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 سنوات 10إسرائيل: التصاريح الطبية لسكان غزة األقل منذ 

 بسبب أتُخر التصاريح اإلسرائيلية 2017وفاة يف  54
 

 
ان"، "منظمة العفو الدولية"، "هيومن رايتس ووتش"، "مجعية قال "مركز امليزان حلقوق اإلنس -( 2018فرباير/شباط  13)القدس، 

إسرائيل" يف بيان مشرتك اليوم إن اخنفاض عدد التصاريح اليت تصدرها إسرائيل  -العون الطيب للفلسطينيني"، و"أطباء حلقوق اإلنسان 
سنوات.  10ائيل إغالق قطاع غزة املستمر منذ للفلسطينيني الساعني إىل العالج الطيب خارج غزة، يظهر احلاجة امللحة إىل إهناء إسر 

إلصدار املوافقات املطلوبة، ابإلضافة إىل إغالق مصر املستمر  2017أدت التأخريات القياسية اليت سجلتها السلطة الفلسطينية يف 
 .ملعرب رفح احلدودي مع غزة، إىل تقييد احلركة وتسببت يف معاانة إضافية

 
منذ أن  معدل، وهو أدىن 2017ابملئة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خالل  54على وافقت السلطات اإلسرائيلية 

مصااب  46فلسطينيا، منهم  54. أفادت منظمة الصحة العاملية أن 2008العام  األرقامبدأت "منظمة الصحة العاملية" يف مجع 
 .إثر رفض تصارحيهم أو أتخريها 2017ابلسرطان، توفوا خالل 

 
لت إميي شعالن، الرئيسة التنفيذية جلمعية العون الطيب للفلسطينيني: "نرى بشكل متزايد أن إسرائيل متنع أو تؤخر حصول مرضى قا

حاالت السرطان اليت ميكن شفاؤها وغريها من احلاالت على العالج خارج غزة، إذ ميوت عدد مفجع من املرضى الفلسطينيني يف 
الرعاية الصحية يف غزة على تلبية احتياجات سكاهنا تتالشى تدرجييا، إثر نصف قرن من االحتالل وقت الحق. كما نرى قدرة نظام 

 .وعقد من اإلغالق"
 

قالت املنظمات إن على إسرائيل رفع القيود غري املشروعة املفروضة على حرية تنقل األفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل 
 .صحية مزمنة

 
عندما فرضت إسرائيل حصارا براي وجواي وحبراي على غزة، أبقت إسرائيل على  2007اضيني، وخاصة منذ العام على مدى العقدين امل

اللجنة الدولية للصليب سكانه من احلقوق األساسية بشكل غري مشروع. أعلنت "األمم املتحدة" و" حرميف الغالب، ما  مغلقاالقطاع 

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2016_Book_Final-small.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2016_Book_Final-small.pdf?ua=1
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Graphs/Graphing-10-years-of-closure.EN.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Graphs/Graphing-10-years-of-closure.EN.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/gaza-looming-humanitarian-catastrophe-highlights-need-to-lift-israels-10-year-illegal-blockade
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/gaza-looming-humanitarian-catastrophe-highlights-need-to-lift-israels-10-year-illegal-blockade
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm


أن هذه السياسة "عقاب مجاعي" ودعت إسرائيل إىل إهناء اإلغالق. تسيطر إسرائيل على ئات أخرى، "، ابإلضافة إىل عدة هياألمحر
بني غزة والضفة الغربية، مبا يف ذلك احلدود بني  مجيع سبل الوصول إىل غزة، ابستثناء معرب رفح عرب احلدود املصرية، ومجيع املعابر

ال تسمح السلطات اإلسرائيلية للفلسطينيني يف غزة إبعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء حبري، ما جيعل  .الضفة الغربية واألردن
 الفلسطينيني يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إىل اخلارج.

 
اب يف غزة إىل إسرائيل والضفة الغربية والعامل اخلارجي على ما يطلق عليه اجليش اإلسرائيلي يقتصر السفر عرب معرب إيريز ومعرب الرك

"حاالت إنسانية استثنائية"، وهذا يعين بشكل رئيسي األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ومرافقيهم ورجال األعمال 
االخنفاض يف  .2000ابملئة من التنقل املسجل يف سبتمرب/أيلول  1ن ، سجل التنقل عرب معرب إيريز أقل م2017البارزين. يف العام 

ابملئة  82.4، 2013ابملئة يف العام  88.7إىل  2012ابملئة من الطلبات يف العام  92إصدار إسرائيل للتصاريح الطبية، من قبول 
، يشري ملنظمة الصحة العامليةوفقا  2017ابملئة يف  54، و2016ابملئة يف العام  62.07، 2015ابملئة يف  77.5، 2014خالل 

ابملئة  1رب إيريز أقل من ، شكل السفر عرب مع2017إىل أن إسرائيل شددت القيود حىت على "احلاالت اإلنسانية االستثنائية". عام 
 . 2000من حركة السفر املسجلة يف سبتمرب/أيلول 

 
بعد أن رفضت السلطات اإلسرائيلية طلبات  2017ألف موعد طيب على األقل خالل  11ختلف الفلسطينيون من غزة عن 

مجعية العون الطيب للفلسطينيني، حول التصاريح أو مل ترد عليها يف الوقت املناسب. أظهرت دراسة أجراها مركز امليزان، بدعم من 
 14فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم يف املستشفيات بسبب التصاريح املرفوضة أو أتخر سفرهم، أن بينهم  20حاالت 

 .مصااب ابلسرطان
 

يف غزة ما تصفه األمم يتعارض هذا االخنفاض الكبري مع االحتياجات الصحية املتزايدة ابستمرار يف غزة. ويتحمل مليوان شخص 
ابملئة من األطفال الصغار  10إنسانية ممتدة". يف ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، يعاين ما ال يقل عن  أزمةاملتحدة بـ "

، ونصف األدوية واملواد الطبية يف غزة مستنفدة متاما أو تفي مبتطلبات شهر واحد. كما أن النقص املزمن يف سوء التغذية املزمنمن 
  .لخدمات الصحية وغريها من اخلدمات األساسيةالكهرابء تسبب خبفض املسؤولني ل

 
إىل خسائر فادحة يف البنية التحتية األساسية،  2008أيضا، أدت اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية الثالث على قطاع غزة منذ العام 

ة ورفاه شعب غزة، ما تزال وأضعفت النظامني الصحي واالقتصادي يف القطاع. ويف ضوء السيطرة اليت متارسها إسرائيل فعليا على حيا
إسرائيل تتحمل املسؤولية النهائية عن ضمان رفاهه مبوجب قانون االحتالل، حبسب اعرتاف اللجنة الدولية للصليب األمحر واألمم 

 .املتحدة، من بني جهات أخرى
 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2016_Book_Final-small.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2016_Book_Final-small.pdf?ua=1
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_20_12_2017_final.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_20_12_2017_final.pdf
https://www.map.org.uk/news/archive/post/786-hope-for-a-healthy-future-combatting-malnutrition-in-gaza
https://www.map.org.uk/news/archive/post/786-hope-for-a-healthy-future-combatting-malnutrition-in-gaza


قسم الشرق األوسط يف هيومن رايتس ووتش: "ال يُعقل أن متنع إسرائيل هذا العدد الكبري من املصابني  ، مديرةسارة ليا ويتسنقالت 
أبمراض خطرية من احلصول على الرعاية اليت قد تنقذ حياهتم. استمرار سيطرة إسرائيل على احلركة من غزة وإليها جيعلها ملزمة بتسهيل 

 عها".احلصول على اإلغاثة اإلنسانية عوضا عن من
 

حيتاج الفلسطينيون يف غزة إىل تصاريح إحالة للحصول على الرعاية الصحية األكثر تقدما يف القدس الشرقية وأماكن أخرى يف الضفة 
الغربية، وكذلك يف إسرائيل. اخلدمات الصحية األكثر شيوعا اليت تتطلب اإلحالة من غزة متصلة بعالج األورام، طب األطفال، 

كله، وأمراض الدم. تقول السلطات اإلسرائيلية إن إبمكاهنا قبول التصاريح ذات األولوية خالل يوم واحد، رغم أن أمراض القلب ومشا 
 .يوما، وغالبا ما ال تليب هذا اجلدول الزمين 23فرتة االنتظار االعتيادية تبلغ أسبوعني، بينما تتطلب احلاالت "العادية" 

 
منسق "األمم املتحدة للمساعدات  ذكر"ال تتسم ابلشفافية وال ابلتوقيت املناسب".  إلجراءاتأن هذه ااعتربت منظمة الصحة العاملية 

واألنشطة اإلمنائية يف األراضي الفلسطينية احملتلة" أن "املتطلبات التعجيزية من املقابالت، واألوراق، واإلجراءات غري الشفافة، اإلنسانية 
 والعقبات اللوجستية تقف بني مريض السرطان وعالجه العاجل".

 
، مع 2017ج الطيب األساسي يف غزة يف العام اخنفضت أيضا املوافقات املالية للسلطة الفلسطينية على إحاالت احملتاجني إىل العال

يف كل شهر من األشهر الثالثة األوىل،  واحدة على األقل. وبينما وافقت السلطة الفلسطينية على حوايل ألفّي طلب وفاةاإلبالغ عن 
طلب يف يونيو/حزيران، قبل أن يرتفع إىل أكثر من ألفّي طلب يف وقت الحق من هذا العام  500اخنفض هذا العدد إىل أقل من 

ة إىل وسط جهود املصاحلة بني "فتح" و"محاس". ابإلضافة إىل ذلك، فإن ختفيض السلطات الفلسطينية للخدمات األساسية املقدم
أدى أيضا إىل تقويض حق  -مبا يف ذلك الكهرابء واإلمدادات الطبية  - 2017قطاع غزة بني يوليو/متوز وديسمرب/كانون األول 

 .الفلسطينيني يف الصحة
 

، ما ساهم يف تقييد احلصول إىل الرعاية الصحية. قبل 2013أبقت مصر معرب رفح مغلقا يف الغالب بوجه سكان غزة منذ العام 
آالف فلسطيين شهراي عرب معرب رفح ألسباب صحية. وابعتبار مصر دولة متامخة ألراضي تعاين  4من  أكثر، تنقل 2013ليو/متوز يو 

نية ممتدة، عليها تسهيل وصول املساعدات اإلنسانية للسكان. لكن املسؤولية النهائية تبقى على سلطة االحتالل، من أزمة إنسا
  .إسرائيل

 
القيود اليت تفرضها احلكومة اإلسرائيلية على احلركة ترتبط ارتباطا مباشرا حباالت وفاة املرضى، "قال عصام يونس، مدير مركز امليزان: 

عندما يسعى املرضى إىل احلصول على تصاريح. تشكل هذه املمارسات جزءا من نظام اإلغالق والتصاريح، الذي وتضاعف املعاانة 
مينع املرضى من العيش بكرامة وينتهك احلق يف احلياة. جيب إلغاء نظام اإلغالق حىت يتمكن املرضى من الوصول اآلمن إىل الرعاية 

ضي الفلسطينية احملتلة وأماكن أخرى. وجيب أن يكون للضحااي وأسرهم احلق يف العدالة الصحية يف املستشفيات الفلسطينية يف األرا
 والتعويض عن الضرر".

https://www.hrw.org/ar/about/people/222502
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http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2017/who-releases-latest-health-access-report-for-the-occupied-palestinian-territory-2016.html
http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2017/who-releases-latest-health-access-report-for-the-occupied-palestinian-territory-2016.html
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Aug_2017_Final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Aug_2017_Final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1


 
 للمزيد من املعلومات:

 408 599 970+)هاتف وفاكس(؛  2020442/7 8 (0) 970+يف غزة، امليزان حلقوق اإلنسان، عصام يونس )العربية(: 
 issam@mezan.org)خلوي(؛ أو  847

)خلوي(؛ أو  2856 446 54 972+يف القدس، منظمة العفو الدولية، ماغدالينا مغريب )اإلنغليزية والعربية(: 
Magdalena.Mughrabi@amnesty.org :تويرت .@magdamughrabi  

-970+)خلوي إسرائيلي(؛  528837990-972+ن رايتس ووتش، عمر شاكر )اإلنغليزية والعربية(: يف القدس، هيوم
. تويرت: shakiro@hrw.org)خلوي(؛ أو  1+-646-725-8650)خلوي فلسطيين(؛  598504903

@omarsshakir 
. bashis@hrw.org)خلوي(؛ أو 972+-54817210 يزية والعربية(: ري بشي )اإلنغلايف القدس، هيومن رايتس ووتش، س

 saribashi@تويرت: 
 905 7841 (0) 44+: 5166 7704 20 (0) 44+يف لندن، مجعية العون الطيب للفلسطينيني، روهان اتلبوت )اإلنغليزية(: 

 kRohan.talbot@map.org.u)خلوي(؛ أو  318
  546680857-972+إسرائيل، مور إفرات )اإلنغليزية والعربية(: عرب ران ايرون  -يف تل أبيب، منظمة أطباء حلقوق اإلنسان 

 )خلوي إسرائيلي( 
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