن جوانننب الحقننوق الصننحية منهننا العاديننة الحكومننة العثمانيننة بإصنندار بعننض التشننريعات 
ه، ونظننام منننع تفشنني األمننراض السننارية فنني كافننة المنندارس 2331نظننام األمننراض السننارية والمعديننة لسنننة 

                                                           
 مركز المعلومات الفلسطيني، بحث بعنوان نشأة نظام التقاضي في فلسطين، منشور على الموقع االلكتروني )1(

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/gov25.hitml 
د. مصننطفى عبنند الحمينند عينناد، شننرح قننانون أصننول المحاكمننات المدنيننة والتجاريننة، الكتنناب األول، غيننر محننددة دار النشننر، الطبعننة  )2(

 .39م، ص1113األولى، سنة 
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ه، 2311ه، ونظنام تجنارة األجنزاء )العقناقير الطبينة( لسننة 2311ه، ونظام العطنارين لسننة 2332نة لس
 ه.2143وقانون مستشفيات المجانين العثماني لسنة 

فنني غياهننب للمننرأة والطفننل فقنند بقنني موضننوع الحقننوق الصننحية  االنتااداب البريطاااني  أمااا فااي عهااد
غيننر أن المسننتجدات التنني م أي جدينند، 2411طين لسنننة فنني مرسننوم دسننتور فلسننعليننه لننم يطننرأ النسننيان، و 

ضها منا زال بع، أصدرتها حكومة االنتدابالتي الصحية رزمة التشريعات  كان من خالل هذا الحقلحقت ب
م 2411م، قننننانون الحجننننر الصننننحي لسنننننة 2412الصننننيادلة لسنننننة قننننانون  هننننا، نننننذكر منسنننناريًا حتننننى اآلن

م وتعديالتننه، العدينند مننن أنظمننة الصننحة 2436األطعمننة( لسنننة  )تنظننيموتعديالتننه، قننانون الصننحة العامننة 
 .م2432م، نظام العقاقير الخطرة لسنة 2436العامة لسنة 
م، 2466لسننة  166صندر القنانون األساسني رقنم  وفي عهاد اإلدارة المصارية علاى قطااع  ازة  

لحريننات العامننة، منهننا العدينند مننن الحقننوق واا نظمننكالهمننا و م، 2421والنظننام الدسننتوري لقطنناع غننزة لسنننة 
الحريننة الشخصننية، وحريننة اإلقامننة والتنقننل، وحريننة المسننكن، وحريننة االعتقنناد، وحريننة الفكننر، وحننق الملكيننة، 

نا جدو ذلك  معو جديد، ب اأتيية للمرأة والطفل لم يبالحقوق الصحفيما يتعلق  ماوحق مخاطبة السلطات، لكنه
بشننكل عننام،  الحننق فنني الصننحة لننك الفتننرة قنند عالجننتصنندرت خننالل ت العاديننة التننيتشننريعات المننن  الكثيننر

األمر بشأن تقديم األطفال للتحصين  منها على سبيل المثال:بشكل خاص  للمرأة والطفلوالحقوق الصحية 
م، واألمر بشأن حظر تلقني أجنور أو مكافنمت منن قبنل أطبناء 2462من الدفتيريا وتحديد عدد الحقن لسنة 

م، واألمر الخاص بإضافة األدوينة والعقناقير الطبينة وجمينع المنواد 2466الصحة في بعض الحاالت لسنة 
م، وقنرار الحناكم اإلداري بشنأن 2421الجبرينة لسننة  ةالكيماوية إلى كشف السلع المقرر إخضاعها للتسنعير 

م، وقننرار منندير الصننحة بشننأن 2421لسنننة  إنشنناء سننجالت لقينند البيانننات الخاصننة باألشننخاص المولننودين
م، والنظام األساسني 2422بقسم الجراحة وأمراض النساء في مستشفى دار الشفاء لسنة  الحجرات الخاصة
 ...م2427ية مرضى الدرن وأسرهم لسنة للهيئة العامة لرعا

المملكننة األردنيننة دسننتور طبننق عليننه ف  خضااع للحكاام األردنااي فقاادالشااطر ارخاار ماان الااوطن  اأماا
، بشكل عنام أي إشارة صريحة للحق في الصحة جاءت نصوصه خاليه من الذيم، 2461الهاشمية لسنة 

قنانون  :علنى سنبيل المثنال منهناننذكر  العادينة هتشنريعات فني عنن ذلنك بتنظنيم هنذا الحنقالمشنرع واسنتعاض 
منات التنأمين والعديد من تعليمات المعالجة الطبينة، وتعليم، 2417الصيادلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 

 م.2426الصحي لسنة 
 ح  ن  م، وبموجنب المنادة الثامننة مننه ُمن2468االتحاد العربي لسننة ي تلك الحقبة دستور ف صدر كما

المواطنون في بالد االتحاد العربية على اختالف أجناسنهم وأدينانهم الحرينات والحقنوق التني كفلهنا اإلعنالن 
 .العالمي لحقوق اإلنسان

تشنكل أولنى خطنوات  -م2468ة مرحلنة دسنتور االتحناد العربني لسنن–أن هنذه المرحلنة  وباعتقادنا
الحق في الصحة دستوريًا، فكما رأينا أن الحكومنات السنابقة دأبنت علنى تنظنيم الحقنوق الصنحية فني تنظيم 



 

 

115 

واعتبناره منن جديدة نحنو تعزينز الحنق فني الصنحة  تلك المرحلة نقطة انطالق وبذلك تعتبر، قوانينها العادية
اعتبننناره منننن بنننين االلتزامنننات بعلنننى طبيعتنننه القانونينننة  الحقنننوق الدسنننتورية، بنننل أن المشنننرع حنننرص التأكيننند

بمننا يتفننق مننع متطلباتننه وعناصننره الدوليننة وفقننًا للمواثيننق واإلعالنننات الدوليننة التنني المفروضننة علننى الدولننة 
في المحافظات الشمالية من أراضني  قاطنينشموليته، غير أن نطاق سريانه اقتصر على األفراد التناولته ب
 الوطن. 

فقننند أصنندر الحنناكم العسننكري فنني قطنناع غننزة مجموعننة منننن  هااد االحااتالل اإلساارا يلي أمااا فااي ع
األوامر الخاصة بقانون الصحة العامنة، على سبيل المثال منها  ، نذكرالتشريعات التي لها عالقة بالصحة

م، ومجموعننة مننن األنظمننة الخاصننة بالعقنناقير الخطننرة، 2479واألمننر بشننأن قننانون الحجننر الصننحي لسنننة 
م 2474بشنأن الخندمات الصنحية لسننة  اً ، كما أصندر نظامنالو ...م2482لسنة الخدمات الصحية  ونظام

 وتعديالته في المحافظات الجنوبية.
التي صدرت في عهند الحكومنات المتعاقبنة علنى فلسنطين لنم  التشريعاتأن معظم  خالصة القول:

لتحقيننق أعلننى مسننتوى مننن الصننحة  وليننةلمعننايير الداالهتمننام الكننافي بمننا يتفننق مننع ا الصننحيةالحقننوق  عننر  تُ 
لفلسنننطينيين، بنننل كاننننت تكتفننني بإصننندار منننا يلنننزم منهنننا لمواجهنننة مسنننتجدات األمنننراض التننني ينننتم ينننة لوالرعا
ف  انتشارها، كما أنها افها للحيلولة دون اكتش  تتعامل معه على أننه التنزامالشمولي، ولم  طابعالعليه  لم ُتض 

هني فلسنفة تكتيكينة وليسنت كاننت سنائدة خنالل تلنك األزمننة عية التني فالفلسفة التشنريمفروض على الدولة، 
 .استراتيجية

 المطلب الثاني
 الفلسطيني الحقوق الصحية للمرأة والطفل في القانون األساسي

إن الحديث عن الحقوق الصحية للمرأة والطفل في القانون األساسي يتطلب منا أن نستعرض 
للمرأة والطفل، وماهية السياسة الدستورية التي اتبعها المشرع ستورية للحقوق الصحية المحددات الد

 من خالل الفرعين اآلتيين: توضيحهوهو ما سنقوم بالفلسطيني تجاه هذا الحق، 
 محددات الحقوق الصحية للمرأة والطفل الفرع األول: 
  لالحقوق الصحية للمرأة والطفسياسة المشرع الدستوري الفلسطيني تجاه  الفرع الثاني:

 الفرع األول
 الحقوق الصحية للمرأة والطفل  محددات

في المبحث األول عناصر الحق في الصحة، وحصرناها حينئذ  بعنصر التوافر، وعنصر بينا 
 إمكانية الوصول، وعنصر المقبولية، وعنصر الجودة ، وقلنا بأنه ينبغي أن تسعى كل دولة إلى تحقيقها

التزامات الدولة ال  غير أن هذا الحق على الوجه األمثل،ونفاذ ية لضمان فعالالمختلفة  تشريعاتها عبر
نما فحسب تلك العناصر إعمالتقف عند حدود  نها التدابير التي تمكّ الكثير من يقع عليها عبء اتخاذ ، وا 
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المحددات الدستورية للحق في )ويطلق الفقهاء على هذه التدابير  ،(1)وتنفيذهوحمايته من احترام هذا الحق 
، والتنفيذ، وهو ما سنقوم بتوضيحه في هذا الفرع االحترام، والحماية :فينستطيع إجمالها ، و (لصحةا

 للوصول إلى مدى نجاعة سياسية المشرع الفلسطيني تجاه الحق في الصحة.
ة وق الصحييجب على سلطات الدولة )التشريعية والتنفيذية والقضائية( االلتزام باحترام الحق : االحترام:أوالً 

جميع المن خالل وضع العراقيل والقيود التي تحول دون حصول  ا، وعدم تعطيل التمتع بهللمرأة والطفل
عليه على قدم المساواة، فمثاًل ال يجوز ألي سلطة انتهاك الحق في الخصوصية لالطالع على الملفات 

ال يعني ذلك سلب حق ، و وبين األصحاء بصورة جزافية بقصد التمييز بينهم نساء واألطفالالمرضية لل
الدولة من اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، كما يتوجب على السلطات االمتناع عن اتخاذ 
أية خطوات قد تؤدي إلى حرمان أو انتقاص حق فئة من الفئات بالرعاية الصحية، وكذلك يتوجب على 

 . (2)عنهم السلطات منع حجب المعلومات الصحيحة الخاصة بالصحة
التدابير التي تمنع أي طرف ثالث خالف الحكومة واألفراد من  يتوجب على الدولة اتخاذثانيًا: الحماية: 

، وفي سبيل ذلك تلتزم االتمتع به أن تتدخل في منعهم من حقأو  الحقوق الصحية للنساء واألطفالانتهاك 
الحق، كما يتوجب عليها الوقوف لهذا الدولة بإصدار التشريعات التي تضمن عدم انتهاك أي طرف ثالث 

الوصول إليها، أو العبث بمدى كسور منيع في وجه في كل ما يهدد توفر الخدمات والمنتجات أو سهولة 
  .(3)متها وجودتهامالء

وهو التزام تتعهد الدولة بموجبه اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية والمالية بهدف التفعيل  التنفيذ:ثالثًا: 
، وبمقتضى ذلك عليها أن تتبنى سياسة صحية وطنية تضمن توفير حقوق الصحية للمرأة والطفلللالكامل 

 .(4) مناسبومكمالتها من مياه مأمونة، وسكن مالئم، وغذاء  خدمات الرعاية الصحية
وهنا يثور تساؤل عن مدى التزام المشرع الفلسطيني بتلك المحددات؟ وهو ما سنجيب عليه   

 تي من خالل الفرع ار
 الفرع الثاني
 الحقوق الصحية للمرأة والطفلسياسة المشرع الدستوري الفلسطيني تجاه 

 ومع ذلك لم يتناول القانون األساسي الفلسطيني الحقوق الصحية للمرأة والطفل بشكل مباشر،
مثل الحق في العمل، ، في نصوصه األخرى التي نظمهااإلنسان حقوق واقع من  االستدالل عليها يمكن

 على النحو التالي:  ورعاية األمومة والطفولة، والتجارب العلمية، وبيان ذلك

                                                           
 .7الحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة شارحة، مرجع سابق، ص )1(
 .226م، ص1122نسان، ترجمة ميسرة أحمد، دار الشروق، مصر، سنة أندرو كالفام، مقدمة قصيرة عن حقوق اإل )2(
 .22في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )برنامج الحق في الصحة(، مرجع سابق، ص الحق  )3(
 .222أندرو كالفام، المرجع السابق، ص )4(
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( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل فإنه )ال يجوز 22وفقًا للمادة ) التجارب والفحوص الطبية: أواًل:
ص إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما ال يجوز إخضاع أحد للفح

الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل األعضاء وغيرها من 
 مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية المشروعة(.

( من 11وهذا الموضوع نظمته المادة ) التأمين الصحي ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين: ثانيًا:
القانون خدمات التأمين االجتماعي والصحي ومعاشات  ينظم-2ا قررت بأنه )حينماألساسي القانون 

أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم  رعاية-1العجز والشيخوخة. 
 القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي واالجتماعي(.

( من القانون األساسي الفلسطيني 14قررت المادة ) :األمومة والطفولةالدولة في رعاية ولية ثالثًا: مس 
-1والرعاية الشاملة.  الحماية-2المعدل بأن )رعاية األمومة والطفولة واجب وطني، ولألطفال الحق في: 

أو  ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررًا بسالمتهنم أو بصحتهم أن
القانون تعريض األطفال للضرب والمعاملة  يحرم-9من اإليذاء والمعاملة القاسية.  الحماية-3بتعليمهم. 

يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا  أن-6القاسيتين من قبل ذويهم. 
 . تهدف إصالحهم وتتناسب مع أعمارهمبطريقة تس

( من القانون األساسي 31نصت المادة ) ترتبة على انتهاك الحقوق والحريات:رابعًا: الجزاءات الم
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان الفلسطيني المعدل على )

وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون، جريمة ال تسقط الدعوى 
 رر(.الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمن وقع عليه الض

( من القانون األساسي المعدل 21وهو ما وضحته المادة ) خامسًا: الطبيعة القانونية للحقوق والحريات:
السلطة الوطنية الفلسطينية  تعمل-1اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.  حقوق -2بقولها: )

 دولية التي تحمي حقوق اإلنسان(.دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية وال
المشرع اهتمام عدم ظاهر السياسة التشريعية المتبعة في فلسطين توحي  إن رأينا الخاص:

ال يستطيع خصوصًا وأن مستقرئ نصوصه ، االهتمام الكافي بموضوع الحقوق الصحية الدستوري 
، غير أن المتبصر خرى األحقوق العن  تتحدثالتي مواد ال جملة منالوصول إليه إال من خالل استنباطه 

من  اً التي تؤطر عملية التشريع؛ بدء بأصول السياسية التشريعية والعالم بمقتضياتها باعتبارها الفلسفة
بالتحليل وتحديد األولويات للمجتمع مع البحث عن طرق ترجمة هذه السياسة إلى  اتخاذ القرار ومروراً 
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بعناصره ومحدداته تنظيم هذا الحق  نحوسطيني اتجهت ، يدرك أن سياسة المشرع الفل(1)نص تشريعي
 التي سبق اإلشارة إليها.

ونظرنا ، من نصوص صحية وللقوانين المكملة لهإلى ما ورد في القانون األساسي  رجعنالو ف
باعتبارها رزمة واحدة ألدركنا أنها تشكل مادة قانونية شاملة للحق في الصحة بشكل عام والحقوق  إليها

 .للمرأة والطفل بشكل خاصالصحية 
حينما نعلم أن فلسطين كانت من أوائل الدول التي انضمت للميثاق العربي  ،رأينا المذكورعزز ويت

 :(2) يلي( على ما 34لحقوق اإلنسان، ذلك الميثاق الذي أكد في مادته )
نية والعقلية لبدإقرار الدول األطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ا  3

يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانًا على خدمات الرعاية الصحية األساسية وعلى مرافق عالج 
 .األمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز

 :تشمل الخطوات التي تتخذها الدول األطراف التدابير اآلتية  2
لمراكز التي تقدم هذه تطوير الرعاية الصحية األولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى ا  أ

 .الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع االقتصادي
 .العمل على مكافحة األمراض وقائيًا وعالجيًا بما يكفل خفض الوفيات  ب
 ...نشر الوعي والتثقيف الصحي  ت
 .مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد  ث
 .لكل فرد توفير الغذاء األساسي ومياه الشرب النقية  ج
 .مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي  ح
  .مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة  خ

كذلك فقد أخذ المشرع الفلسطيني على عاتقه االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق الدولية الحامية 
، بل واعتبر أي اعتداء عليها يشكل جريمة ال (3) الصحيةق لحقوق اإلنسان والتي يأتي في مقدمتها الحقو 

 .(1) بالتقادمتسقط 

                                                           
عنابة، سنة  –صادية، رسالة دكتوراه، جامعة باجي مختار د. عدنان الحجار، السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين االقت )1(

، وكذلك راجع عبد الرحمن مغاري، دور البرلمان في صياغة التشريع، بحث منشور على موقع العلوم القانونية، 11م، ص1121
http://www.marocdroit.com 

 13القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس، ( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، المعتمد من قبل 34راجع المادة ) )2(
 م.1119مايو 

تعمل السلطة  -1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.  -2( من القانون األساسي المعدل )21راجع المادة ) )3(
 ة والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان(.الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمي
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المشرع الفلسطيني االهتمام الكافي من موضوع الحق في الصحة َحِظَي بنخلص مما سبق: أن 
وأن الحكومة الفلسطينية تسعى دا مًا لتنمية وتطوير هذا الحق ضمن خطتها كسياسة تشريعية  

ترجمة هذه التشريعات من بحكومة ال هو مدى التزامالسؤال الذي يطرح نفسه هنا لكن   االستراتيجية
 ؟النصوص النظرية المجردة إلى الواقع التطبيقي العملي

الرجوع إلى التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسات حقوق دفعنا إن اإلجابة على هذا التساؤل 
ن نساالمستقلة لحقوق اإل ي الصادرة عن الهيئةوشمواًل هوجدنا أن أكثر التقارير وضوحًا و اإلنسان، 

ن كان ، فيه قصورال وأوجه، الحقوق الصحية الفلسطينيةرصدت واقع  حيث، (1129-1123)ألعوام ل وا 
وتتمثل أهم  االحتالل اإلسرائيلي،واقع ذلك مرجعه في كثير من األحيان يعود لألسباب السياسية، و 

ي نقص األدوية والتوقف عن تزويد المرضى بها لفترات المالحظات التي أبدتها تلك المؤسسات ف
، وعدم وجود أسس واضحة وشفافة وعادلة في التحويالت المرضية خارج المؤسسات الصحية (2)طويلة

اإلضرابات المتكررة في مرافق الصحة العاملة لعدم صرف رواتب الموظفين، وتوقف توريد التابعة للدولة، و 
 .(3)المالئمة، والمحاباة الواضحة في قضايا اإلهمال الطبيالمرضى بالوجبات الغذائية 

 المطلب الثالث
 الفلسطينية تشريعاتالبعض الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

مجلنننس التشنننريعي ال كنننلن منننن مننننذ عنننودة السنننلطة الوطنينننة الفلسنننطينية إلنننى أراضننني النننوطن، عكنننف
فلسننننفي  الفلسننننطينية ضننننمن نهننننج اتتشننننريعمننننن المجموعننننة إصنننندار  علننننى الفلسننننطيني، ومجلننننس الننننوزراء

جملنة  صندرمنا ، وكان من بنين نبين شطري الوط التشريعات المتشرذمةهذه رمي إلى توحيد يواستراتيجي 
م 1119لسنننة  11رقننم  قننانون الصننحة العامننةيننأتي فنني مقنندمتها ، مننن القننوانين المتعلقننة بننالحقوق الصننحية

حينث  م الصادر عن مجلس النوزراء،1119لسنة  223رقم  التأمين الصحي نظام، و الصادر عن البرلمان
وحننددت بوضننوح التزامننات الدولننة  المسننائل المتعلقننة بننالحقوق الصننحية للمننرأة والطفننل، امهلت نصوصننفّصنن

 :التاليينفرعين الخالل  سنبينه بنوع من التفصيلاتجاه هذا الحق، وهو ما 
 امةالفرع األول: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في قانون الصحة الع

 نظام التأمين الصحيالفرع الثاني: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 
                                                                                                                                                                                     

( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل )كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان 31راجع ) )1(
وال المدنية الناشئة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية 

 عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمن وقع عليه الضرر(.
 .12م، ص1112كامل المنسي، وحمدي الخواجا، الحق في الصحة، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين )وحدة البحوث والدراسات(، سنة  )2(
في دولة فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي التاسع عشر،  للمزيد من االطالع، راجع وضع حقوق اإلنسان )3(

 وما بعدها. 222م، ص1129، والتقرير السنوي العشرون، سنة 216م، ص1123سنة 
الهيئة  على قدرة السلطة الفلسطينية على حماية حقوق اإلنسان، 1118كذلك عائشة أحمد، أثر االنتهاكات اإلسرائيلية في العام     

 .29، ص1114، سنة 27المستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلة تقارير خاصة، العدد 
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 الفرع األول
 الحقوق الصحية للمرأة والطفل في قانون الصحة العامة

م، 1119( لسنة 11رقم )أصدر المشرع الفلسطيني قانون الصحة العامة م، 17/8/1119بتاريو 
( مواد 8مكون من )ال نها المشرع الفصل الثاني( مادة، خصص م68بواقع ) ( فصالً 23وهو مكون من )

للحديث عن الحقوق الصحية للمرأة والطفل، وسبق ذلك بمواد تعريفية عرف من خاللها الطفل بأنه )كل 
يتطرق لتعريف المرأة من باب التعميم واإلطالق، ، بينما لم ) العمرإنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من 

 امرأة مهما بلغت من العمر وبغض النظر عن حالتها االجتماعية.على كل  انطباق قواعدهوليؤكد 
 التزام( تحدثت عن 9وباالطالع على تفاصيل الحقوق الصحية للمرأة والطفل، نجد أن المادة )

على الوزارة إعطاء بقولها: )العامة لها  االستراتيجيةضمن لمرأة والطفل الصحية ل بتبني الحقوق الدولة 
اإلنمائية للسلطة الوطنية  االستراتيجيةة المرأة والطفل واعتبارها جزءًا ال يتجزأ من األولوية لرعاية صح

 .(الفلسطينية
رت ر أكدت على دور الدولة في تقديم كافة الخدمات الصحية للمرأة والطفل، فق، فقد (6مادة )أما ال

ة المتعلقة بصحة األم والطفل على الوزارة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيليبأنه )
. إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إال بعد الفحص الطبي 2-ومنها: 

. رعاية المرأة وبصفة خاصة في 1للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما. 
. 9. متابعة نمو الطفل وتطوره. 3 الطبيعية.ضاعة أثناء فترات الحمل والوالدة والرضاعة وتشجيع الر 

خالل مراحل نموه وتطوره  توعية األسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه
 .المختلف(

لتضمن حق المرأة والطفل على الدولة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية،  (2مادة )بينما جاءت ال
ب. العمل على ضمان أ. وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها. -يلي: ا تقوم الوزارة بم .2) فقررت بأن

. ال تستوفى أي رسوم عن 1جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين واالستخدام. 
 .(تطعيم المواليد واألطفال والحوامل

برامج  بإتباعإلزام والديه  من خالل الصحيةالطفل  وق خصصها المشرع لحق، فقد (7مادة )أما ال
وفقًا للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته االلتزام ببرامج التطعيم، فقرر المشرع بموجبها بأنه )

 .(التطعيم التي تضعها الوزارة
بأنه  على صحة المرأة، فقرر جهاض لما يسببه من أخطاراإل( 8المادة )في المشرع  حظرو 

حامل بأية طريقة كانت إال إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياتها من الخطر  يحظر إجهاض أية امرأة)
 أ.-يلي: بشهادة طبيبين اختصاصيين )أحدهما على األقل اختصاصي نساء ووالدة( مع وجوب توفر ما 

موافقة خطية مسبقة من الحامل، وفي حالة عجزها عن ذلك تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي 
. على المؤسسة الصحية التي أجريت فيها عملية 1تتم عملية اإلجهاض في مؤسسة صحية  ب. أنأمرها 
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اإلجهاض االحتفاظ بسجل خاص، تدون فيه اسم الحامل وتاريو إجراء العملية ونوعها ومبرراتها، وعليها 
مدة عشر االحتفاظ بتلك المعلومات إضافة إلى شهادة الطبيبين، والموافقة الخطية على عملية اإلجهاض ل

 .(سنوات على األقل
قانون الصحة العامة أنه لم التي تعيب ممخذ المن أن مؤسسات حقوق اإلنسان رى بعض وت
جاء خلوًا من أي بيان  فهم يرونه قدبالقدر الكافي مع المعايير الدولية للحق في الصحة،  أسسهتتطابق 

قابات المهن الصحية ولم يضع الضوابط لتنظيم الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين، ولم يتعرض لدور ن
التي تنظم العالقة بين أصحاب تلك المهن والمرضى، وافتقر كذلك من النصوص التي تحمي األطباء 

، ومن أهم االنتقادات التي طالت نصوصه أنه ركز (1)والعاملين في المهن الطبية عند ممارستهم لعملهم
ة والطفولة على حساب صحتها في المراحل العمرية المختلفة، على صحة المرأة اإلنجابية المتعلقة باألموم

وفي مرحلة  مراحل المراهقة وفي سن األمانخالل فأغفل الرعاية الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة 
 .(2)أي اهتمام للفئات المهمشة كالفقراء والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة الشيخوخة، كما لم يولّ  
 تعلقخصوصًا ما بعض االنتقادات التي أدلى بها أصحاب الرأي السابق،  نؤيد :ونحن بدورنا

نقابات المهن  ، ولم يحدد دورللحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين قانون الصحة العامةعدم تنظيم بمنها 
بالمرضى، وافتقاره لبيان النصوص التي تحمي األطباء والعاملين في  الطبية وعالقة أصحاب تلك المهن

ونوصي المشرع الفلسطيني أخذ ذلك بعين االعتبار عند إجراء أول تعديل على هذا  ن الطبية.المه
 القانون.

على صحة المرأة اإلنجابية على حساب الصحة العامة قانون باقي االنتقادات المتعلقة بتركيز أما 
سية والنفسية للمرأة خالل للرعاية الجسدية والجن القانون هذا غفال صحتها في المراحل العمرية المختلفة، وا  

  .انتقادات في غير محلها نرى أنهاف ،ي سن األمان وفي مرحلة الشيخوخةمراحل المراهقة وف
 نساءلل تعريفاً  يضعلم حينما نظم الحقوق الصحية للمرأة، أن المشرع  :فقد سبق لنا القول

يعتبر من باب التعميم  ، وقلنا بأن ذلكالمخاطبة بأحكام هذا القانون ولم يحصره في إطار معين
أن قواعد قانون الصحة العامة تنطبق على كل امرأة مهما بلغت من العمر المشرع واإلطالق، ليؤكد 

أة تجاوزت من العمر الثامنة عشر ووضعها النفسي، وبالتالي أي امر  وبغض النظر عن حالتها االجتماعية
التي تقل أعمارهن عن الثامنة  فتياتامة، أما الجميع الحقوق الصحية الواردة في قانون الصحة العب تتمتع

عشر فتعامل المعاملة الخاصة بالحقوق الصحية لألطفال وفقًا لتعريف الطفل الذي أورده المشرع في 
 .هذا القانون  المادة األولى

                                                           
ياسر غازي عالونة، واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسة  )1(

 .22م، ص1114سنة  ( ،27تقارير خاصة رقم )
ي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي الرابع عشر، سنة وضع حقوق اإلنسان ف )2(

 .213، ص1118
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ونجاحه الكبير في تنظيم معظم  هذا القانون  أهميةنال من ت لنأن االنتقادات السابقة  :كما نرى 
المرأة والطفل لحقوق  هذا القانون  تعرض حيث، لمعايير الدوليةوفق ا الصحية للمرأة والطفل الحقوق 

، وأحاطها بقدر من الخصوصية التي تتالءم مع طبيعتهما التكوينية، وحاجتهما الفسيولوجيةالصحية 
وتبنى ة، مكافحة األمراض، وسالمة األغذي، منها المختلفة عناصرههذا الحق ب المشرع إحاطة واستطاع

نظم ، و التي تؤثر سلبًا على صحة اإلنسان المكاره الصحية ةبرامج الثقافة الصحية، وضع الخطط لمواجه
جراءات مزاولة المهن الطبية عمل  المؤسسات الصحية الحكومية وما تقدمه من خدمات للمرضى، وا 

المشرع أن يسبغ الحقوق  ولم ينس   ،تداول العقاقير الطبيةكما نظم والمهن الطبية المساعدة والرقابة عليها، 
من خالل تأكيده على العديد من االلتزامات الملقاة على  وصفتها اإللزاميةالقانونية  ابطبيعته الصحية

 .(1)عاتق وزارة الصحة، وهذه االلتزامات في مجملها تحقق المفهوم الشمولي لهذا الحق
 الفرع الثاني
 لتأمين الصحينظام االحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

 من والشركات تأمين األفراد غرضه ،(إعطاء األمن (هو المعاصر المالي المصطلح في التأمين
 كل أو بعض دفع ن عليهم، فمن خالله يساهم المؤ عوض مالي مقابل المكاره من يخافون  ما بعض

ويبدو أن سبب ، المرض أحوال في العالية للعالج التكلفة دفع منهم يحميف ،الصحية تكاليف الرعاية
اتساع  الناتج عنالصحية  الرعاية تكاليف في المتزايد لمعالجة االرتفاعجاء  ظهور نظام التأمين الصحي

 والمتوسطة الفقيرة االجتماعية الشرائح قدرة عدم مما ترتب عليه ،هذا المجال فيالتقدم التقني  وتيرة
 .(2)جتماعية ذات الدخل العاليالخدمات الصحية وانحصارها في بعض الفئات اال على الحصول

                                                           
م على )تنفيذًا ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية 1119لسنة  11( من قانون الصحة العامة رقم 1نصت المادة ) )1(

نشاء المؤسسات الصحية 2على الوزارة القيام بما يلي:  . تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية، وا 
.ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة 3ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها.  .1الالزمة لذلك. 

. توفير التأمين الصحي للسكان ضمن 6الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها.    .ترخيص األعمال والحرف والصناعات 9ومراقبتها. 
.ترخيص 7. إدارة المؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية. 2اإلمكانات المتوفرة. 

.ترخيص 8برات الالزمة وتأهيل الطواقم المتخصصة. مصانع األدوية ومراقبتها بما يضمن جودة العقاقير الطبية وذلك بإنشاء المخت
.ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها. 4األدوية المحلية والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات. 

.الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صالحيتها لالستخدام اآلدمي. 22الخاصة لسالمة الغذاء.  لوائحاألنظمة وال .وضع21
.اإلشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات 23.ترخيص المنشمت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها. 21

صحي للسكان من خالل دراسة المؤشرات المناسبة والبيانات الخاصة. .مراقبة الوضع ال29والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
.اإلشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي 22. اإلشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة. 26

 .ومحطات معالجة المياه العادمة(
فلسطينية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، خديجة حسين نصر، نظم التأمين الصحي في مناطق السلطة الوطنية ال )2(

 .21-22م، ص1117سنة  ( ،28سلسلة تقارير قانونية رقم )

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
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 ،إذن فالتأمين الصحي جاء ليزيل العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية
 ،وتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطن بكلفة مقبولة، ويعمل على زيادة مستوى الطمأنينة لدى الفرد

 .وتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها
 موظفي اإلدارة يشمل وكان م،2478 عام منذ في فلسطين الصحي بالتأمين العمل بدأولقد 

 الشؤون  من دائرة المتبناة الصعبة والحاالت ،األراضي الفلسطينية المحتلة في والعاملين المدنية،
الفلسطينية إلى أراضي الوطن، بادرت بإصدار نظام التأمين  الوطنية لسلطةا ولدى عودةاالجتماعية، 
 الصحي الحكومي بالتأمين نتفعةالم الفئة وسعتم، وبموجبه 1119لسنة  223ومي رقم الصحي الحك

 لقانون  الخاضعين العمال وقطاع أمنية، أجهزةو مدنية،  وزارات من الحكومية الدوائر جميع شملتفأصبحت 
 دون  لاألطفا وكذلك الشهداء واألسرى، لعائالت مجانية صحية تغطية توفير وتم التأمينات االجتماعية،

، كما تساهم وزارة الصحة في تكاليف عالج المرضى المحولين للعالج خارج (1)العمر من الثالثة سن
 .(2)فقط %6بينما يتحمل المريض  %46مراكز الوزارة، حيث تبلع نسبة مشاركتها 

هو حق  الصحية؛المعززة للحقوق باعتباره من بين التشريعات الفلسطيني التأمين الصحي نظام و 
( من النظام المذكور يستفيد 2وفقًا لما جاء في المادة )فذكورًا كانوا أم إناثا، فرد من أفراد المجتمع، لكل 

  .(3) عليهم اً األطفال الذين لم يتجاوزوا الثالث سنوات من سلة الخدمات الصحية حتى ولو لم يكن مؤمن
المؤمن  بالموظف لحق، حينما أكذلك ساهم هذا النظام في ضمان الحقوق الصحية للمرأة والطفل      
 ،سنة 28 سن والبنت حتى والزوجات الزوج من تتألف النظام هذا  أحكام بموجب واألسرة ومرافقيه، أسرته
ويأتي في مقدمتهم:  الصحي، التأمين صاحب من قبل ومعالين لهم دخل ال من كل المرافقين يشملبينما 

 بأمر سنة 28 حتى األيتام واألخوات األم األرملة،، و دخل لها يكون  ال أن الستين شريطة سن فوق  ماأل
 ، والبنتوأوالدها البنت المطلقة، و وصاية بأمر األيتامسنة  28 حتى األخوات أو األخوة أبناءو  ،وصاية

 من تكون معالة أن على سنة 28 فوق  العزباء األخت، و المؤمن رعاية تحت كانت إذا األرملة وأوالدها
 .األب زوجة ,شرعية، جةح بموجب التأمين صاحب
وق الصحية للمرأة لالرتقاء بالحقنظام وبالرغم من المعالم اإليجابية الكثيرة التي سجلها هذا ال        

 واللوازم : األجهزةمثلالصحية الخدمات نطاقه العديد من من  استثنى أنه والطفل، إال أن البعض يرى 
 الالصقة، وأجهزة السمع والعدسات النظارات لمتحركة،ا والكراسي كاألطراف الصناعية المساعدة الطبية

                                                           
 .17ع سابق، صجخديجة حسين نصر، مر  )1(
 م1119لسنة  11( من قانون الصحة العامة رقم 2( من الملحق رقم )9راجع المادة ) )2(
م، بقولها :) أ. يحق لألطفال حتى سن ثالث سنوات 1119( لسنة 223أمين الصحي )( من نظام الت2راجع ما جاء بالمادة ) )3(

ب. لعالج  .الصحية الحكومية داخل مراكزها فور حاجتهم سواء كانوا مؤمنا عليهم أو غير مؤمن عليهم االستفادة من سلة الخدمات
ئلة تأمين صحي ساري المفعول ويطبق نظام العالج األطفال دون سن ثالث سنوات خارج مراكز الوزارة، يشترط أن يكون لدى العا

 .)التخصصي للتحويل بالخارج...
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 العقاقير التي تخرج من قائمة العقم، األدوية عالجات القلب، صدمات أجهزة األسنان، تركيب والقوقعة،
 التحويل لجنة تقرر لم ما لمرافق المريض اإلقامة نفقات تغطية المعتمدة في وزارة الصحة، األساسية
في  الطارئة غير الحاالت القضائية، والحوادث العمل وحوادث حوادث الطرق  ذلك، خالف طبية ألسباب
 المساهمة ذاتي، بطلب سيارة اإلسعاف استخدام المستشفيات، إدارة برتوكوالت حسب الطوارئ  مراكز
 سياقة، التقارير رخصة لطلب الفحص الوثائق، تصديق للخارج، ألغراض السفر التطعيم النظام، حسب
 .(1)لألنظمة وفقا الملفات تصوير شخصي، بطلب الطبية

في االرتقاء  الفعال، ودوره نظاملهذا ال البارزةمن المميزات  ينتقص القول لنأن ذلك  برأينا: والحق        
ووظائفهم، وأعمارهم على اختالف أجناسهم لمعظم الشرائح السكانية وتغطيته ، للمواطنينبالوضع الصحي 

ذا ما قارناه بأنظمة التأمين و  ،والعارضة جميع األمراض المزمنة والمستعصية يلقي بظالله علىكما أنه  ا 
توافق نصوصه مع المعايير في الدول المقارنة سنجد أنه من أكثر األنظمة التي تالحكومي الصحي 
إذا كان إخراج بعض الخدمات الطبية غير األساسية من نطاقه،  ينال من مكانته بالتالي لنو الدولية، 
 االقتصادي للدولة يبرر ذلك. الوضع

لفة مع المعايير المتم اأن الحقوق الصحية للمرأة والطفل الفلسطيني بزغت معالمهمجمل القول: 
قدر ال  نظام التأمين الصحي، فكالهما استطاع تلبيةصدور قانون الصحة العامة، و  الدولية منذ لحظة

حكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها وأن ال ،عاليبأس من طموح األفراد للتمتع بمستوى صحي 
ما تواجهه من تحديات على الصعيد السياسي واالقتصادي  رغملالرتقاء بهذا الحق على الصعيد العملي، 

 .(2) واألمني
 :ةالخاتم

الحقوق الصحية للمرأة والطفل في التشريعات الفلسطينية، وبعد أن  هذه الدراسةتناولنا في 
، وصلنا إلى العديد من لتشريعيةوتحيد أهميته وعناصره ومكمالته، وبنيته اماهية هذا الحق  استعرضنا

 النتائج والتوصيات نوردها على النحو التالي:
 : نتا جأواًل: ال
الرعاية الصحية، أو إبعاد األمراض عن جسم اإلنسان،  تقديم ال يقتصر الحق في الصحة على مجرد  3

، سواء من حيث توفير المسكن هة الكفيلة بضمانبل يجب أن يمتد إلى جميع المقومات األساسي
، والحق في الغذاء المناسب، ةالمناسب، ومد المجتمع بالمياه الصالحة للشرب وفقًا للمعايير الدولي

يتمكن والحق في التثقيف الصحي والجنسي، فجميع تلك العناصر يجب أن تتضافر مع بعضها حتى 
 ة.من الحصول على حقوقه الصحي اإلنسان

                                                           
 .76ص ع سابق،جخديجة حسين نصر، مر  )1(
للمزيد من االطالع على التحديات التي تواجه الحق في الصحة في فلسطين، راجع د. مجدي عاشور، الصحة في قطاع غزة الحصار والنار  )2(

 .61م، ص1118امج غزة للصحة النفسية، سنة واالنقسام الداخلي(، برن



 

 

125 

أن تحدد  عليهاحق في الصحة يقع ضمن دائرة المبادئ القانونية الملزمة للدولة، وعليه يتعين ال  2
الخطوات الواجب اتخاذها، والسياسات واإلجراءات التي ينبغي عليها االمتناع عنها؛ لترجمة ونقل هذا 

ا عند حدود إعمال ، وبالتالي ال تقف التزاماتهالحق من المجال القانوني إلى الواقع العملي التطبيقي
نما يقع عليها عبء اتخاذ التدابير التي تمكنها من احترام هذا  عناصر الحق في الصحة فحسب، وا 

 .الحق وحمايته وتنفيذه
لم يتناول المشرع الفلسطيني في القانون األساسي الحقوق الصحية للمرأة والطفل بشكل مباشر، ورغم   1

ا أدركنا أن سياسة المشرع الفلسطيني اتجهت نحو تنظيم ذلك ال يمكننا اعتباره من باب القصور، إذ
هذا الحق من خالل التشريعات المكملة للدستور مثل قانون الصحة العامة، وقانون التأمين الصحي، 

 إضافة إلى تنظيمه لكثير من المسائل الصحية األخرى في ذات القانون األساسي.
المتفقة مع المعايير الدولية منذ لحظه  ات معالمهإن الحقوق الصحية للمرأة والطفل الفلسطيني بزغ  4

، بلوغهلفرد لأعلى مستوى يمكن  لبىصدور قانون الصحة العامة، وقانون التأمين الصحي، فكالهما 
على الصعيد العملي، وال ينقص من أهمية  بهوأن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها لالرتقاء 

وق الصحية ما تواجهه من تحديات على الصعيد السياسي دور الدولة والتزامها بتعزيز الحق
 واالقتصادي واألمني.

 ثانيًا: التوصيات:
لبلوغ أعلى  إلى التطبيق العملي الصحية وترجمتها من حالتها القانونية التشريعيةنصوص الكافة تفعيل  .2

 .مستوى صحي يمكن بلوغه
بالحقوق الصحية خصوصًا وأن  خاصةالعمل دون إبطاء على انضمام فلسطين للمواثيق الدولية ال .1

بعد حصولها على صفة دولة  يخولها حق االنضمام لمثل تلك االتفاقياتاآلن  وضع فلسطين القانوني
 .في األمم المتحدة مراقب غير عضو

الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين،  بما يضمن إفراد مواد مستقلة تبينتعديل قانون الصحة العامة  .3
 بات المهن الطبية وعالقة أصحاب تلك المهن بالمرضى. تنظيم دور نقاو 
طباء والعاملين في المهن الطبية ليتمكنوا من حماية األل في قانون الصحة مواد قانونية خاصةإفراد  .9

 أداء مهامهم على أكمل وجه.
 .لغير القادرين بالمجان الصحي حق التأمينة تعديل نظام التأمين الصحي بما يضمن كفال .6
 مناخ السياسي، وتوفير الموارد المالية الكفيلة باستمرار عمل المرافق الصحية دون انقطاع.تهيئة ال .2
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 قا مة المراجع المحتملة
 :أواًل: الكتب والمؤلفات العامة

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية للنشر،  .2
 بيروت، دون سنة نشر.

أندرو كالفام، مقدمة قصيرة عن حقوق اإلنسان، ترجمة ميسرة أحمد، دار الشروق، مصر، الطبعة  .1
 م.1122األولى، سنة 

إنريك غونزاليس، الحق في الصحة، دلينل تدرينبي لدعناة الحقنوق االقتصنادية واالجتمناعية والثقنافية،  .3
 معة منيسوتا، مكتبة حقوق اإلنسان.المنتدى اآلسيوي لحقوق اإلنسان والتنمية )منتدى آسيا(، جا

د. راغب جبريل سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  .9
 م.1122سنة 

د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  .6
 م2443سنة 

راد محمود، حق الصحة في الدستور الليبي )قراءة الماضي واستشراف المستقبل(، د. صالح الدين م .2
 م.1129سنة 

د. طارق عبد الحميد الشهاوي، نظرية العقد السياسي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة  .7
 األولى.

بعة األولى، بية للنشر، الطو د. فيوليت داغر، حق الصحة من حقوق اإلنسان، المؤسسة العربية األور  .8
 م.1119سنة 

حمدي الخواجا، الحق في الصحة، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، الطبعة  –كامل المنسي  .4
 م.1112األولى، سنة 

د. مصطفى أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية،  .21
 م.1112اإلسكندرية، سنة 

رح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب األول، د. مصطفى عبد الحميد عياد، ش .22
 م.1113غير محددة دار النشر، الطبعة األولى، سنة 

د. هاني سليمان الطعيمات، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع،  .21
 م. 1112عمان، سنة 

 :ثانيًا: األبحاث واألوراق العلمية
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان "الحق في الصحة"، لجنة حقوق اإلنسان النيابية،  د. إسماعيل سكرية،  3

 م.1117لبنان، 



 

 

127 

إلهامي الميرغني، الحق في الصحة في دساتير العالم، مركز دعم التنمية لالستشارات والتدريب، بدون   2
 سنة نشر.

–ي الدستور الليبي د. فتحي إدريس علي، د. فوزي بن عمران، د. صالح الدين مراد، حق الصحة ف  1
 م.1129، يونيو، سنة -قراءة الماضي واستشراف المستقبل

قندلي رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد السادس،   4
 م.1121سنة 

نية على م على قدرة السلطة الوطنية الفلسطي1118عائشة أحمد، أثر االنتهاكات اإلسرائيلية في العام   5
 م. 1114حماية حقوق اإلنسان، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، رام هللا، سنة 

عبد الرحمن فطناسي، المسئولية اإلدارية لمؤسسات الصحة العامة عن نشاطها الطبي في الجزائر،   6
 م.1122رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، سنة 

ريعية الفلسطينية في القوانين االقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة باجي د. عدنان الحجار، السياسة التش  7
 م.1121عنابة، سنة  –مختار 

 :ثالثًا: الدوريات والتقارير السنوية
الصحة في قطاع غزة... الواقع والطموح، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، سلسلة الدراسات، العدد   3

(26.) 
 م.1121ي قطاع غزة، مركز الميزان، سنة تحديات الحق في الصحة النفسية ف  2
 (.1122-1129الصحية الوطنية ) االستراتيجيةوزارة الصحة الفلسطينية،   1
وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، التقرير   4

 م.1118السنوي الرابع عشر، سنة 
ة الوطنية الفلسطينية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق نظم التأمين الصحي في مناطق السلط  5

 م.1117(، سنة 28المواطن، سلسلة تقارير قانونية رقم )
واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن،   6

 م.1114(، سنة 27سلسة تقارير خاصة رقم )
 :كترونيةرابعًا: المواقع اإلل

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية. الحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحدة  3
 .دور البرلمان في صياغة التشريع، بحث منشور على موقع العلوم القانونية  2
 .مركز المعلومات الفلسطيني، بحث بعنوان نشأة نظام التقاضي في فلسطين  1

 :المواثيق الدوليةخامسًا: التشريعات القانونية و 
 م بشأن السالمة والصحة المهنية.2477لسنة  7االتفاقية العربية رقم   3
 م.2498اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة   2
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 م.2422العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة   1
 القانون األساسي الفلسطيني المعدل.  4
 م.1119ان لسنة الميثاق العربي لحقوق اإلنس  5
 م.2492دستور منظمة الصحة العالمية لعام   6
 م.1119لسنة  11قانون الصحة العامة رقم   7
 م.1119لسنة  223نظام التأمين الصحي الحكومي رقم   8
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