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تقدمي
تتســم حقــوق اإلنســان بترابطهــا فهــي غيــر قابلــة للتجزئــة او التصــرف ،ويعتبــر احلصــول علــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة بجــودة معقولــة ،أمــرا بالــغ األهميــة ،لضمــان متتــع املواطنــن بتلــك
احلقوــق ،حيثــ إن ق��درة املواطـ�ن علىــ الوصــول إلىــ اخلدم��ات الصحيةــ واحلص�وـل عليهــا؛ لهــا
تأثيــر عميــق علــى كل جانــب مــن جوانــب حياتــه ،وفقــدان األشــخاص القــدرة علــى بلــوغ الصحــة،
ينتــج عنــه عواقــب متعــددة ،ومتــس جميــع جوانــب حقــوق اإلنســان االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة واملدنيــة والسياســية.
يــؤدي انتهــاك التــزام احلكومــة يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن حيــث اتخــاذ التدابيــر الالزمــة
بأقصــى مــا تتيحــه مواردهــا املتوافــرة مــن أجــل اإلعمــال التدريجــي التــام للحقــوق املعتــرف بهــا
يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،حيــث ياتــي احلــق يف
الصحــة كاحــد احلقــوق االجتماعيــة االساســية ،واإلعمــال التدريجــي ّيعنــي هنــا التقــدم بتطبيــق
احلقــوق إلــى األمــام وليــس الرجــوع بهــا للخلــف.
وإلعمــال احلــق يف الصحــة ،يتطلــب تقــدمي مجموعة من اخلدمات الصحية ،الوقائية والعالجية،
والتأهيــل ،والرعايــة ،والدعــم النفســي ،كمــا أن غيــاب منظومــة العدالــة ،ينتــج عنــه متييــزاً يف
احلصــول علــى تلــك اخلدمــات لصالــح جميــع الفئــات وعلــى وجــه اخلصــوص غيــر القــادرة منهــا
علــى حتمــل نفقــات العــاج والرعايــة الصحيــة.
ت ُّشــكل املنظومــة التشــريعية الفلســطينية واحــدة مــن اهــم التحديــات والعراقيــل التــي حتــد مــن
التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،مبــا يحــرم الكثيــر مــن املواطنــن النفــاذ اليســر
والســهل للرعايــة الصحيــة ،ومــن جهـ ٍـة أخــرى ان تقويتهــا يعتبــر ضمــان لكفالــة احلــق يف متتــع
املواطنــن بســهولة النفــاذ الــى الرعايــة الصحيــة ،وهــي أيض ـاً ضمــان حلمايــة املواطنــن مــن
سياســات اإلفقــار ،أو دفعهــم للبحــث عــن بدائــل يف القطــاع اخلــاص.
لــذا فــإن املنظومــة التشــريعية يجــب أن تكــون مبنيــة علــى كفالــة احلــق يف الصحــة؛ وهــي ت ُّشــكل
مرتكــزاً اساســياً ملعاجلــة التمييــز ،وضعــف القــدرة علــى الوصــول للخدمات الصحيــة ،كونها قضية
هامــة ،نظــراً حلاجــة جميــع النــاس للرعايــة الصحيــة ،وال ســيما الفقــراء وذوي الدخــل احملــدود.
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تنظــر مؤسســة جلــان العمــل الصحــي أن انضمــام فلســطني الرســمي لالتفاقيــات واملعاهــدات
الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،خطــوة هامــة يف االجتــاه الصحيــح ،وأن هــذا االنضمــام يتطلــب مــن
احلكومــة الوفــاء مبجموعــة مــن االلتزامــات ،وأهمهــا احتــرام ،وحمايــة ،وإعمــال احلقــوق التــي
جــاءت يف تلــك املواثيــق واملعاهــدات ،وعليــه القيــام مبجموعــة مــن اخلطــوات لتعديــل أو إلغــاء
القوانــن التــي حتتــوي علــى أي تفرقــة ،أو متييــز ،أو قيــود علــى إعمــال احلــق يف الصحــة ،هــذه
الدراســة تتضمــن بحــث يف مــدى موائمــة التشــريعات احملليــة املعمــول بهــا فلســطني مــع مــا جــاء
يف االتفاقيــات واملعاهــدات ،نأمــل أن متكــن هــذه الدراســة مــن املعرفــة بالفجــوات اخلاصــة
بتنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان وبوجــه خــاص إعمــال احلــق يف الصحــة ،وأن
تطــرح توصيــات لصنــاع القــرار واملؤثريــن والــراي العــام مــن اجــل تعديــل وتطويــر التشــريعات
والسياســات واإلجــراءات الصحيــة.

أ .شذى عودة
مدير عام مؤسسة جلان العمل الصحي
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مقدمة
ان مــن أهــم الواجبــات امللقــاة علــى دولة فلســطني بعد انضمامها للعديد مــن املواثيق واالتفاقيات
الدوليــة حلقــوق اإلنســان بعــد العــام  ،2014والســيما بشــأن احلــق يف الصحــة الــذي جــاء يف
العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،هــو العمــل علــى مراجعــة منظومتهــا
القانونيــة ،وأهمهــا قانــون الصحــة العامــة ،وإدمــاج كافــة املعاييــر الصحيــة التــي تضمنتهــا هــذه
املواثيــق يف هــذه املنظومــة التشــريعية الصحيــة.
ويجــب يف هــذا الصــدد ان ال نغفــل عــن املســألة األساســية التــي تؤثــر يف البيئــة الصحيــة
الفلســطينية العامــة واملتمثلــة يف االحتــال اإلســرائيلي وانتهاكاتــه املختلفــة املؤثــرة يف الصحــة
كاالنتهــاكات البيئيــة واملائيــة ،واســتمرار االحتــال يف قتــل املدنــن وجرحهــم أو أســرهم ،مــع مــا
قــد يترتــب علــى ذلــك مــن أعبــاء صحيــة تؤثــر علــى أداء اجلهــات الرســمية وقدرتهــا علــى بنــاء
تنميــة صحيــة مســتدامة .وبالطبــع ،دون االنتقــاص مــن فســاد ذوي القربــى يف مجــال الرعايــة
الصحيــة ،الــذي ال يقــل تأثيــرا عــن انتهــاكات االحتــال اإلســرائيلي ،ويــؤدي الــى إنهــاك القطــاع
الصحــي ،وتدميــر أي جهــود تنمويــة صحيــة ميكــن وضعهــا.
وكذلــك يجــب ان ال نغفــل عــن قــدرة املجتمــع الدولــي وواجبــه ،إذا أراد ،يف مســاعدتنا علــى
إحــداث تنميــة صحيــة مســتدامة ،ليــس فقــط مــن ناحيــة تقــدمي األمــوال واملســاعدات املاديــة،
وإمنــا كذلــك بالتدخــل لوقــف انتهــاكات االحتــال يف املجــال الصحــي .األمــر الــذي يدفعنــا
ويحفزنــا علــى املســتوى الرســمي واألهلــي لفــرض وتفعيــل أســس احلوكمــة الصحيــة الســليمة،
ومالحقــة جميــع محدثــي االنتهــاكات الصحيــة علــى املســتوى الفلســطيني.
ان أي قانــون صحــي ميكــن وضعــه ،مهمــا كان تطــوره ،وتقدمــه ،واشــتماله علــى كافــة األحــكام
القانونيــة التــي يجــب ان يؤخــذ بهــا ،حتــى ينســجم مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،ال
ميكنــه ان يوفــر أقصــى قــدر مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،مــا لــم توفــر لــه البيئــة املالئمــة لتطبيقــه،
والتــي حتتــوي علــى موازنــة كافيــة ،وإدارة نزيهــة ،ومســاءلة حقيقيــة ،وأنظمــة ولوائــح وتعليمــات
تنفيذيــة كافيــة.
هــذا باإلضافــة الــى أهميــة وجــود نظــام مســاءلة صحيــة فاعــل وحقيقــي ،حملاســبة أي جتــاوزت
قــد حتــدث بشــأن أي خدمــة صحيــة ،وملــا لذلــك مــن اثــر يف بــث الثقــة يف نفــس املواطــن بنظــام
الرعايــة الصحيــة الوطنيــة ،وســامة إجــراءات تقدميهــا ،وبالتالــي حتفيــز املواطــن علــى املشــاركة
مــع اجلهــات الرســمية يف بنــاء نظامــه الصحــي.
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ويف هــذه الدراســة اخترنــا عــددا مــن األحــكام الصحيــة الدوليــة وعــددا مــن التشــريعات الصحيــة
الوطنيــة ملراجعتهــا .فقــد اخترنــا اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر يف العــام  ،1948رغــم
ان لــه اثــر محــدود مــن اإللــزام القانونــي ،ألنــه األقــدم يف وثائــق األمم املتحــدة الــذي يؤســس للحــق
يف الصحــة .واخترنــا العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ألنــه األعمــق واألعــم
واألكثــر إلزاميــة يف املواثيــق الدوليــة ،فهــو يتحــدث عــن احلــق يف الصحــة لكافــة النــاس دون
متييــز بينهــم علــى أســاس الديــن أو اللــون أو العــرق أو اجلنــس ،واخترنــا اتفاقيــة القضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ألنهــا تعنــى بصحــة فئــة مهمــة مــن املجتمــع تشــكل مــا ال يقــل
عــن  49.2%مــن املجتمــع بحســب إحصــاءات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف نهايــة
العــام  ،2017وتتضمــن أحكامــا صحيــة خاصــة بصحــة املــرأة ،وأكثــر توســعا مــن األحــكام الصحيــة
اخلاصــة بهــذه الفئــة التــي جــاء بهــا العهــد الدولــي املذكــور أنفــا .واتفاقيــة حقــوق الطفــل التي تعنى
بفئــة هامــة ايضــا مــن املجتمــع ،تقــدر بـــ 45.3%منــه ،والتــي لــو جمعنــا الذكــور منهــا ()22.7%
مــع النســبة املقــدرة مــن النســاء أعــاه ( )49.2%لشــكلت هاتــان الفئتــان معا ما نســبته ثالثــة أرباع
املجتمــع تقريبــا ( .)72%هــذا باإلضافــة الــى فئــات هامــة أخــرى مــن الفئات األضعــف يف املجتمع،
والتــي بحاجــة الــى رعايــة خاصــة كاألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن.
وقد اخترنا على املستوى الوطني تشريعات وأحكام قانونية صحية ملرجعتها على ضوء االتفاقيات
واملواثيق الدولية املختارة ،ويف ذات املوضوعات التي تطرقت لها تلك املواثيق الدولية.
ويتألــف هــذا التقريــر مــن مبحــث متهيــدي وثالثــة مباحــث رئيســية ،يتحــدث املبحــث االول عــن
احلــق يف الصحــة يف االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ويف التعليقــات الصــادرة عــن ذات اللجــان
التــي وضعــت تلــك االتفاقيــة ،حيــث يتــم تصنيــف مشــتمالت هــذه االتفاقيــات يف خمســة محــاور،
االول ،يتضمــن اإلطــار العــام الدولــي للحــق يف الصحــة املتمثــل يف العهــد الدولــي للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والثانــي يتضمــن األحــكام الصحيــة املتعلقــة باملــرأة ،والثالث
يتضمــن األحــكام الصحيــة املتعلقــة باألطفــال ،والرابــع يتضمــن األحــكام املتعلقــة باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،واخلامــس يتضمــن األحــكام الــص حيــة املتعلقــة بكبــار الســن.
كمــا يتحــدث املبحــث الثانــي عــن األحــكام الصحية التــي احتوتها املنظومة القانونية الفلســطينية،
وال ســيما قانــون لصحــة العامــة .وقــد مت تصنيفهــا بــذات التصنيــف املســتخدم يف الفصــل االول،
وذلــك مــن اجــل تســهيل عمليــة مقارنــة األحــكام الصحيــة الوطنيــة باألحــكام الصحيــة الــواردة يف
االتفاقيــات الدوليــة ،حيــث تألــف احملــور االول يف هــذا الفصــل مــن األحــكام التشــريعية الصحيــة
العامــة ،والثانــي ،األحــكام القانونيــة الصحيــة املتعلقــة بصحــة املــرأة ،والثالــث تضمــن األحــكام
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الصحيــة القانونيــة املتعلقــة باألطفــال ،والرابــع تضمــن اإلحــكام القانونيــة املتعلقــة باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،واخلامــس تضمــن األحــكام الصحيــة اخلاصــة بكبــار الســن.
وقــد مت اعتمــاد ذات التصنيــف املســتخدم يف تلــك الفصــول يف حتديــد االســتنتاجات التــي
خرجــت بهــا الدراســة وكذلــك التوصيــات.
أمــا يف املبحــث الثالــث ،وبعــد مقارنــة األحــكام الدوليــة املذكــورة يف املبحــث االول مــع األحــكام
القانونيــة الوطنيــة ،فقــد حتــدث هــذا املبحــث عــن شــقني أولهمــا عــن االســتنتاجات األساســية
عــن مــدى انســجام املنظومــة القانونيــة الصحيــة الوطنيــة مــع مــا تضمنتــه املواثيــق الدوليــة
بشــأن احلــق يف الصحــة ،وثانيهمــا عــن التوصيــات األساســية املوجهــة الــى اجلهــات الرســمية
الفلســطينية حــول التعديــات التــي يتوجــب إدماجهــا يف املنظومــة القانونيــة الصحيــة ،وفقــا
للنهــج املبنــي علــى احلقــوق (.)HRBA

هــدف الدرا ســة،
تهدف هذه الدراسة الى:
1 .1التعريــف باملنظومــة الدوليــة املتعلقــة بحــق اإلنســان يف أعلــى مســتوى مــن الصحــة
ميكــن بلوغــه ،والقوانــن الوطنيــة التــي ترجمــت مــا تضمنتــه هــذه املواثيــق.
2 .2فحــص وتقييــم مــدى انســجام املنظومــة الصحيــة الوطنيــة ،وبخاصــة قانــون
الصحــة العامــة ،مــع منظومــة حقــوق اإلنســان الصحيــة التــي انضمــت لهــا دولــة
فلســطني ،كالعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة
القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  -ســيداو.
3 .3تعريــف وحتديــد الفجــوات يف قانــون الصحــة العامــة التي تعيق مــن متتع املواطنني
بأعلــى مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة وفق النهج املرتكــز على احلق (.)HRBA
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ســؤال الدرا ســة،
مــا مــدى اتســاق قانــون الصحــة العامــة مــع احلــق يف الصحــة الــذي كفلتــه املعاييــر الدوليــة ،ومــا
هــي الفجــوات يف املنظومــة القانونيــة الصحيــة الفلســطينية التــي تعيــق متتــع املواطنــن بأعلــى
مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه؟

منهجيــة العمــل وأدوا تــه،
اعتمــدت منهجيــة مراجعــة قانــون الصحــة العامــة ومعرفــة مــدى اتســاقه مــع املعاييــر الدوليــة
للحــق يف الصحــة وال ســيما مــا جــاء يف املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان علــى اآلتــي:
1 .1مراجعــة التشــريعات الوطنيــة املتعلقــة بالصحــة وعلــى رأســها قانــون الصحــة
العامــة رقــم ( )20لســنة  ،2004والتشــريعات الصحيــة األخــرى كالقــرار بقانــون
بشــأن نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية رقــم ( )6لســنة  ،2017وقانــون الدرســات
الدوائيــة رقــم ( )21لســنة  ،2016وقانــون املجلــس الطبــي الفلســطيني رقــم
( )1لســنة  ،2006وقوانــن النقابــات الصحيــة املختلفــة (األطبــاء ،والصيادلــة،
وأطبــاء األســنان) .وكذلــك مراجعــة األحــكام القانونيــة الصحيــة املختلفــة يف
عــدد مــن القوانــن غيــر الصحيــة ،كقانــون مكافحــة املخــدرات رقــم ( )18لســنة
 2015وقانــون الطفــل رقــم ( )7لســنة  2004وتعديالتــه بالقــرار بقانــون رقــم
( )19لســنة  ،2012وقانــون حقــوق املعوقــن رقــم ( )4لســنة .1999
2 .2مراجعــة األحــكام الصحيــة الدوليــة التــي تضمنتهــا املواثيــق الدوليــة ،وانضمــت
لهــا دولــة فلســطني مؤخــرا ،وبخاصــة العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة لعــام  ،1966واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) لعــام  ،1979واتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة ،1989
واتفاقيــة األشــخاص ذوي العالقــة لســنة  ،2006وعــدد مــن املواثيــق الدوليــة
املتعلقــة بكبــار الســن.
3 .3ويف ســبيل فهــم مضامــن هــذه االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ،فقــد مت مراجعــة
عــدد مــن التعليقــات والتوصيــات الصــادرة عــن اللجــان التابعــة لــأمم املتحــدة
التــي وضعــت لتلــك االتفاقيــات ،كالتعليــق العــام رقــم  14لســنة  2000اخلــاص
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باملــادة  12مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة املذكــور أنفــا واملتعلقــة باحلــق
يف الصحــة ،والتوصيــة العامــة رقــم  24لســنة  1999املتعلقــة بحقــوق املــرأة
الصحيــة واالجنابيــة واجلنســية ،والتعليقــات العامــة رقــم  15ورقــم ( )20املتعلقــة
باألحــكام الصحيــة التفاقيــة حقــوق الطفــل يف األعــوام  2013و.2016
4 .4مراجعــة األدبيــات املتعلقــة باحلــق يف الصحــة والســيما بعــض املراجــع الفقهيــة
ذات العالقــة وبعــض جتــارب الــدول املختلفــة يف ترجمــة ما تضمنتــه تلك املواثيق
الدوليــة ذات العالقــة باحلــق يف الصحــة يف النظــام القانونــي الصحــي لديهــا.
5 .5املشــاركة يف اللقــاءات املتخصصــة التــي عقدتهــا جلــان العمــل الصحــي ونتيجــة
النقاشــات التــي دارت يف هــذه اللقــاءات حــول املوضوعــات األهــم التــي ينبغــي
ان تعاجلهــا املنظومــة الصحيــة القانونيــة الوطنيــة ،كاللقــاء الــذي ضــم ( )10مــن
املختصــن يف الصحــة يف ( )6مؤسســات ،واملنعقــد يف  11متــوز .2018
6 .6املقابــات التــي متــت مــع عــدد مــن املختصــن وعــدد مــن مؤسســات املجتمــع
املدنــي ،والســيما:
	-د .ريتــا جقمــان /مركــز دراســات التنميــة  -جامعــة بيرزيــت ،بتاريــخ
 19متــوز .2018
	-د .نظام جنيب /نقيب األطباء الفلسطينيني بتاريخ  21متوز .2018
	-د .فتحي أبو مغلي /املستشفى االستشاري بتاريخ  21متوز .2018
	-د .أسعد رمالوي /وكيل وزارة الصحة بتاريخ  29متوز .2018
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املبحــث التمهيــدي :مفهــوم ا حلــق يف الصحــة،

1

تعــددت تعريفــات احلــق يف الصحــة مــن قبــل مختلــف اجلهــات ،ســواء تلــك التعريفــات القانونيــة
البحتــة أو العلميــة أو احلقوقيــة ،ومــن أهمهــا التعريفــات التاليــة:
.1
مفهوم احلق يف الصحة يف العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
احلــق يف متتــع اإلنســان بأعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه هــو حــق ضمنتــه معظــم
املواثيــق والصكــوك الدوليــة ،غيــر أن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية
كان األكثــر تركيزيــا وتفصيــا لهــذا احلــق ســواء يف نصوصــه الصريحــة أو يف تفســيرات جلنــة
األمم املتحــدة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة .فقــد شــمل العهــد الدولــي
اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة كل مــا يتعلــق باحلــق يف الصحــة ،حيــث
نصــت املــادة  12منــه علــى انــه .1« :تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بحــق كل إنســان يف
التمتــع بأعلــى مســتوي مــن الصحــة اجلســمية والعقليــة ميكــن بلوغــه .2 .تشــمل التدابيــر التــي
يتعــن علــي الــدول األطــراف يف هــذا العهــد اتخاذهــا لتأمــن املمارســة الكاملــة لهــذا احلــق،
تلــك التدابيــر الالزمــة مــن أجــل :أ .خفــض معــدل املواليــد ومــوت الرضــع وتأمــن منــو الطفــل
منــواً صحيـاً؛ ب .حتســن جميــع جوانــب الصحــة البيئيــة والصناعيــة؛ ج .الوقايــة مــن األمــراض
الوبائيــة واملتوطنــة واملهنيــة واألمــراض األخــرى وعالجهــا ومكافحتهــا؛ د .تهيئــة ظــروف مــن
شــأنها تأمــن اخلدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع يف حالــة املــرض» .كمــا أوضحــت املــادة
 12املذكــورة التدابيــر التــي يجــب علــى الــدول اتخاذهــا لتأمــن ممارســة هــذا احلــق ،حيــث يقــع
علــى الدولــة مســؤولية ضمــان متتــع املواطنــن باحلــق يف مســتوى مناســب مــن الصحــة ،وضمــان
أن ال يحــرم أي مــن مواطنيهــا مــن التمتــع باحلــق يف الصحــة نتيجــة لتصرفــات الدولــة نفســها،
وكفالــة احلــق يف الصحــة لكافــة مواطنيهــا بغــض النظــر عــن العــرق ،اللــون ،الديــن ،اجلنــس،
اللغــة ،االنتمــاء السياســي ،األصــل القومــي وغيــره.
ومــن أجــل تفصيــل أحــكام املــادة  12املذكــورة ،أقــرت اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة املنبثقــة عــن األمم املتحــدة يف الــدورة الثانيــة والعشــرون للعــام 2000
التعليــق العــام رقــم  14الــذي حــددت فيــه املقصــود باحلــق يف الصحــة بشــكل تفصيلــي.
هــذا المبحــث التمهيــدي بكاملــه منقــول عــن :معــن شــحدة دعيــس وآخــرون ،واقــع الحــق فــي الصحــة فــي أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
1
(فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان-ديوان المظالــم ،)2008 ،ص .19-13
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وقــد حــددت اللجنــة املذكــورة مجموعــة العناصــر األساســية لتفســير احلــق يف الصحــة علــى
النحــو التالــي:
العنصــر األول  -التوافــر :ويعنــي عنصــر التوافــر أن علــى الدولــة توفيــر القــدر الــكايف مــن
املرافــق املعنيــة بالصحــة والرعايــة الصحيــة واخلدمــات والبرامــج الصحيــة ،علــى أن تتضمــن
هــذه البرامــج املقومــات األساســية للصحــة مثــل ميــاه الشــرب النظيفــة واملرافــق واملستشــفيات،
والعيــادات الطبيــة ،والعاملــن الطبيــن واملهنيــن املدربــن الذيــن يحصلون على مرتبات تنافســية
محلي ـاً ،واألدويــة األساســية حســب املعاييــر الدوليــة.
العنص��ر الثانــي  -إمكاني��ة الوصـ�ول (الوصــول اجلغــرايف واملالــي) :أن يتمتــع جميــع األفــراد،
بــدون متييــز ،بحــق التمتــع بخدمــات املرافــق والســلع واخلدمــات املرتبطــة بالصحــة يف الــدول،
علــى أن يتضمــن إمكانيــة الوصــول إليهــا شــاملة لكافــة فئــات املجتمــع ،خاصــة الفئــات الضعيفــة
واملهمشــة بحكــم القانــون والواقــع .وينبغــي أن تكــون املرافــق والســلع واخلدمــات الصحيــة يف
متنــاول جميــع الســكان ،خاصــة أولئــك يف املناطــق الريفيــة والفئــات الضعيفــة أو املهمشــة ،مثــل
األقليــات اإلثنيــة والشــعوب األصليــة ،والنســاء ،واألطفــال ،واملراهقــن ،وكبــار الســن ،واملعوقــن
واألشــخاص املصابــن بفيــروس اإليــدز.
وكذلــك ينــدرج ضمــن مفهــوم إمكانيــة الوصــول القــدرة علــى حتمــل النفقــات الطبيــة املترتبــة
علــى املعاجلــة الطبيــة .إذ يتوجــب متكــن اجلميــع مــن حتمــل النفقــات الصحيــة وقيمــة خدمــات
الرعايــة الصحيــة ،دون حرمــان الفئــات احملرومــة اجتماعيـاً مــن دفــع تكلفة باهظــة لها .وتقتضي
العدالــة عــدم حتميــل األســر الفقيــرة عــبء مصروفــات صحيــة ال تتناســب مــع إمكانياتهــا املادية.
العنصــر الثالــث  -املقبوليــة :إذ يجــب أن تكــون كافــة املرافــق والســلع واخلدمــات الطبيــة
متفقــة مــع املعاييــر األخالقيــة والقيــم الثقافيــة ،واحتــرام ثقافــة األفــراد ،واألقليــات ،والشــعوب،
واملجتمعــات ،ومراعيــة ملتطلبــات اجلنســن واحتــرام الســرية لألفــراد.
العنصــر الرابــع  -اجلــودة :أن تكــون املرافــق الصحيــة ذات جــودة عاليــة وكفــاءة مهنيــة مميــزة
وذلــك مــن خــال أطبــاء ومهنيــن مهــرة ،وعقاقيــر ومعــدات للمستشــفيات فاعلــة.
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* *التزامات الدولة العامة واألساسية فيما يتعلق بإعمال احلق يف الصحة
تفــرض تلــك العناصــر األربعــة علــى الدولــة يف إطــار التزامهــا بتوفيــر احلــق يف الصحــة نوعــن
مــن االلتزامــات :التزامــات عامــة ،والتزامــات أساســية.
 االلتزامات العامةيفــرض العهــد علــى الــدول ثالثــة مســتويات مــن االلتزامــات نحــو إعمــال احلــق يف الصحــة:
التــزام باالحتــرام ،والتــزام باحلمايــة ،والتــزام بــاألداء .فالدولــة ابتــداء ملزمــة باحتــرام احلــق
يف الصحــة مــن خــال عــدة طــرق ،منهــا إتاحــة فــرص متكافئــة لكافــة األفــراد للحصــول علــى
اخلدمــات الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة واملســكنة؛ واالمتنــاع عــن اتخــاذ املمارســات التمييزيــة؛
وااللتــزام باالمتنــاع عــن عرقلــة الرعايــة الوقائيــة ،واملمارســات العالجيــة واألدويــة التقليديــة،
واالمتنــاع عــن تســويق األدويــة غيــر املأمونــة ،كمــا ينبغــي لهــا االمتنــاع عــن التلويــث غيــر القانونــي
للهــواء وامليــاه والتربــة.
أمــا االلتــزام باحلمايــة ،فيشــمل واجــب الدولــة يف وضــع تشــريعات واتخــاذ تدابيــر تكفــل املســاواة
يف فــرص احلصــول علــى الرعايــة واخلدمــات الصحيــة ،وضمــان أال تشــكل خصوصيــة قطــاع
الصحــة تهديــدا لتوافــر املرافــق والســلع واخلدمــات الصحيــة وتوافرهــا ونوعيتهــا ،ومراقبــة
تســويق األدويــة واملعــدات الطبيــة ،وضمــان التأكــد مــن كفــاءة العاملــن يف املجــال الصحــي
وتوافــر معاييــر مالئمــة مــن التعليــم واملهــارة واألخــاق.
كمــا يتطلــب االلتــزام بــاألداء اإلقــرار باحلــق يف الصحــة يف النظــم السياســية والقانونيــة الوطنيــة
للدولــة عــن طريــق تبنــي تشــريعات حديثــة ،واعتمــاد سياســة صحيــة وخطــة وطنيــة إلعمــال
احلــق يف الصحــة .إضافــة إلــى كفالــة تقــدمي الرعايــة الصحيــة ،مبــا فيهــا برامــج التحصــن
ضــد األمــراض املعديــة واخلطيــرة ،وكفالــة املســاواة يف التمتــع باملقومــات األساســية للصحــة،
مثــل األغذيــة الســليمة وامليــاه الصاحلــة للشــرب ،والســكن املالئــم والظــروف املعيشــية املناســبة.
وعلــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة توفيــر خدمــات الصحــة اإلجنابيــة ،مبا فيها خدمــات األمومة
والطفولــة خاصــة يف املناطــق الريفيــة ،وتأمــن التدريــب املالئــم للعاملــن يف القطــاع الصحــي.
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 االلتزامات األساسيةتشتمل االلتزامات األساسية على ما يلي:
 .أتأمــن حــق الوصــول إلــى املرافــق والســلع واخلدمــات الصحيــة على أســاس غير متييزي،
خصوصا للفئات الضعيفة واملهمشــة.
 .بكفالــة الوصــول إلــى احلــد األدنى األساســي من األغذية الذي يضمن الكفاية والســامة،
مــن حيــث التغذيــة ،بغيــة تأمــن التحرر من اجلوع لــكل الناس.
 .جكفالــة الوصــول إلــى املــأوى األساســي ،والســكن واإلصحــاح ،وإمــدادات كافيــة مــن امليــاه
النظيفــة الصاحلــة للشــرب.
 .دتوفيــر العقاقيــر األساســية التــي يتــم حتديدهــا مــن وقــت إلــى آخــر مــن قبــل منظمــة
الصحــة العامليــة.
 .هتأمني التوزيع العادل جلميع املرافق والسلع واخلدمات الصحية.
 .واعتمــاد وتنفيــذ إســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيتــن للصحــة العامــة إذا ظهــرت أدلــة
علــى وجــود أوبئــة ،وينبغــي تصميــم اإلســتراتيجية وخطــة العمــل ،واســتعراضهما بشــكل
دوري ،يف ســياق مــن املشــاركة والشــفافية ،وينبغــي أن تولــي اهتمامــا خاصــا جلميــع
الفئــات الضعيفــة أو املهمشــة.
كما مت التأكيد على التزامات ذات أولوية مشابهة ومنها:
 .أكفالــة الرعايــة الصحيــة اإلجنابيــة ،والرعايــة الصحيــة لألمومــة (يف أثنــاء احلمــل وبعــد
الــوالدة) والطفولــة.
 .بتوفير التحصني ضد األمراض املعدية الرئيسية التي حتدث يف املجتمع.
 .جاتخاذ تدابير للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة ومعاجلتها ومكافحتها.
 .دتوفيــر التعليــم والوصــول إلــى املعلومات املتعلقة باملشــاكل الصحية الرئيســية يف املجتمع،
مبــا يف ذلــك طرق الوقايــة واملكافحة.
 .هتوفيــر التدريــب املالئــم للموظفــن الصحيــن ،مبــا يف ذلــك التثقيــف يف مجــال الصحــة
وحقــوق اإلنســان.
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.2
مفهوم احلق يف الصحة حسب منظمة الصحة العاملية
يعــد تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة للصحــة هــو التعريــف األكثــر شــمولية وحداثــة ،حيــث اعتبر
الصحــة مبفهومهــا الشــامل ال يقتصــر علــى اخللــو مــن األمــراض اجلســمانية ،وإمنــا تتعــدى ذلــك
لتشــمل مختلــف جوانــب حيــاة الفــرد دون عزلــه عــن بيئتــه االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة وتأثيرهــا يف صحتــه النفســية واالجتماعيــة .فالصحــة كمــا ورد يف دســتور املنظمــة «هــي
اكتمــال الســامة بدنيــا وعقليــا واجتماعيــا ،ال مجــرد انعــدام املــرض» .هــذا التعريــف املوســع
للصحــة يفيــد أن مفهــوم احلــق يف الصحــة ال ينحصــر يف مســألة تلقــي العالجــات الطبيــة ،وإمنــا
يتعــدى املفهــوم التقليــدي الــذي يربــط الصحــة باملــرض فقــط ،ويرتبــط بشــكل أكثــر شــمولية
ليمــس رفاهيــة األفــراد واألبعــاد االجتماعيــة والعقليــة ،وممــا يشــمله هــذا احلــق احلــق يف
التغذيــة ،وامليــاه ،والســكن ،وجــودة البيئــة ،وشــروط العمــل املناســبة وغيرهــا.
حســب تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة لــم تقتصــر الصحــة علــى انتفــاء املــرض أو العجــز
فقــط ،وإمنــا نظــر إليهــا علــى أنهــا حالــة «اكتمــال اللياقــة» أو «اكتمــال املعافــاة» مبعنــى ســامه
الوجــود الفيزيقــي واالجتماعــي والعقلــي والروحــي .ويتفــق اجلميــع علــى ضــرورة توســيع هــذا
املفهــوم ليصبــح أبعــد مــدى مــن حــدود مفهــوم املــرض الطبــي البيولوجــي ،للتحــرك بهــذا املفهــوم
يف اجتــاه النظــرة الكليــة التكامليــة التنمويــة لســامة الوجــود اإلنســاني .أمــا الرعايــة الطبيــة
فهــي تقتصــر علــى التدخــات الطبيــة البيولوجيــة (وليســت التدخــات الصحيــة) التــي يؤمــل أن
حتســن صحــة اإلنســان .وتغلــب النظــرة التقليديــة للصحــة ،وهــي التدخــات الطبيــة البيولوجيــة
وغالبــا مــا تكــون ذات طابــع عالجــي ،بشــكل يقلــص املجــال الصحــي املتســع إلــى نطــاق ضيــق.
يتضــح ممــا ســبق ،أن نطــاق مفهــوم احلــق يف الصحــة اتســع وتعــرض إلــى تغيــرات جوهريــة،
حيــث أدخــل فيــه املزيــد مــن مقومــات الصحــة ،كالفــوارق بــن اجلنســن وتوزيــع املــوارد .ويراعــي
التعريــف األوســع للصحــة شــواغل تتعلــق باحليــاة االجتماعيــة كالنــزاع املســلح والعنــف وازديــاد
انتشــار أمــراض لــم تكــن معروفــة ســابقاً كفيــروس اإليــدز وأمــراض كالســرطان ،فض ـ ً
ا عــن
تزايــد النمــو الســكاني العاملــي ،األمــر الــذي أوجــد عوائــق جديــدة أمــام إعمــال احلــق يف الصحــة
وهــي عوائــق ينبغــي مراعاتهـــا عنـــد تفســير املــادة .12
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.3
مفهوم احلق يف الصحة يف القوانني الفلسطينية
لــم يتطــرق القانــون األساســي الفلســطيني للحــق يف الصحــة بشــكل مباشــر ،وإمنــا نــص يف املــادة
 10منــه علــى االلتــزام بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية وأنهــا ملزمــة وواجبــة االحتــرام،
وأوجــب علــى الســلطة الوطنيــة أن تعمــل ،دون إبطــاء ،علــى االنضمــام إلــى اإلعالنــات واملواثيــق
اإلقليميــة والدوليــة التــي حتمــي حقــوق اإلنســان بعامــة ،ومبــا فيهــا املواثيــق التــي تؤكــد علــى
احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة .كمــا تطــرق القانــون األساســي الــى عــدد مــن
املوضوعــات ذات العالقــة باحلــق يف الصحــة كالتجــارب العلميــة الطبيــة والقضايــا املتعلقــة
برعاي��ة األمومــة والطفولةــ والصحــة املهنيــة .وعلــى الرغــم مــن عــدم تطــرق قانــون الصحــة
العامــة الفلســطيني رقــم  20للعــام  2004لتعريــف مفهــوم احلــق يف الصحــة بشــكل مباشــر ،إال
أنــه ميكــن اســتخالص مفهــوم الصحــة يف القانــون الفلســطيني مــن خــال جملــة املوضوعــات
الصحيــة التــي عاجلهــا القانــون ،وجملــة املهــام املنوطــة بــوزارة الصحــة ،وال ســيما موضوعــات
رعايــة األمومــة والطفولــة ،ومكافحــة األمــراض املعديــة واألوبئــة ،واحلجــر الصحــي ،واملــكاره
الصحيــة ،وصحــة البيئــة ،والصحــة املهنيــة ،والثقافــة الصحيــة ،والعقاقيــر الطبيــة ،واملهــن
الطبي��ة املس��اعدة ،وسـلامة األغذي��ة واملستشــفيات والعي�اـدات ،واملراك��ز الصحيــة .هــذا مــع
األخــذ يف االعتبــار العوامــل االقتصاديــة املختلفــة التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائيلي وتؤثــر
بشــكل كبيــر يف واقــع وقــدرات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لتحديــد مفهــوم احلــق يف الصحــة،
والســيما مــع وجــود االف الشــهداء واجلرحــى واحلواجــز االحتالليــة التــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر
علــى مــا ميكــن تقدميــه مــن رعايــة صحيــة.
لكــن يف املقابــل ،ال تــزال كثيــر مــن املوضوعــات التــي ذكرهــا قانــون الصحــة مغيبــة ،بســبب عــدم
وضــع لوائــح تنفيذيــة لهــا حتــى اآلن 2،ولــم يتضمــن القانــون قضايــا هامــة كاألحــكام املتعلقــة
بالتأمــن الصحــي والقضايــا املتعلقــة بالصحــة النفســية ورعايــة بعــض الفئــات مثــل املســنني
وذوي االحتياجــات اخلاصــة ،إضافــة إلــى االهتمــام فقــط بالــدور اإلجنابــي للمــرأة دون االهتمــام
مبراحــل حياتهــا األخــرى.

مكالمــة هاتفيــة بتاريــخ  24تمــوز  2018مــع د .محمــد ســامة /عضــو المجلــس الصحــي الفلســطيني وعضــو اللجنــة المشــكلة مــن مجلــس الــوزراء
2
فــي العــام  2017لوضــع مشــروع قانــون الســامة والحمايــة الطبيــة والصحيــة .وكذلــك مقابلــة مــع وزيــر الصحــة الســابق والعامــل فــي المستشــفى االستشــاري
التخصصــي -رام هللا ،د .فتحــي أبــو مغلــي بتاريــخ  21تمــوز .2018
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املبحث االول :اإلطار القانوني الدولي للحق يف الصحة،

3

هنــاك الكثيــر مــن األحــكام املتعلقــة بالصحــة يف االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة املختلفــة ،غيــر
أننــا اخترنــا االتفاقيــات واملواثيــق األكثــر عموميــة يف هــذا الشــأن كالعهــد الدولــي للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.
ويف ســبيل توضيــح وتفســير األحــكام املتعلقــة بالصحــة يف االتفاقيــات والوثائــق الدوليــة ســالفة
الذكــر ،اعتمدنــا الصكــوك املفســرة لتلــك االتفاقيــات ،فيمــا يعــرف بالتعليقــات العامــة أو
التوصيــات العامــة التــي وضعتهــا ذات اللجــان التــي وضعــت تلــك االتفاقيــات ،والتــي تعتبــر مــن
أهــم األدوات التــي اســتخدمتها هــذه اللجــان يف تفســير وتوضيــح احلقــوق التــي تضمنتهــا هــذه
االتفاقيــات 4،والتــي أثبتــت التجربــة انــه كان لهــا األثــر البالــغ يف فهــم الــدول للتعهــدات امللزمــة
5
بهــا مبوجــب االتفاقيــات التــي انضمــت لهــا.
أو ًال :االتفاقيات الدولية العامة للحق يف الصحة،
نعــرض يف هــذا اخلصــوص لألحــكام الصحيــة الدوليــة التــي تضمنهــا اإلعــان العاملــي حلقــوق
اإلنســان لعــام  ،1948واألحــكام الصحيــة التــي تضمنهــا العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،باعتبــار ان أحــكام هذيــن امليثاقــن عامــان ،ويشــمالن بأحكامهمــا كل
النــاس ،وليــس فئــة معينــة منهــم.
 .1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .1948

نصــت املــادة  25مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ان لــكل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة
يكفــى لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته ،وخاصــة علــى صعيــد املــأكل وامللبــس واملســكن
والعنايــة الطبيــة وصعيــد اخلدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،ولــه احلــق يف مــا يأمــن بــه الغوائــل
يف حــاالت البطالــة أو املــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف
اخلارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه .وكذلــك نــص اإلعــان علــى ان لألمومــة
تــم االعتمــاد فــي تحديــد االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المذكــورة فــي هــذه الدراســة علــى مــا هــو منشــور منهــا علــى المكتبــة العربيــة لحقــوق اإلنســان
3
بجامعــة منيســوتا الدوليــة بتاريــخ حزيــران http://hrlibrary.umn.edu/arabic/. :2018
التوصيــة رقــم ( )24لســنة  1999الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بمكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة حــول المــادة رقــم  12مــن اتفاقيــة مكافحــة
4
كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لســنة  1979الخاصــة بالحــق فــي الصحــة.
تقريــر بعنــوان «إصــاح األمــم المتحــدة -التدابيــر والمقترحــات» والــذي قــدم فــي البنــد  124مــن جــدول األعمــال مــن الــدورة السادســة والســتون للجمعيــة
5
العامــة لألمــم المتحــدة بتاريــخ  26حزيــران .2012
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والطفولــة حــق يف رعايــة ومســاعدة خاصتــن .وجلميــع األطفــال حــق التمتــع بــذات احلمايــة
االجتماعيــة ســواء ولــدوا يف إطــار الــزواج أو خــارج هــذا اإلطــار.
ويالحــظ مــن النــص املذكــور ان اإلعــان العاملــي كان قــد حتــدث يف نــص واحــد عــن الكثيــر مــن
القضايــا الصحيــة املباشــرة ،والصحيــة غيــر املباشــرة او املرتبطــة بالصحــة كموضوعــات املســكن
واخلدمــات االجتماعيــة مثــل البطالــة ونفقــات الشــيخوخة.
 .2العهد الدولي للحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية .1966

كان العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أكثــر وضوحــا وتركيــزا وحتديــدا
حلــق اإلنســان يف الصحــة مــن النــص الــذي أورده اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ســالف
الذكــر .وقــد فصــل العهــد بــن احلــق يف الصحــة وغيــره مــن احلقــوق التــي قــد ترتبــط بــه كاحلــق
يف املســكن والقضايــا املتعلقــة بالضمــان االجتماعــي والتقاعــد.
فقد عاجلت املادة  12من العهد املذكور احلق يف الصحة ونصت على ان « .1تقر الدول األطراف
يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه.
 .2تشــمل التدابيــر التــي يتعــن علــى الــدول األطــراف يف هــذا العهــد اتخاذهــا لتأمــن املمارســة
الكاملــة لهــذا احلــق ،تلــك التدابيــر الالزمــة مــن أجــل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منوا صحيا،
(ب) حتسني جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض».

1 .1تعليــق بشــأن املــادة  12مــن العهــد الدولــي املتعلقــة باحلــق يف الصحــة رقــم
 14لســنة .2000
كان التعليــق رقــم  14لســنة  2000الصــادر عــن جلنــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة هــو التعليــق األبــرز واالشــمل الــذي فســر مــا جــاءت بــه املــادة  12مــن العهــد الدولــي
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املذكــور أنفــا .ومــن أهــم املوضوعــات التــي تنــدرج
ضمــن احلــق يف الصحــة بحســب مــا ع ّرفــه هــذا التعليــق ،والتــي ينبغــي ان تشــير لهــا التشــريعات
الوطنيــة للــدول التــي انضمــت لهــذا العهــد مــا يلــي:
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1 .1صحة األم،
2 .2صحة األطفال واملراهقون،6
3 .3صحة املرأةـ،
4 .4صحة كبار السن،
5 .5صحة املعوقني،
6 .6الصحة اجلنسية واالجنابية،
7 .7صحة السجناء واحملتجزين،
8 .8الصحة النفسية،
9 .9الوقايــة مــن األمــراض الوبائيــة واملتوطنــة واملهنيــة واألمــراض األخــرى
وعالجهــا ومكافحتهــا،
1010قضايا الغذاء،
1111املياه،
1212التلوث :تلوث الهواء واملياه والتربة،
1313املسكن املالئم،
1414الصحة والسالمة املهنية ،والعمل يف ظروف آمنة،
1515إدارة القطاع الصحي واملوارد البشــرية الالزمة والشــروط الواجب توفرها،
واملســائل املتعلقــة بالعاملــن يف احلقــل الصحــي مبــا يف ذلك ضمان اســتيفاء
املمارســن الطبيــن وغيرهــم مــن املهنيــن الصحيــن ملعاييــر مالئمــة مــن
التعليــم واملهــارة وقواعــد الســلوك األخالقيــة ،وتدريبهــم وتأهيلهــم.
6

ترى الدكتورة ريتا جقمان -مركز دراسات التنمية /جامعة بيرزيت انه يتوجب إطالق مصطلح (اليافعين) بدال من (المراهقين).
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1616املستشــفيات واملســتوصفات وغيــر ذلــك مــن املرافــق ذات الصلــة بالصحــة
التــي يتوجــب علــى الدولــة توفيرهــا ،وتشــجيع ودعــم إنشــاء مؤسســات
تقــدم املشــورة وخدمــات الصحــة العقليــة ،مــع إيــاء االعتبــار الــازم
للتوزيــع العــادل يف كافــة أنحــاء البلــد،
1717التعاون الدولي وجهود املؤسسات الدولية يف شأن الصحة،
1818التأمني الصحي،
1919احلمالت اإلعالمية والدور التثقيفي يف املجال الصحي،
2020ضمان نشر الدولة للمعلومات الصحية واطالع املواطن عليها،
2121التوازن بني احلقوق االقتصادية والعقوبات االقتصادية،
2222وضــع اخلطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة لكفالــة متتــع اجلميــع باحلــق
يف الصحــة ،علــى ان حتتــرم هــذه اخلطــط واالســتراتيجيات مبــدأي عــدم
التمييــز واملشــاركة الشــعبية ،وان تســتندا إلــى مبــادئ املســاءلة والشــفافية
واســتقالل الســلطة القضائيــة.
2323وســائل االنتصــاف واملســاءلة :حيــث أشــار التعليــق الــى وجــوب توفيــر
إمكانيــة الوصــول إلــى وســائل االنتصــاف القضائيــة الفعالــة أو أي وســائل
انتصــاف أخــرى علــى كل مــن املســتويني الوطنــي والدولــي لضحايــا انتهــاك
احلــق يف الصحــة ســواء أكانــوا أفــرادا أم جماعــات .وأن يكــون مــن حــق
جميــع الضحايــا الذيــن تعرضــوا ملثــل هــذه االنتهــاكات أن يحصلــوا علــى
تعويــض مناســب.
2424دور القضــاة والقانونيــن :ينبغــي علــى الــدول األعضــاء تشــجيع قضاتهــا
وممارســي املهــن القانونيــة لديهــا علــى إيــاء مزيــد مــن االهتمــام النتهاكات
احلــق يف الصحــة لــدى ممارســتهم ملهــام وظائفهــم.
2525دور أمنــاء املظالــم وجلــان حقــوق اإلنســان وجمعيــات حمايــة املســتهلكني أو
جمعيــات حلقــوق املرضــى أو مؤسســات مماثلــة علــى املســتوى الوطنــي يف
التصــدي ملــا يقــع مــن انتهــاكات للحــق يف الصحــة.
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وكل هذه املوضوعات يجب ان تكون محكومة بالضوابط التالية:
1 .1املســاواة وعــدم التميــز يف تلقــي احلــق يف الصحــة بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو اجلنس،
أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الــرأي سياســياً أو غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي أو
االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو النســب ،أو العجــز البدنــي أو العقلــي ،أو احلالــة الصحيــة.
2 .2الشــروط األساســية البيولوجيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للفــرد واملــوارد املتاحــة
للدولــة.
3 .3ان احلــق يف الصحــة حــق شــامل ال يقتصــر علــى تقــدمي الرعاية الصحية املناســبة ويف
حينهــا فحســب ،بــل يشــمل أيضـاً املقومــات األساســية للصحــة (اخلدمــات الصحيــة
األساســية الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة).
4 .4أن يشــمل احلــق يف الصحــة ،بجميــع أشــكاله وعلــى جميــع املســتويات ،العناصــر
املترابطــة واألساســية التــي يتوقــف تطبيقهــا الدقيــق على الظروف الســائدة يف الدولة
الطــرف ،والتــي هــي :التوافــر ،وإمكانيــة الوصــول املــادي واالقتصــادي واالجتماعــي،
واملقبوليــة ،واجلــودة.
5 .5أنــه ال يجــوز فــرض أيــة قيــود علــى ممارســة احلــق يف الصحــة ،ذلــك ان القيــود الــوارد
يف املــادة  4مــن العهــد الدولــي ،إمنــا ُوضعــت حلمايــة حقــوق األفــراد وليــس للســماح
للــدول بفــرض قيــود .ومتشــياً مــع املــادة  5مــن العهــد املذكــور ،يجــب أن تكــون هــذه
القيــود تناســبية ،أي يجــب اعتمــاد أقــل البدائــل تقييــداً عندمــا تتــاح عــدة أنــواع مــن
القيــود .وحتــى عندمــا يُســمح بهــذه القيــود أساس ـاً ألســباب تتعلــق بحمايــة الصحــة
العامــة ،ينبغــي أن تكــون مدتهــا محــدودة ،مــع توفــر إمكانيــة إعــادة النظــر فيهــا.
6 .6ان احلق يف الصحة ،مثله يف ذلك مثل جميع حقوق اإلنسان ،يفرض ثالثة مستويات
مــن االلتزامــات علــى الــدول األطــراف :االحتــرام واحلمايــة واألداء .ويشــتمل االلتــزام
بــاألداء بشــأن احلــق يف الصحــة علــى التزامــات بالتســهيل والتوفيــر والتعزيــز .ويتطلب
االلتــزام باالحتــرام مــن الــدول أن متتنــع عــن التدخــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
يف التمتــع باحلــق يف الصحــة .ويقتضــي االلتــزام باحلمايــة أن تتخــذ الــدول تدابيــر
مــن شــأنها أن متنــع أطرافــا ثالثــة مــن إعاقــة ضمانــات املــادة  .12وأخيــراً ،يتطلــب
االلتــزام بــاألداء أن تعتمــد الــدول تدابيــر قانونيــة وإداريــة وتدابيــر تتعلــق بامليزانيــة
وتدابيــر قضائيــة وتشــجيعية مالئمــة مــن أجــل اإلعمــال الكامــل للحــق يف الصحــة.
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2 .2التعليق رقم  8لسنة  1997بشأن العقوبات االقتصادية،
وضعــت اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف األمم املتحــدة هــذا
التعليــق يف العــام  ،1997وقــد هــدف الــى توضيــح انــه مهمــا كانــت األهــداف واملبــررات املقدمــة
لتبريــر فــرض العقوبــات االقتصاديــة ،فانــه ينبغــي ان ال تتجــاوز هــذه العقوبــات احلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والتــي منهــا احلــق يف الصحــة .ومــن أهــم مــا جــاء بــه هــذا
التعليــق انــه:
1 .1يتعــن عنــد فــرض العقوبــات االقتصاديــة أن تؤخــذ يف احلســبان بصــورة تامــة
أح��كام العه��د الدول��ي اخل��اص باحلق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة.
2 .2أن اللجنــة تعــي أن لهــا يف جميــع األحــوال تقريبـاً أثــراً محسوسـاً علــى احلقــوق
التــي يعتــرف بهــا العهــد .فهــي ،علــى ســبيل املثــال ،كثيــراً ما تســبب اضطراباً يف
توزيــع األغذيــة ،واألدويــة واإلمــدادات الصحيــة ،وتهــدد نوعيــة الطعــام وتوافــر
ميــاه الشــرب النظيفــة ،وتتدخــل بصــورة قاســية يف تشــغيل األنظمــة الصحيــة
والتعليميــة األساســية وتقــوض احلــق يف العمــل.
3 .3عنــد النظــر يف العقوبــات ،مــن الضــروري التمييــز بــن الغــرض األساســي مــن
ممارســة الضغــط السياســي واالقتصــادي علــى النخبــة احلاكمــة يف البلــد
إلقناعهــم باالمتثــال للقانــون الدولــي ،ومــا يرافــق ذلــك مــن تس ـ ّبب يف معانــاة
الفئــات األضعــف داخــل البلــد املســتهدف.
4 .4تعتبــر اللجنــة أن أحــكام العهــد التــي تنعكــس كلهــا مــن الناحيــة العمليــة يف
سلســلة مــن املعاهــدات األخــرى حلقــوق اإلنســان ،وكذلــك يف اإلعــان العاملــي
حلقــوق اإلنســان ال ميكــن اعتبارهــا أحكام ـاً غيــر معمــول بهــا ،أو غيــر قابلــة
للتطبيــق علــى أي حــال ،ملجــرد أن قــراراً قــد اتخــذ بــأن اعتبــارات الســام
واألمــن العامليــن تســتدعي فــرض جــزاءات.
5 .5رغــم أنــه ليــس للجنــة دور فيمــا يتعلــق بقــرارات فــرض العقوبــات أو عــدم
فرضهــا ،فــإن عليهــا مســؤولية رصــد امتثــال جميــع الــدول األطــراف للعهــد.
6 .6إن اللجنــة مطالبــة بــأن تبحــث بعنايــة مــدى مــا اتخذتــه الدولــة املعنيــة مــن
خطــوات «بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا املتاحــة» لتوفيــر أكبــر حمايــة ممكنــة
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للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لــكل فــرد يعيــش ضمــن واليتهــا.
7 .7ان الهــدف الوحيــد للجنــة مــن اعتمــاد هــذا التعليــق العــام هــو اســترعاء االنتبــاه
إلــى أن ســكان بلــد معــن ال يفقــدون حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة بســبب أي قناعــة بــأن قادتهــم قــد انتهكــوا أعراف ـاً تتصــل بالســام
واألمــن الدوليــن.
وكمــا انــه يجــب ان ال تــؤدي العقوبــات االقتصاديــة التــي تفــرض مــن بعــض الــدول علــى دول
أخــرى الــى انتهــاك احلــق يف الصحــة حتديــدا ،فانــه يتوجــب حتقيــق التــوازن الضــروري بــن
حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة للشــركات املصنعــة لألدويــة املختلفــة ومتكــن املواطــن مــن حقــه
7
يف أعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه.
ثاني ًا :األحكام املتعلقة بصحة املرأة،
تضمنــت العديــد مــن املواثيــق الدوليــة إشــارة صريحــة الــى حــق املــرأة علــى وجــه
التحديــد يف الصحــة .ونعــرض هنــا ألهــم هــذه املواثيــق وهــي اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) لعــام  ،1979والتفســير الــذي وضعتــه
اللجنــة التــي وضعــت االتفاقيــة ذاتهــا يف التعليــق رقــم ( )14لســنة ( )1990والتعليــق رقــم
( )24لسنة (.)1999
 .3اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) لعام .1979
لــم تكتــف اتفاقيــة ســيداو بالنــص علــى احلــق يف الصحــة العــام الــذي تضمنــه العهــد الدولــي
للحقــوق االقتصاديــة ســالف الذكــر ،رغــم انــه عــام ويشــمل بأحكامــه الذكــور واإلنــاث معــا ،وإمنــا
أعــادت التأكيــد علــى هــذا احلــق مــرة أخــرى بشــأن املــرأة ،بــل وتوســعت فيــه ،وصرحــت بوضــوح
علــى ان مــن بــن القضايــا الصحيــة العامــة للمــرأة اخلدمــات املتعلقــة بتنظيــم األســرة ،حيــث نصت
املــادة  12مــن هــذه االتفاقيــة علــى انــه « .1تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء
علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان الرعايــة الصحيــة مــن أجــل أن تضمــن لهــا ،علــى أســاس
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،احلصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة ،مبــا يف ذلــك اخلدمــات
املتعلقــة بتنظيــم األســرة .2 .بالرغــم مــن أحــكام الفقــرة  1مــن هــذه املــادة تكفــل الــدول األطــراف
للمزيــد حــول أهميــة تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة والحــق فــي الصحــة راجــع :معــن شــحدة دعيــس ،التــوازن بــن حقــوق الملكيــة والحــق
7
فــي الصحــة( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان).2010 ،
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للمــرأة خدمــات مناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل والــوالدة وفتــرة مــا بعــد الــوالدة ،موفــرة لهــا خدمــات
مجانيــة عنــد االقتضــاء ،وكذلــك تغذيــة كافيــة أثنــاء احلمــل والرضاعــة».
	-التوصية العامة رقم  14لسنة  1990الصادر عن جلنة القضاء علي التمييز ضد املرأة بشأن
ختان اإلناث،
وممــا جــاء يف هــذا التوصيــة ،ان جلنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بشــأن ختــان اإلنــاث
توصــي بالتالــي:
1 .1أن تتخــذ تدابيــر مالئمــة وفعالــة بغيــة القضــاء علــى ممارســة ختــان اإلنــاث ،وميكــن أن
تتضمـ�ن هـ�ذه التدابيـ�ر:
.
.
.
.

أقيــام اجلامعــــات أو اجلمعيــــات الطبيــة أو جمعيــات التمريــض ،أو التنظيمــات
النســائية الوطنيــة أو الهيئــات األخــرى بجمــع ونشــر بيانــات أساســية عــن هــذه
املمارســات التقليديــة؛
بتقــدمي الدعــم علــى الصعيديــن الوطنــي واحمللــي إلــى التنظيمــات النســائية التــي
تعمــل علــى القضــاء علــى ختــان اإلنــاث وغيــره مــن املمارســات الضــارة بالنســاء.
جتشــجيع السياســيني واملهنيــن والزعمــاء الدينيــن وزعمــاء املجتمعــات احملليــة
علــى جميــع املســتويات ،مبــا يف ذلــك العاملــون يف وســائط اإلعــام والفنــون ،علــى
التعــاون يف التأثيــر علــى االجتاهــات الراميــة إلــى القضــاء علــى ختــان اإلنــاث،
داألخــذ ببرامــج تعليميــة وتدريبيــة مالئمــة وعقــد نــدوات تســتند إلــى نتائــج
البحــوث عــن املشــاكل التــي تنشــأ عــن ختــان اإلنــاث؛

2.2أن تضمــن سياســاتها الصحيــة الوطنيــة اســتراتيجيات مالئمــة تهــدف إلــى القضــاء علــى
ختــان اإلنــاث يف الرعايــة الصحيــة العامــة .وميكــن أن تشــمل هــذه االســتراتيجيات إيــكال
مســؤولية خاصــة إلــى املوظفــن الصحيــن ،مبــن فيهــم القابلــة التقليديــة ،بشــرح اآلثــار
الضــارة التــي تنجــم عــن ختــان اإلنــاث؛
3.3أن تطلــب املســاعدة واملعلومــات واملشــورة مــن املؤسســات املناســبة يف منظومــة األمم املتحــدة
لدعــم ومســاندة اجلهــود اجلــاري بذلهــا للقضــاء علــى املمارســات التقليديــة الضــارة؛
4.4أن تضمــن تقاريرهــا إلــى اللجنــة معلومــات مبوجــب املادتــن  10و 12مــن اتفاقيــة القضــاء
علـ�ى جميـ�ع أشـ�كال التمييـ�ز ضـ�د املـ�رأة عـ�ن التدابيـ�ر املتخـ�ذة للقضـ�اء علـ�ى ختـ�ان اإلنـ�اث».
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 .4التوصيــة رقــم  24لســنة  1999املتعلقــة باملــادة  12مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،
وبصيغــة أخــرى مــن املــواد التفســيرية التــي اعتمدتهــا اللجــان التابعــة لــأمم املتحــدة يف بيــان
وتوضيــح املقصــود باحلقــوق التــي تضمنتهــا االتفاقيــات الدوليــة التــي أصدرتها ،أصــدرت اللجنة
املعنيــة مبكافحــة التمييــز ضــد املــرأة التوصيــة العامــة رقــم  24لســنة  1999التــي فســرت فيهــا
املقصــود باحلــق يف الصحــة الــذي تضمنتــه املــادة  12مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة لعــام  ،1979وممــا جــاء يف هــذه التوصيــة:
1 .1أن احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة ،مبــا يف ذلــك الصحــة اإلجنابيــة هــو حــق
أساسـ�ي مبوجـ�ب اتفاقيـ�ة القضـ�اء علـ�ى التمييـ�ز ضـ�د املـ�رأة.
2 .2إن امتثــال الــدول األطــراف للمــادة  12مــن االتفاقيــة أمــر أساســي لصحــة املــرأة
ورفاههــا :وهــذا يتطلــب مــن الــدول القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف حصولهــا
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة ،ال ســيما يف مجــاالت تنظيــم األســرة واحلمــل
والــوالدة وأثنــاء فتــرة مــا بعــد الــوالدة.
3 .3ضــرورة اخــذ الــدول بعــن االعتبــار مــا جــاءت بــه مؤمتــرات األمم املتحــدة العامليــة
األخيــرة ،والســيما برامــج العمــل ذات الصلــة املعتمــدة يف مؤمتــرات األمم املتحــدة
العامليــة ،وبرامــج املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان لعــام  ،1993واملؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة لعــام  ،1994والعالــم الرابــع لعــام  ،1995وأعمــال منظمــة
الصح��ة العاملي��ة ( )WHOوصن��دوق األمم املتح��دة للس��كان ( )UNFPAوهيئــات
األمم املتحــدة األخــرى.
4 .4أشــارت اللجنــة الــى تركيــز صكــوك األمم املتحــدة األخــرى علــى احلــق يف الصحــة
وعلــى الشــروط التــي مت ّكــن مــن حتقيــق صحــة جيــدة ،كاإلعــان العاملــي حلقــوق
اإلنســان ،والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل،
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصريــة
5 .5أشــارت اللجنــة إلــى توصياتهــا العامــة الســابقة بشــأن ختــان اإلنــاث ،وفيــروس
نقــص املناعــة البشــرية  /متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) ،والنســاء
املعوقـ�ات ،والعنـ�ف ضـ�د املـ�رأة ،واملسـ�اواة يف العالقـ�ات األسـ�رية.
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6 .6أن اإلعمــال الكامــل حلــق املــرأة يف الصحــة ال ميكــن حتقيقــه إال عندمــا تفــي
الــدول األطــراف بالتزامهــا باحتــرام وحمايــة وتعزيــز حــق اإلنســان األساســي
للمــرأة يف حتقيــق الرفــاه التغــذوي طــوال حياتهــا عــن طريــق اإلمــداد بالغــذاء
آمنــة ومغذيــة ومكيفــة للظــروف احملليــة .وحتقيق ـاً لهــذه الغايــة ،ينبغــي للــدول
األطــراف أن تتخــذ خطــوات لتيســير الوصــول املــادي واالقتصــادي إلــى املــوارد
اإلنتاجيـ�ة ،خاصـ�ة بالنسـ�بة إلـ�ى النسـ�اء الريفيـ�ات.
7 .7تكفــل الــدول األطــراف للمــرأة خدمــات مناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل والــوالدة
وفتــرة مــا بعــد الــوالدة ،مــع تقــدمي خدمــات مجانيــة عنــد االقتضــاء ،وكذلــك
التغذيـ�ة الكافيـ�ة أثنـ�اء احلمـ�ل والرضاعـ�ة.
8 .8تشــجع الــدول األطــراف علــى معاجلــة مســألة صحــة املــرأة طــوال فتــرة حيــاة
املــرأة ،مبــا يشــمل الفتيــات واملراهقــن.
9 .9تكفــل الــدول األطــراف للمــرأة خدمــات مناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل والــوالدة
وفتــرة مــا بعــد الــوالدة ،مــع تقــدمي خدمــات مجانيــة عنــد االقتضــاء ،وكذلــك
التغذيــة الكافيــة أثنــاء احلمــل والرضاعــة.
1010يجــب علــى الــدول األطــراف اإلبــاغ عــن تشــريعاتها وخططهــا وسياســاتها
الصحيــة للمــرأة التــي لديهــا بيانــات موثوقــة ،مصنفــة حســب نــوع اجلنــس عــن
حدوثهــا» ،وشــدة األمــراض والظــروف اخلطــرة علــى صحــة املــرأة وتغذيتهــا وعلى
مــدى توفــر التدابيــر الوقائيــة والعالجيــة وفعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة.
1111يجــب أن تثبــت التقاريــر املقدمــة إلــى اللجنــة أن التشــريعات واخلطــط
والسياســات الصحيــة تســتند إلــى البحــث العلمــي واألخالقــي وتقييــم احلالــة
الصحيــة واحتياجــات املــرأة يف ذلــك البلــد وأن تأخــذ يف االعتبــار أي اختالفــات
أو ممارســات عرقيــة أو إقليميــة أو مجتمعيــة تقــوم علــى أســاس الديــن ،التقليــد
أو الثقافــة.
1212تشــجع الــدول األطــراف علــى أن تــدرج يف تقاريرهــا معلومــات عــن األمــراض
والظــروف الصحيــة والظــروف اخلطــرة علــى الصحــة التــي تؤثــر علــى النســاء أو
مجموعــات معينــة مــن النســاء بشــكل مختلــف عــن الرجــال ،وكذلــك معلومــات عــن
التدخــل احملتمــل يف هــذا الصــدد.
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1313تعتبــر التدابيــر الراميــة إلــى القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة غيــر مالئمــة إذا
كان نظــام الرعايــة الصحيــة يفتقــر إلــى اخلدمــات الالزمــة للوقايــة مــن األمــراض
اخلاصــة باملــرأة وكشــفها ومعاجلتهــا .ومــن األمــور التمييزيــة أن ترفــض الدولــة
الطــرف النــص قانونــا علــى أداء بعــض خدمــات الصحــة اإلجنابيــة للمــرأة.
1414ينبغــي للــدول األطــراف اإلبــاغ عــن فهمهــا للكيفيــة التــي تعالــج بهــا السياســات
والتدابيــر املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة احلقــوق الصحيــة للمــرأة مــن منظــور
احتياجــات املــرأة ومصاحلهــا ،وكيــف تعالــج الســمات والعوامــل املميــزة التــي
تختلــف بالنســبة للمــرأة مقارنــة بالرجــل ،مثــل:
• •العوامــل البيولوجيــة التــي تختلــف بالنســبة للمــرأة مقارنــة بالرجــل ،مثــل
دورة الطمــث ووظائفهــا اإلجنابيــة وانقطــاع الطمــث ،وكذلــك ارتفــاع خطــر
التعــرض لألمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق االتصــال اجلنســي والتــي
تواجــه املــرأة؛
• •العوامــل االجتماعيــة -االقتصاديــة التــي تختلــف بالنســبة للمــرأة بوجــه
عــام وبعــض فئــات النســاء بوجــه خــاص .علــى ســبيل املثــال ،قــد تؤثــر
عالقــات القــوة غيــر املتكافئــة بــن النســاء والرجــال يف املنــزل ومــكان
العمــل ســل ًبا علــى تغذيــة النســاء وصحتهــن .وقــد يتعرضــون ً
أيضــا ألشــكال
مختلفــة مــن العنــف ميكــن أن تؤثــر علــى صحتهــم.
• •تشــمل العوامــل النفســية االجتماعيــة التــي تختلــف بــن النســاء والرجــال
االكتئــاب بشــكل عــام واالكتئــاب التالــي للوضــع بشــكل خــاص وكذلــك
احلــاالت النفســية األخــرى ،مثــل تلــك التــي تــؤدي إلــى اضطرابــات األكل
مثــل فقــدان الشــهية والشــره املرضــي،
• •علــى الرغــم مــن أن عــدم احتــرام ســرية املرضــى ســيؤثر علــى كل مــن
الرجــال والنســاء ،فإنــه قــد يــردع النســاء عــن التمــاس املشــورة والعــاج،
وبالتالــي يؤثــران ســلباً علــى صحتهــن ورفاههــن .وســتكون النســاء أقــل
رغبــة ،لهــذا الســبب ،يف طلــب الرعايــة الطبيــة ألمــراض اجلهاز التناســلي،
أو ملنــع احلمــل أو لإلجهــاض الناقــص ويف احلــاالت التــي عانــن فيهــا مــن
العنــف اجلنســي أو اجلســدي.
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1515يجب أن يضعوا نظا ًما يضمن اتخاذ إجراءات قضائية فعالة.
1616ان االلتــزام بحمايــة احلقــوق املتعلقــة بصحــة املــرأة يتطلــب مــن الــدول األطــرف
ووكالئهــا ومســؤوليها اتخــاذ إجــراءات ملنــع وفــرض عقوبــات علــى انتهــاكات
احلقــوق مــن جانــب األشــخاص واملنظمــات اخلاصــة.
1717واجــب الوفــاء باحلقــوق التزامــا علــى الــدول األطــراف باتخــاذ تدابيــر تشــريعية
وقضائيــة وإداريــة وماليــة واقتصاديــة وغيرهــا مــن التدابيــر املالئمــة إلــى أقصــى
حــد ممكــن مــن مواردهــا املتاحــة لكفالــة إعمــال املــرأة حلقوقهــا يف الرعايــة
الصحيــة.
1818ال ميكــن للــدول األطــراف أن تعفــي نفســها مــن املســؤولية يف هــذه املجــاالت عــن
طريــق تفويــض أو نقــل هــذه الســلطات إلــى وكاالت القطــاع اخلــاص .ولذلــك
ينبغــي للــدول األطــراف اإلبــاغ عمــا أجنزتــه مــن أجــل تنظيم العمليــات احلكومية
وجميــع الهيــاكل التــي متــارس مــن خاللهــا الســلطة العامــة لتعزيــز صحــة املــرأة
وحمايتهــا .وينبغــي أن تتضمــن معلومــات عــن التدابيــر اإليجابيــة املتخــذة للحــد
مــن انتهــاكات حقــوق املــرأة مــن جانــب أطــراف ثالثــة ،حلمايــة صحتهــم والتدابيــر
التــي اتخذوهــا لضمــان توفيــر هــذه اخلدمــات.
1919تعــد قضايــا فيــروس نقــص املناعــة البشــرية  /اإليــدز وغيــره مــن األمــراض
املنقولــة جنســيا أساســية بالنســبة حلقــوق املــرأة واملراهقــة يف الصحــة اجلنســية.
تفتقــر الفتيــات املراهقــات والنســاء يف العديــد مــن البلــدان إلــى الوصــول إلــى
املعلومــات واخلدمــات الضروريــة لضمــان الصحــة اجلنســية.
2020ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــدم تقاريــر عــن التدابيــر املتخــذة للقضــاء علــى
احلواجــز التــي تواجــه املــرأة يف احلصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحية كشــرط
احلصــول علــى إذن مبدئــي مــن جانــب الــزوج أو الوالــد أو ســلطات املستشــفى.
2121ينبغــي للــدول األطــراف يف تقاريرهــا أن حتــدد التدابيــر التــي اتخذتهــا لضمــان
الوصــول يف الوقــت املناســب إلــى مجموعــة اخلدمــات املتصلــة بتنظيــم األســرة
بصفــة خاصــة ،والصحــة اجلنســية واإلجنابيــة بوجــه عــام.
2222يســاور اللجنــة القلــق إزاء ظــروف خدمــات الرعايــة الصحيــة املقدمــة إلــى
املســنات ،ليــس فقــط ألن املــرأة غالبــا مــا تعيــش لفتــرة أطــول مــن الرجــل ،ومــن
28
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املرجــح أن تعانــي أكثــر مــن الرجــال مــن األمــراض املزمنــة واألمــراض التنكســية،
مثــل هشاشــة العظــام واخلــرف ،ولكــن ألنهــا غالبــا مــا يتحملــون مســؤولية
زوجاتهــم املســنني .ولذلــك ،ينبغــي للــدول األطــراف اتخــاذ التدابيــر املناســبة
لضمــان وصــول املســنات إلــى اخلدمــات الصحيــة التــي تعالــج اإلعاقــة واإلعاقــات
املرتبطــة بالشــيخوخة.
2323وغالبــا مــا جتــد النســاء املعوقــات مــن جميــع األعمــار صعوبــة يف الوصــول املــادي
إلــى اخلدمــات الصحيــة .النســاء املصابــات بإعاقــات ذهنيــة ضعيفــات بشــكل
خــاص ،يف حــن أن الفهــم احملــدود ،بصفــة عامــة ،للمجموعــة الواســعة مــن
املخاطــر علــى الصحــة العقليــة التــي تتعــرض لهــا املــرأة بشــكل غيــر متناســب
نتيجــة للتمييــز بــن اجلنســن ،والعنــف ،والفقــر ،والصــراع املســلح ،والتشــريد
وغيــر ذلــك مــن األشــكال ،ينبغــي أن تتخــذ الــدول األطــراف التدابيــر املناســبة
لضمــان أن تكــون اخلدمــات الصحيــة حساســة الحتياجــات النســاء ذوات اإلعاقــة
وحتتــرم حقوقهــن اإلنســانية وكرامتهــن.
2424ينبغــي للــدول األطــراف أن تــدرج يف تقاريرهــا كيــف تقــدم خدمــات مجانيــة عنــد
االقتضــاء لضمــان احلمــل اآلمــن والــوالدة وفتــرات مــا بعــد الــوالدة للنســاء .تتعرض
العديــد مــن النســاء خلطــر الوفــاة أو العجــز بســبب األســباب املتعلقــة باحلمــل
بســبب افتقارهــن إلــى األمــوال الالزمــة للحصــول أو احلصــول علــى اخلدمــات
الضروريــة ،التــي تشــمل خدمــات مــا قبــل الــوالدة واألمومــة والالحقــة للــوالدة.
2525تنفــذ الــدول األطــراف إســتراتيجية وطنيــة شــاملة لتعزيــز صحــة املــرأة طــوال
حياتهــا ،مبــا يف ذلــك الرعايــة اجلنســية وخدمــات الصحــة اإلجنابيــة.
2626ينبغــي للــدول األطــراف أن تخصــص مــوارد كافيــة مــن امليزانيــة واملــوارد البشــرية
واإلداريــة لكفالــة حصــول صحــة املــرأة علــى حصــة مــن امليزانيــة الصحيــة العامــة.
2727ضمــان إزالــة جميــع احلواجــز التــي حتــول دون وصــول املــرأة إلــى اخلدمــات
الصحيــة والتعليــم واإلعــام ،مبــا يف ذلــك يف مجــال الصحة اجلنســية واإلجنابية،
وعلــى وجــه اخلصــوص ،تخصيــص املــوارد للبرامــج املوجهــة إلــى املراهقــن مــن
أجــل الوقايــة والعــاج مــن األمــراض املنقولــة جنســياً األمــراض ،مبــا يف ذلــك
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية  /اإليــدز،
29

ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

2828رصــد توفيــر اخلدمــات الصحيــة للنســاء مــن قبــل املنظمــات العامــة وغيــر
احلكوميــة واخلاصــة لضمــان املســاواة يف احلصــول علــى الرعايــة ونوعيتهــا،
2929اشــتراط أن تكــون جميــع اخلدمــات الصحيــة متســقة مــع حقــوق اإلنســان للمــرأة،
مبــا يف ذلــك احلــق يف االســتقاللية واخلصوصيــة والســرية واملوافقــة املســتنيرة
واالختيار،
3030ضمــان أن تتضمــن املناهــج التدريبيــة للعاملــن الصحيــن دورات شــاملة وإلزاميــة
ومراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية بشــأن صحــة املــرأة وحقــوق اإلنســان ،وال ســيما
العنف اجلنســاني.
ثالث ًا :األحكام القانونية الصحية املتعلقة باألطفال،
 .5اتفاقية حقوق الطفل لعام ،1989
أعــادت اتفاقيــة حقــوق الطفــل التأكيــد علــى حــق الطفــل يف الصحــة الــذي نــص عليــه العهــد
الدولــي ســالف الذكــر ،متامــا كمــا فعلــت اتفاقيــة ســيداو ســالفة الذكــر ،وتوســعت يف األحــكام
املتعلقــة بصحــة الطفــل ،حيــث نصــت املــادة  24علــى أن»:
1 .1تعتــرف الــدول األطــراف بحــق الطفــل يف التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي ميكــن
بلوغــه وبحقــه يف مرافــق عــاج األمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي .وتبــذل الــدول
األطــراف قصــارى جهدهــا لتضمــن أال يحــرم أي طفــل مــن حقــه يف احلصــول علــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه.
.
.
.
.
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 2تتابــع الــدول األطــراف إعمــال هــذا احلــق كامــا وتتخــذ ،بوجــه خــاص ،التدابيــر
املناســبة مــن أجــل:
أخفض وفيات الرضع واألطفال،
بكفالــة توفيــر املســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة الالزمتــن جلميــع األطفــال مــع
التشــديد علــى تطويــر الرعايــة الصحيــة األولية،
جمكافحــة األمــراض وســوء التغذيــة حتــى يف إطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة،
عــن طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجيــا املتاحــة بســهولة وعــن طريــق توفيــر
األغذيــة املغذيــة الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة ،آخــذة يف اعتبارهــا أخطــار تلــوث
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البيئــة ومخاطــره،
 .دكفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالدة وبعدها،
 .هكفالــة تزويــد جميــع قطاعــات املجتمــع ،وال ســيما الوالديــن والطفــل ،باملعلومــات
األساســية املتعلقــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه ،ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة ،ومبــادئ
حفــظ الصحــة واإلصحــاح البيئــي ،والوقايــة مــن احلــوادث ،وحصــول هــذه
القطاعــات علــى تعليــم يف هــذه املجــاالت ومســاعدتها يف االســتفادة مــن هــذه
املعلومــات،
 .وتطويــر الرعايــة الصحيــة الوقائيــة واإلرشــاد املقدم للوالديــن ،والتعليم واخلدمات
املتعلقــة بتنظيم األســرة.
3 .3تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر الفعالــة واملالئمــة بغيــة إلغــاء املمارســات
التقليديــة التــي تضــر بصحــة األطفــال.
4 .4تتعهــد الــدول األطــراف بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الدولــي مــن أجــل التوصــل
بشــكل تدريجــي إلــى اإلعمــال الكامــل للحــق املعتــرف بــه يف هــذه املــادة .وتراعــى
بصفــة خاصــة احتياجــات البلــدان الناميــة يف هــذا الصــدد.
كمــا نصــت املــادة  25مــن ذات االتفاقيــة علــى أن «تعتــرف الــدول األطــراف بحــق الطفــل الــذي
تودعــه الســلطات املختصــة ألغــرض الرعايــة أو احلمايــة أو عــاج صحتــه البدنيــة أو العقليــة يف
مراجعــة دوريــة للعــاج املقــدم للطفــل وجلميــع الظــروف األخــرى ذات الصلــة بإيداعــه».
	-التعليــق رقــم  15لســنة  8:2013وضعــت جلنــة حقــوق الطفــل يف األمم املتحــدة هــذا التعليــق
لتفســير االلتزامــات التــي علــى الــدول األطــراف تقدميهــا بشــأن صحــة األطفــال علــى وجــه
التحديــد .وقــد جــاء هــذا التعليــق علــى  31صفحــة ،وحتــدث عــن التفســير املوســع للحــق يف
الصحــة الــذي تضمنتــه املــادة  24مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،والــذي يتوجــب علــى الــدول
األطــراف يف االتفاقيــة تطبيقــه بشــأن صحــة األطفــال والســيما التاليــة:
• •ترابط حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة،
• •حق الطفل يف البقاء والنماء ومحددات صحة الطفل،
• •وان تراعــي الــدول مفهــوم احلــق يف الصحــة ظــروف الطفــل البيولوجيــة
8
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واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة واملــوارد املتاحــة للدولــة ،مضافــا لهــا
املــوارد التــي تقدمهــا أي مؤسســات غيــر احلكوميــة،
• •واتخــاذ إجــراءات التنفيــذ واملســاءلة حلــق األطفــال يف الصحــة ،مبــا يف ذلــك
التدابيــر التشــريعية احلوكمــة واالســتثمار يف صحــة الطفــل ،وســبل االنتصــاف
يف حــال انتهــاك حــق األطفــال يف الصحــة.
ويف اخلتــام ،يوصــي التعليــق بــأن تقــوم الــدول األطــراف بنشــر هــذا التعليــق داخــل برملاناتهــا
وكافــة إداراتهــا ووزاراتهــا وهيئاتهــا التــي تعنــى بقضايــا صحــة األطفــال علــى مســتوى البلديــات
وعلــى مســتوى الهيئــات احملليــة بعامــة.
	-التعليــق رقــم  20لســنة  2016بخصــوص صحــة املراهقــن 9:وضعــت جلنــة حقــوق الطفــل
يف األمم املتحــدة هــذا التعليــق لتفســير االلتزامــات التــي علــى الــدول األطــراف تقدميهــا
لألطفــال املراهقــن .وقــد اشــتمل هــذا التعليــق علــى الكثيــر مــن القضايــا املتعلقــة بحقــوق
الطفــل ،مبــا فيهــا احلقــوق الصحيــة .وممــا جــاء فيــه« :
1 .1ان اخلدمــات الصحيــة نــادرا مــا كانــت تصمــم الســتيعاب االحتياجــات الصحيــة
اخلاصــة باملراهقــن ،وهــذه مشــكلة تتفاقــم بســبب االفتقــار إلــى بيانــات
وإحصــاءات دميغرافيــة ووبائيــة مصنفــة حســب الســن ونــوع اجلنــس واإلعاقــة.
وعندمــا يلتمــس املراهقــون املســاعدة ،يواجهــون يف كثيــر مــن األحيــان حواجــز
قانونيــة وماليــة ،ويتعرضــون للتمييــز واالفتقــار إلــى الســرية وعــدم االحتــرام
والعنــف واالعتــداء.
2 .2ان معظــم نتائــج املراهقــن الصحيــة ناجتــة عــن محــددات اجتماعيــة واقتصاديــة
وتفاوتــات هيكليــة ،تتأثــر بالســلوك والنشــاط ،علــى صعيــد الفــرد واألقــران
واألســرة واملدرســة واجلماعــة واملجتمــع بأســره.
3 .3أن مشــاكل الصحــة العقليــة والنفســية ،مثــل االنتحــار وإيذاء النفــس واضطرابات
األكل واالكتئــاب ،أســباب رئيســية لســوء الصحــة واالعتــال والوفيــات يف صفوف
املراهقــن ،وال ســيما املنتمــن إلــى الفئــات الضعيفــة .وتنشــأ هــذه املشــاكل عــن
تفاعــل معقــد بــن األســباب الوراثيــة والبيولوجيــة والشــخصية والبيئيــة .وتشــدد
اللجنــة علــى أن تتبــع الــدول نهجـاً قائمـاً علــى الصحــة العامــة والدعــم النفســي
االجتماعــي بــدالً مــن اإلفــراط يف التطبيــب واإليــداع يف املؤسســات.
أعادت لجنة حقوق الطفل إصدار هذا التعليق ثانية نتيجة خلل فني بتاريخ  24نيسان .2017
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4 .4حتث اللجنة الدول على اعتماد سياســات يف مجال الصحة اجلنســية واإلجنابية
للمراهقــن تراعــي االعتبــارات اجلنســانية واحليــاة اجلنســية ،وتشــدد علــى أن
عــدم املســاواة يف حصــول املراهقــن علــى هــذه املعلومــات والســلع واخلدمــات
يشــكل متييــزاً .ويســاهم انعــدام فــرص احلصــول علــى تلــك اخلدمــات يف جعــل
املراهقــات أكثــر الفئــات عرضــة للوفــاة أو املعانــاة مــن إصابــات خطيــرة أو دائمــة
خــال احلمــل والــوالدة .وينبغــي ضمــان حصــول جميــع املراهقني بحريــة ويف إطار
احتــرام الســرية وعلــى نحــو مــراع خلصوصياتهــم وغيــر متييــزي ،علــى اخلدمــات
واملعلومــات املتعلقــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة والتثقيــف بهــا ،شــخصياً أو
علــى اإلنترنــت ،مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بتنظيــم األســرة ،ومنــع احلمــل.
5 .5وال ينبغــي وضــع أي حواجــز تعتــرض احلصــول علــى الســلع واملعلومــات واملشــورة
بشــأن الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ،مثــل اشــتراط موافقــة أو إذن
طــرف ثالــث.
6 .6أن يراعــي التثقيــف الشــامل بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة الســن ،ويســتند إلــى
األدلــة العلميــة ومعاييــر حقــوق اإلنســان ،ويُ َعـ ُّد مــع املراهقــن ،جــزءاً مــن املناهــج
الدراســية اإللزاميــة ،يســتفيد منــه حتــى املراهقــون غيــر امللتحقــن باملــدارس.
وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص للمســاواة بــن اجلنســن ،والتنــوع اجلنســي ،وحقــوق
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،والوالديــة املســؤولة ،والســلوك اجلنســي املســئول،
ومنــع العنــف ،فضـ ً
ا عــن الوقايــة مــن احلمــل املبكــر واألمــراض املنقولــة جنســياً.
7 .7وتشــجع اللجنــة الــدول علــى االعتــراف بتنــوع واقــع املراهقــن وضمــان حصولهــم
علــى اختبــار الكشــف عــن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية وخدمات املشــورة على
نحــو ســري ،واســتفادتهم مــن برامــج الوقايــة والعــاج مــن الفيــروس القائمــة علــى
األدلــة التــي ينفذهــا موظفــون مدربــون يحترمــون احترام ـاً تام ـاً حــق املراهقــن
يف اخلصوصيــة وعــدم التمييــز».
8 .8ان املراهقــن أكثــر عرضــة للشــروع يف تعاطــي املخــدرات وخلطــر التضــرر منهــا
مقارنــة بالبالغــن ،ومــن واجــب الــدول األطــراف حماية املراهقني من االســتخدام
غيــر املشــروع للمخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
9 .9ينبغــي للــدول األطــراف أن تضــع اســتراتيجيات متعــددة القطاعــات تشــمل
التشــريعات التــي تنــص علــى اســتخدام معــدات الوقايــة ،والسياســات املتعلقــة
بالســياقة يف حالــة ســكر ومبنــح رخــص الســياقة ،وبرامج التعليــم وتنمية املهارات
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وتغييــر الســلوك ،والتكيــف مــع البيئــة ،وتقــدمي خدمــات الرعايــة وإعــادة التأهيــل
ملــن يعانــون مــن اإلصابــات.
1010وتُذ َّكــر الــدول بحــق كل طفــل يف مســتوى معيشــي مالئــم مــن أجــل منــوه البدنــي
والعقلــي والروحــي واملعنــوي واالجتماعــيَ ُ ،
وتــثُّ علــى اعتمــاد حــدود دنيــا مــن
احلمايــة االجتماعيــة تؤ ِّمــن للمراهقــن وأســرهم الدخــل األساســي ،وتتيــح لهــم
احلمايــة مــن الصدمــات االقتصاديــة واألزمــات االقتصاديــة الطويلــة األمــد،
واحلصــول علــى اخلدمــات االجتماعيــة.
رابعاً :األحكام الصحية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة،
 .6اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة لعام ،2006
أكــدت املــادة  25مــن اتفاقيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام  2006الصــادرة اللجنــة ملعنيــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حــق هــذه الفئــة يف الصحــة دون متيــز ضدهــم علــى أســاس
اإلعاقــة ،تأكيــدا ملــا نــص عليــه العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن
احلــق يف الصحــة واحلــق يف املســاواة وعــدم التمييــز .وإن كانــت هــذه املــادة قــد تضمنــت تفصيــا
أوســع ملفهــوم احلــق يف الصحــة فيمــا يتعلــق بفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى وجــه التحديــد.
وممــا ألزمــت بــه املــادة  25املذكــورة الــدول األطــراف يف االتفاقيــة املذكــورة كل التدابيــر املناســبة
الكفيلــة بحصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى خدمــات صحيــة تراعــي الفــروق بــن اجلنســن،
مبــا يف ذلــك خدمــات إعــادة التأهيــل الصحــي ،مــن خــال« :
 .أتوفيــر رعايــة وبرامــج صحيــة مجانيــة أو معقولة التكلفة لألشــخاص ذوي اإلعاقة
تعــادل يف نطاقهــا ونوعيتهــا ومعاييرهــا تلــك التــي توفرهــا لآلخريــن ،مبــا يف ذلــك
خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وبرامــج الصحة العامة للســكان؛
 .بتوفيــر مــا يحتــاج إليــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة حتديــدا بســبب إعاقتهــم مــن
خدمــات صحيــة ،تشــمل الكشــف املبكــر والتدخــل عنــد االقتضــاء ،وخدمــات
تهــدف إلــى التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن اإلعاقــات ومنــع حــدوث املزيــد منهــا،
علــى أن يشــمل ذلــك األطفــال وكبــار الســن؛
 .جتوفيــر هــذه اخلدمــات الصحيــة يف أقــرب مــكان ممكــن مــن مجتمعاتهــم احملليــة،
مبــا يف ذلــك يف املناطــق الريفيــة؛
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 .دالطلــب إلــى مزاولــي املهــن الصحيــة تقــدمي رعايــة إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة
بنفــس جــودة الرعايــة التــي يقدمونهــا إلــى اآلخريــن ،مبــا يف ذلــك تقــدمي هــذه
الرعايــة علــى أســاس املوافقــة احلــرة واملســتنيرة ،مــن خــال القيــام بجملــة أمــور
منهــا زيــادة الوعــي بحقــوق اإلنســان املكفولــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكرامتهــم
واســتقاللهم الذاتــي واحتياجاتهــم مــن خــال توفيــر التدريــب لهــم ونشــر معاييــر
أخالقيــة تتعلــق بالرعايــة الصحيــة يف القطاعــن العــام واخلــاص؛
 .هحظــر التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف توفيــر التأمــن الصحــي،
والتأمــن علــى احليــاة حيثمــا يســمح القانــون الوطنــي بذلــك ،علــى أن يوفــر
بطريقــة منصفــة ومعقولــة؛
 .ومنــع احلرمــان علــى أســاس التمييــز مــن الرعايــة الصحيــة أو اخلدمــات الصحيــة
أو الغ��ذاء والس��وائل بس��بب اإلعاق��ة.».
كمــا اختصــت املــادة  26مــن ذات االتفاقيــة باملوضوعــات املتعلقــة بتأهيــل وإعــادة تأهيــل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فنصــت علــى أن« :
1 .1تتخــذ الــدول األطــراف تدابيــر فعالــة ومناســبة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق دعــم األقــران،
لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن بلــوغ أقصــى قــدر مــن االســتقاللية واحملافظــة عليهــا،
وحتقيــق إمكاناتهــم البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة واملهنيــة علــى الوجــه األكمــل ،وكفالــة
إشــراكهم ومشــاركتهم بشــكل تــام يف جميــع نواحــي احليــاة .وحتقيقــا لتلــك الغايــة ،تقــوم
الــدول األطــراف بتوفيــر خدمــات وبرامــج شــاملة للتأهيــل وإعــادة التأهيــل وتعزيزهــا وتوســيع
نطاقهــا ،وبخاصــة يف مجــاالت الصحــة والعمــل والتعليــم واخلدمــات االجتماعيــة ،علــى نحــو
يجعــل هــذه اخلدمــات والبرامــج:
 .أتبــدأ يف أقــرب مرحلــة قــدر اإلمــكان ،وتســتند إلــى تقييــم متعــدد التخصصــات
الحتياجــات كل فــرد و َمواطــن قوتــه علــى حــده،

 .بتدعــم إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومشــاركتهم يف املجتمــع احمللــي ويف
جميــع نواحــي املجتمــع ،وأن تتــاح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس طوعــي
ويف أقـ�رب مـ�كان ممكـ�ن للمجتمعـ�ات احملليـ�ة ،مبـ�ا يف ذلـ�ك يف املناطـ�ق الريفيـ�ة.
2.تشــجع الــدول األطــراف علــى وضــع برامــج التدريب األولي واملســتمر لألخصائيــن واملوظفني
العاملــن يف مجــال تقــدمي خدمــات التأهيل وإعــادة التأهيل.
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3.تشــجع الــدول األطــراف توفــر ومعرفــة واســتخدام األجهــزة والتقنيــات املُعِ ينــة ،املصممــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حســب صلتهــا بالتأهيــل وإعــادة التأهيــل.».
	-التعليق العام بشــأن املادة  12لســنة ،2014
وضعــت جلنــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف األمم املتحــدة يف العــام  2014هــذا التعليــق
املتعلــق باالعتــراف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن أمــام القانــون.
وقــد جــاء يف هــذا التعليــق أن «احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه
(املــادة  )25يشــمل احلــق يف الرعايــة الصحيــة علــى أســاس املوافقــة احلــرة واملســتنيرة .ويقــع
علــى الــدول األطــراف التــزا ٌم باشــتراط حصــول جميــع املهنيــن الصحيــن والطبيــن (مبــا يف
ذلــك مهن ّيــو الطــب النفســي) علــى املوافقــة احلــرة واملســتنيرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل
أي عــاج .وباالقتــران مــع احلــق يف األهليــة القانونيــة علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن ،يقــع
علــى الــدول التــزام بعــدم الســماح ألي شــخص آخــر أن يعطــي املوافقــة بــدالً عــن الشــخص
ذي اإلعاقــة .وينبغــي أن يكفــل جميــع العاملــن الطبيــن والصحيــن إجــراء مشــاورات مالئمــة
يشــترك فيهــا الشــخص ذو اإلعاقــة مشــاركة مباشــرة .وينبغــي لهــم أيضـاً أن يبذلــوا أقصــى
جهدهــم ليكفلــوا عــدم تأثيــر املســاعدين أو مقدمــي الدعــم علــى قــرارات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وعــدم الســماح لهــم بإعطــاء القــرار بــدالً منهــم».
خامسـ ًا :الوثائــق املتعلقــة بصحــة كبار الســن،
ملــا لصحــة اإلنســان العامــة مــن اثــر علــى زيــادة وحتســن صحــة فئــة كبــار الســن ،وللزيــادة
احلاصلــة يف هــذه الفئــة علــى مســتوى العالــم ،وزيــادة اهتمــام العالــم ومؤسســاته املختلفــة
بكبــار الســن ،نعــرض يف هــذا الصــدد ألهــم املواثيــق الصــادرة يف هــذا اخلصــوص.
 .7مبــادئ األمم املتحــدة املتعلقــة بكبــار الســن لســنة .1991
ومــن املبــادئ األساســية التــي أقرتهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف العــام  1991املتعلقــة
بكبــار الســن ،الــى جانــب مبــادئ االســتقاللية واملشــاركة وحتقيق الــذات والكرامة ،مبــدأ الرعاية،
والتــي منهــا الرعايــة الصحيــة ،حيــث نصــت هــذه املبــادي علــى انــه« :
 .أينبغــي أن يســتفيد كبــار الســن مــن رعايــة وحمايــة األســرة واملجتمــع احمللــي ،وفقــا
لنظــام القيــم الثقافيــة يف كل مجتمــع،
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 .بينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة ملســاعدتهم
علــى حفــظ أو اســتعادة املســتوى األمثــل مــن الســامة اجلســمانية والذهنيــة
والعاطفيــة ،ولوقايتهــم مــن املــرض أو تأخيــر إصابتهــم بــه،
 .جينبغــي أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات االجتماعيــة
والقانونيــة لتعزيــز اســتقالليتهم وحمايتهــم ورعايتهــم،
 .دينبغــي متكــن كبــار الســن مــن االنتفــاع باملســتويات املالئمة من الرعاية املؤسســية
التــي تؤمــن لهــم احلمايــة والتأهيــل واحلفــز االجتماعــي والذهني يف بيئة إنســانية
ومأمونة،
 .هينبغــي متكــن كبــار الســن مــن التمتــع بحقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية
عنــد إقامتهــم يف أي مــأوى أو مرفــق للرعايــة أو العــاج ،مبــا يف ذلــك االحتــرام
التــام لكرامتهــم ومعتقداتهــم واحتياجاتهــم وخصوصياتهــم وحلقهــم يف اتخــاذ
الق��رارات املتصل��ة برعايته��م ونوعي��ة حياته��م.».
 .8إعالن األمم املتحدة بشأن الشيخوخة لسنة ،1992
أصــدرت األمم املتحــدة يف العــام  1992مبوجــب القــرار رقــم  5/47إعالنــا بشــأن الشــيخوخة،
وحثــت فيــه علــى نشــر املبــادئ املتعلقــة بالشــيخوخة الصــادر يف العــام  .1991وممــا تضمنتــه
بشــأن صحــة كبــار الســن ان األمم املتحــدة:
• •تســلم بــان الشــيخوخة عمليــة تســتمر مــدى احليــاة ،بــدء مــن الطفولــة ،وتســتمر
طــوال دورة احليــاة.
• •تســلم كذلــك بــان مــن حــق كبــار الســن يف ان يتطلعــوا الــى أعلــى مســتوى صحــي
ممكــن وان يبلغــوا ذلــك املســتوى.
• •حتــث أعضاءهــا علــى دعــم املبــادرات الوطنيــة املتعلقــة بالشــيخوخة ،ودعــم
املنظمــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة يف وضــع برامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة
والنهــوض بالصحــة واملســاعدة الذاتيــة املوجهــة للمســنني.
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 .9إعالن مدريد السياسي  2002بشأن الشيخوخة،

10

وممــا جــاءت بــه املــادة  14مــن إعــان مدريــد السياســي 11الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة يف ان اجلمعيــة تســلم بضــرورة الوصــول تدريجيــا إلــى اإلعمــال التــام حلــق كل شــخص
يف التمتــع بأعلــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة .وتؤكــد علــى أن بلــوغ أعلــى
مســتوى ممكــن مــن الصحــة أهــم هــدف اجتماعــي علــى نطــاق عاملــي يتطلــب حتقيقــه عمــا مــن
العديــد مــن القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة األخــرى باإلضافــة إلــى قطــاع الصحــة .ويجــب
ان تلتــزم الــدول األطــراف بــأن نوفــر لكبــار الســن فرصــا شــاملة ومتســاوية للحصــول علــى
الرعايــة الصحيــة واخلدمــات ،مبــا فيهــا خدمــات الصحــة البدنيــة والعقليــة ،وتــدرك أن حاجــة
الســكان املســنني املتزايــدة إلــى الرعايــة والعــاج تســتلزم وضــع سياســات إضافيــة ،وال ســيما،
يف مجــال الرعايــة واملعاجلــة وتعزيــز أمنــاط احليــاة الصحيــة والبيئــات الداعمــة .وأنهــا تشــجع
علــى اســتقاللية كبــار الســن ،ومتكينهــم مــن املشــاركة بالكامــل يف جميــع جوانــب املجتمــع ،وتقــر
مبســاهمتهم يف التنميــة مــن خــال دورهــم كمقدمــن للرعايــة.
 .10التعليق رقم  6لسنة  1995املتعلق بكبار السن،
أشــار التعليــق رقــم  6لســنة  1995الصــادر للجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة الــى انــه «ينبغــي علــى الــدول األطــراف ،بغيــة إعمــال حــق كبــار الســن يف التمتــع
ـرض مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة ،وفقــا للفقــرة  1مــن املــادة  12مــن العهــد ،أن
مبســتوى ُمـ ٍ
تأخــذ يف االعتبــار مضمــون التوصيــات  1إلــى  17مــن خطــة عمــل فينــا الدوليــة للشــيخوخة،
التــي تركــز بشــكل كامــل علــى تقــدمي مبــادئ توجيهيــة بشــأن السياســة الصحيــة للمحافظــة
علــى صحــة املســنني ،وتســتند إلــى نظــرة شــاملة تتــراوح بــن الوقايــة وإعــادة التأهيــل ورعايــة
املرضــى يف نهايــة العمــر.
كمــا أشــار التعليــق املذكــور الــى انــه مــن الواضــح «أن تزايــد عــدد األمــراض املزمنــة واملتنكســة،
وارتفــاع تكاليــف العــاج يف املستشــفيات للمصابــن بهــذه األمــراض همــا مشــكلتان ال ميكــن
معاجلتهمــا بالوســائل العالجيــة فقــط .ويف هــذا الشــأن ،ينبغــي للــدول األطــراف أن تأخــذ يف
االعتبــار أن احملافظــة علــى الصحــة يف العمــر املتقــدم تتطلــب اســتثمارات طــوال فتــرة احليــاة،
وال ســيما ،مــن خــال اعتمــاد أســاليب حيــاة صحيــة ...وتلعــب الوقايــة مــن خــال عمليــات
موقع األمم المتحدة والشيخوخةhttp://www.un.org/arabic/esa/ageing/declaration.html :
10
أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة خــال الجمعــة الثانيــة للشــيخوخة فــي العــام  2002إعــان مدريــد السياســي الــذي يهــدف الــى وضــع سياســات
11
دوليــة خاصــة بالشــيخوخة .للمزيــد راجــعhttp://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ageing/index.html. :
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الفحــص املنتظمــة التــي تناســب احتياجــات املســنني دورا حاســما ،شــأنها يف ذلــك شــأن عمليــة
إعــادة التأهيــل مــن خــال احملافظــة علــى القــدرات الوظيفيــة للمســنني ،ممــا يــؤدي إلــى
انخفــاض تكاليــف االســتثمارات يف مجــال الرعايــة الصحيــة واخلدمــات االجتماعيــة».

املطلب الثاني:
احلق يف الصحة يف خطة التنمية املستدامة .2030
مــن األهــداف األساســية التــي جــاءت بهــا أهداف التنمية املســتدامة  2030وذات عالقة مباشــرة
باحلــق يف الصحــة كمــا أوضحــه تعليــق األمم املتحــدة رقــم  14لســنة  2000ســالف الذكــر بشــأن
احلــق يف الصحــة الــوارد يف املــادة  12مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة لعــام  1966املذكــور أنفــا؛ الهــدف الثالــث الــذي يتحــدث عــن أمنــاط عيــش صحيــة،
والهــدف الســادس املتحــدث عــن امليــاه وخدمــات الصــرف الصحــي .وممــا جــاء بهمــا هــذان
الهدفــان مــا يلــي:
الهدف  :3ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار،

12

1 .1خفـ�ض النســبة العامليـ�ة للوفيــات النفاســية إلـ�ى أقـ�ل مـ�ن  70حال��ة وفـ�اة لـ�كل 100000
مولـ�ود ح��ي بحلـ�ول عــام .2030
2 .2وض��ع نهايــة لوفيـ�ات املوالي��د واألطفـ�ال دون س��ن اخلامس��ة الت��ي ميك��ن تفاديه��ا بحلــول
عـ�ام  2030بســعي جميـ�ع البلدــان إلـ�ى بلــوغ هــدف خفـ�ض وفيــات املواليـ�د علـ�ى
األقـ�ل إلــى  12مولـ�ود حــي لــكل  1000مول��ود حــي ،وخفـ�ض وفيــات األطفــال دون سـ�ن
اخلامسـ�ة  25حال��ة وف��اة يف كل  1000مولــود حــي،
3 .3وض��ع نهايـ�ة ألوبئـ�ة اإليــدز والسـ�ل واملالريـ�ا واألمرــاض املداريـ�ة املهملـ�ة ومكافحـ�ة
التهاــب الكب��د واألمــراض املنقول��ة بامليـ�اه واألمــراض املعدي��ة األخـ�رى بحلـ�ول عـ�ام
.2030
4 .4تخفيـ�ض الوفيــات املبكــرة الناجمـ�ة عـ�ن األمرــاض غيـ�ر املعديـ�ة مبقدــار الثلـ�ث مـ�ن
خـلال الوقايةــ والعـلاج وتعزي��ز الصح��ة والســامة العقليت�ين بحلـ�ول عـ�ام .2030
12

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في  25أيلول  2015في الدورة  70والبند 15و  116من جدول األعمال.
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5 .5تعزي��ز الوقاي��ة م��ن إسـ�اءة استــعمال املــواد ،مب��ا يش��مل تعاط��ي مـ�واد اإلدم��ان وتنـ�اول
الكحـ�ول علـ�ى نحـ�و يضـ�ر بالصحــة ،وعــاج ذلــك.
6 .6خفـ�ض عــدد الوفيــات واإلصابــات الناجمـ�ة عـ�ن ح�وـادث املرــور علـ�ى الصعيـ�د العاملـ�ي
إلــى النص��ف بحلـ�ول عــام .2030
7 .7ضمــان حصــول اجلميـ�ع علـ�ى خدمــات رعايـ�ة الصحـ�ة اجلنســية واإلجنابيــة ،مبـ�ا
يف ذلــك خدم�اـت ومعلومــات تنظيـ�م األســرة والتوعيـ�ة اخلاصـ�ة بــه ،وإدمــاج الصحـ�ة
اإلجنابي��ة يف االسـ�تراتيجيات والبرام��ج الوطني��ة بحل��ول عـ�ام .2030
8 .8حتقي��ق التغطي��ة الصحي��ة الش��املة ،مب��ا يف ذلك احلماية م��ن املخاطر املالية ،وإمكانية
احلص��ول عل��ى خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة األساس��ية اجليدة وإمكاني��ة حصول اجلميع
عل��ى األدويةــ واللقاح��ات األساس��ية املأمونة اجل ّيدة الفعالة امليس��ورة التكلفة.
9 .9احل��د بدرج��ة كبي��رة م��ن ع��دد الوفي��ات واألمـ�راض الناجم��ة ع��ن التعـ� ّرض للمـ�واد
الكيميائي�ةـ اخلط�رـة وتلوي��ث وتلــ ّوث الهــواء واملـ�اء والترب��ة بحلـ�ول عـ�ام :2030
• •تعزي��ز تنفي��ذ اتفاقي��ة منظم��ة الصح��ة العاملي��ة اإلطاري��ة بش��أن مكافح��ة التبغ
يف جمي�عـ البل��دان ،حس��ب االقتضاء،
• •دع��م البح��ث والتطوي��ر يف مج��ال اللقاح��ات واألدوي��ة لألم��راض املعدية وغير
املعديـ�ة الت��ي تتعــرض لهـ�ا البلدــان الناميـ�ة يف املقــام األول ،وتوفيـ�ر إمكانيـ�ة
احلصـ�ول عل��ى األدوي��ة واللقاح��ات األساسـ�ية بأســعار معقولـ�ة ،وفق��ا إلعـلان
الدوح��ة بش��أن االتف��اق املتعل��ق باجلوان��ب املتصل��ة بالتج��ارة من حق��وق امللكية
الفكري��ة وبالصح��ة العام��ة ،ال��ذي يؤك��د ح��ق البل��دان النامي��ة يف االســتفادة
بالكام��ل م��ن األحـ�كام الوــاردة يف االتف��اق املتعل��ق باجلوان��ب املتصل��ة بالتجـ�ارة
مـ�ن حقــوق امللكيةــ الفكريـ�ة املتعلقـ�ة بأوجـ�ه املرونـ�ة الالزمـ�ة حلمايـ�ة الصحـ�ة
13
العامــة ،وال سيــما العمـ�ل مـ�ن أجـ�ل إمكاني��ة حصــول اجلميـ�ع علـ�ى األدويــة،
• •زيــادة التموي��ل يف قطـ�اع الصح��ة وتوظي��ف القـ�وى العامل��ة يف هـ�ذا القطـ�اع
وتطويرها وتدريبها واس��تبقائها يف البلدان النامية ،وبخاصة يف أقل البلدان
للمزيــد حــول هــذه الفكــرة وضــرورة خلــق حالــة مــن التــوازن بيــن حــق شــركات األدويــة فــي الحفــاظ علــى حقهــا فــي ملكيــة أفكارهــا المتعلقــة باألدويــة
13
وفــي نفــس الوقــت الحفــاظ علــى حــق النــاس فــي الحصــول علــى األدويــة المســاهمة فــي عالجهــم ،أيــا كانــت قدراتهــم الماليــة وقدرتهــم علــى شــراءه ،والســماح
لشــركات األدويــة الوطنيــة بتصنيــع األدويــة بأســعار مناســبة .راجــع :معــن شــحدة دعيــس ،التــوازن بــن حقــوق الملكيــة الفكريــة والحــق فــي الصحــة( ،فلســطين:
الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان).2010 ،
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منــوا والدــول اجلزريـ�ة الصغيرــة الناميــة ،زياــدة كبيـ�رة ،تعزيـ�ز ق�دـرات جميـ�ع
البل�دـان ،وال سيــما البلدــان الناميــة ،يف مجــال اإلنذــار املبكـ�ر واحلـ�د مــن
املخاطـ�ر وإدارة املخاطـ�ر الصحيـ�ة الوطنيـ�ة والعامليــة.
الهدف  :6ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها،
1 .1حتقي��ق ه��دف حص��ول اجلمي��ع بش��كل منص��ف عل��ى مي��اه الش��رب املأمون��ة وامليســورة
التكلف��ة بحلـ�ول عـ�ام ،2030
2 .2حتقيـ�ق هــدف حصــول اجلميـ�ع علـ�ى خدمــات الصــرف الصحـ�ي والنظافـ�ة الصحيـ�ة
ووض��ع نهاي��ة للتغـ�وط يف العرــاء ،وإيـلاء اهتمـ�ام خـ�اص الحتياجـ�ات النسـ�اء والفتيـ�ات
وم��ن يعيشـ�ون يف ظ��ل أوضـ�اع هشـ�ة ،بحلـ�ول عـ�ام ،2030
3 .3حتس�ين نوعي��ة املي��اه ع��ن طري��ق احل��د م��ن التل��وث ووق��ف إلق��اء النفاي��ات واملـ�واد
الكيميائي��ة وامل��واد اخلط��رة وتقلي��ل تس�� ّرﺑﻬا إل��ى أدنى حد ،وخفض نس��بة مياه اﻤﻟﺠاري
غي��ر املعاجل��ة إل��ى النصفــ ،وزيــادة إعــادة التدوي��ر وإعــادة االس�تـخدام املأمون��ة بنسـ�بة
كبيـ�رة عل��ى الصعي��د العاملـ�ي ،بحلــول عــام ،2030
4 .4زيــادة كفــاءة اس�تـخدام امليـ�اه يف جمي��ع القطاعـ�ات زيــادة كبيـ�رة وضمـ�ان سـ�حب امليـ�اه
العذب��ة وإم��داداﺗﻬا علـ�ى نحـ�و مس�تـدام مـ�ن أجـ�ل معاجلـ�ة شـ�ح املياــه ،واحلـ�د بدرجـ�ة
كبيـ�رة م��ن عـ�دد األش�خـاص الذي��ن يعانـ�ون م��ن نــدرة امليــاه ،بحلـ�ول عـ�ام ،2030
5 .5تنفي��ذ اإلدارة املتكامل��ة ملوــارد امليـ�اه عل��ى جمي��ع املس��تويات ،مب��ا يف ذل��ك م��ن خـلال
التع��اون العاب��ر للحــدود حس��ب االقتضــاء ،بحلـ�ول عــام ،2030
6 .6حماي��ة وترمي��م النظ��م اإليكولوجي��ة املتصل��ة بامليــاه ،مب��ا يف ذل��ك اجلبـ�ال والغابـ�ات
واألراض��ي الرطب��ة ومس��تودعات امليـ�اه اجلوفي��ة والبحيرــات ،بحلـ�ول عــام ،2030
 .أتعزي��ز نط��اق التعـ�اون الدول��ي ودع��م بن��اء القــدرات يف البلـ�دان النامي��ة يف
مجــال األنش��طة والبرامـ�ج املتعلقـ�ة بامليــاه والصــرف الصحــي ،مبـ�ا يف ذلـ�ك
جم��ع امليــاه ،وإزال��ة ملوحتهـ�ا ،وكف�اـءة اس��تخدامها ،ومعاجل��ة امليـ�اه العادمـ�ة،
وتكنولوجيـ�ات إعــادة التدوي��ر وإعــادة االس��تعمال ،بحلـ�ول عـ�ام ،2030
 .بدع��م وتعزي��ز مشاــركة اﻤﻟﺠمتعـ�ات احمللي��ة يف حتس�ين إدارة امليـ�اه والصـ�رف
الصحي،
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املبحث الثاني :احلق يف الصحة يف املنظومة القانونية الوطنية.
ملعرفــة مــدى إعمــال املنظومــة القانونيــة الفلســطينية للحــق يف الصحــة علــى ضــوء مــا جــاءت
بــه املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،والســيما تلــك املتحدثــة عــن احلــق يف الصحــة ،نعــرض
يف هــذا الصــدد للتشــريعات الصحيــة واألحــكام القانونيــة الصحيــة .ووصــوال الــى فهــم أعمــق
ملضمــون هــذه النصــوص القانونيــة الوطنيــة ،نعــرض للترجمــة العامــة لهــذه النصــوص يف
السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة العامــة كأجنــدة السياســات الوطنيــة ،واإلســتراتيجية
الوطنيــة الصحيــة ،واملوازنــة العامــة لــوزارة الصحــة ،وعــدد مــن مشــروعات القوانــن الصحيــة أو
التــي لهــا عالقــة بالشــأن الصحــي.

املطلب االول:
احلق يف الصحة يف القوانني الوطنية.
تتألــف املنظومــة القانونيــة الفلســطينية للحــق يف الصحــة مــن مجموعــة مــن القوانــن ،بعضهــا
أردنيــة املنشــأ وضعــت قبــل العــام  ،1967وبعضهــا اآلخــر فلســطيني املنشــأ وضــع بعــد قيــام
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية العــام  .2002وقــد عملــت دولــة فلســطني علــى وضــع أو تنفيــذ
تشــريعات وخطــط واســتراتيجيات صحيــة مختلفــة إنفــاذا إلعمالهــا للحــق يف الصحــة .وفيمــا
يلــي موجــز عــن أهــم هــذه القوانــن التــي تضمنــت مئــات األحــكام القانونيــة املكرســة لعــدد مــن
األحــكام احلقوقيــة املتعلقــة باحلــق يف الصحــة التــي جــاءت بهــا املواثيق الدولية حلقوق اإلنســان،
مصنفــة وفقــا لــذات التصنيــف الــذي أدرجــت فيــه أحــكام املنظومــة التشــريعية الصحيــة الدوليــة
يف املبحــث االول مــن هــذا التقريــر ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

أوال :األحكام التشريعية الصحية العامة،
نعــرض يف هــذا البنــد لألحــكام التشــريعية أو التشــريعات الصحيــة الوطنيــة العامــة التــي تعنــى
بصحــة كل املواطنــن بعامــة ،وال تختــص بفئــة منهــم علــى وجــه التحديــد:
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 .1القانون األساسي،
لــم يتضمــن القانــون األساســي الفلســطيني لســنة  2002وتعديالتــه يف األعــوام  2003و2005
أحكامــا جتســد احلــق يف الصحــة علــى وجــه العمــوم ،وإمنــا تضمــن مجموعــة مــن النصــوص
التــي تتحــدث عــن بعــض جزئيــات احلــق يف الصحــة علــى وجــه اخلصــوص ،فمثــا نصــت املــادة
( )16منــه علــى حظــر التجــارب الطبيــة حيــث نصــت علــى انــه «ال يجــوز إجــراء أي جتربــة طبيــة
أو علميــة علــى أحــد دون رضــاء قانونــي مســبق ،كمــا ال يجــوز إخضــاع أحــد للفحــص الطبــي أو
للعــاج أو لعمليــة جراحيــة إال مبوجــب قانــون .وينظــم القانــون أحــكام نقــل األعضــاء وغيرهــا
مــن مســتجدات التقــدم العلمــي لألغــراض اإلنســانية املشــروعة».
ونصــت املــادة ( )22علــى انــه « -1ينظــم القانون خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشــات
العجــز والشــيخوخة -2 .رعايــة أســر الشــهداء واألســرى ورعايــة اجلرحــى واملتضرريــن واملعاقني
واجــب ينظــم القانــون أحكامــه ،وتكفــل الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأمــن الصحــي
واالجتماعي».
ونصــت املــادة ( )29علــى ان «رعايــة األمومــة والطفولــة واجــب وطنــي ،ولألطفــال احلــق يف:
 -1احلمايــة والرعايــة الشــاملة -2 .أن ال يســتغلوا ألي غــرض كان وال يســمح لهــم بالقيــام بعمــل
يلحــق ضــرراً بسالمتهـــم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم -3 .احلمايــة مــن اإليــذاء واملعاملــة القاســية.
 -4يحــرم القانــون تعريــض األطفــال للضــرب واملعاملــة القاســيتني مــن قبــل ذويهــم  -5 .أن
يفصلــوا إذا حكــم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة عــن البالغــن وأن يعاملــوا بطريقــة تســتهدف
إصالحهــم وتتناســب مــع أعمارهــم».
ونصــت املــادة ( )23مــن ذات القانــون علــى ان «املســكن املالئــم حــق لــكل مواطــن ،وتســعى
الســلطة الوطنيــة لتأمــن املســكن ملــن ال مــأوى لــه».
ونصــت املــادة ( )33علــى احلــق يف بيئــة نظيفــة ،وأشــارت الــى ان «البيئــة املتوازنــة النظيفــة حــق
مــن حقــوق اإلنســان واحلفــاظ علــى البيئــة الفلســطينية وحمايتهــا مــن أجــل أجيــال احلاضــر
واملســتقبل مســؤولية وطنيــة».
 .2قانــون الصحــة العامــة لعــام  14،2004تضمــن هــذا القانــون ( )85مــادة قانونيــة .ويعتبــر هــذا
القانــون يف حكــم القانــون األساســي للصحــة العامــة ،الــى جانــب القوانــن الصحيــة الفرعيــة
األخــرى ،وبعــض األحــكام الصحيــة التــي قــد تتضمنهــا بعــض القوانــن األخــرى.
14

قانــون الصحــة العامــة رقــم ( )20لســنة  2004الصــادر بتاريــخ  ،2004/12/27والمنشــور فــي العــدد ( )54مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة
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وقــد عالــج هــذا القانــون مجموعــة مــن املوضوعــات الصحيــة ،مــن أهمهــا القضايــا املتعلقــة
بصحــة املــرأة كأم وصحــة الطفــل ،والقضايــا املتعلقــة مبكافحــة األمــراض وســامة األغذيــة،
والصحــة املهنيــة والثقافــة الصحيــة واملــكاره الصحيــة.
كمــا عالــج هــذا القانــون األحــكام املنظمــة للمؤسســات الصحيــة احلكوميــة واخلاصــة ومحتوياتها
وشــروط التعامــل ،واملهــن الصحيــة املســاعدة وشــروط ترخيصهــا ،وبعــض األحــكام املتعلقــة
بالعقاقيــر الطبيــة ،واألحــكام املتعلقــة بدفــن املوتــى وبالرقابــة والتفتيــش علــى تنفيــذ أحــكام هــذا
القانــون ،والعقوبــات املفروضــة علــى مخالفــة أحــكام القانــون.
وتضمــن القانــون بعــض األحــكام املتعلقــة باســتخدام امليــاه العادمــة ومبيــاه اآلبــار والعيــون
والوديــان وشــواطئ البحــار.
 .3امليثــاق الفلســطيني حلقــوق املريــض :وضــع يف العــام  1995مــا أطلــق عليــه امليثاق الفلســطيني
حلقــوق املريــض .وقــد أشــار هــذا امليثــاق الــى حــق كل مريــض يف احلصــول علــى أعلــى قــدر
ممكــن مــن الرعايــة الصحيــة وفقــا ملــا قررتــه املعاييــر الدوليــة ،والســيما مــا جــاء يف العهــد
الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بحســب مــا أشــارت لــه مقدمــة امليثــاق.
ومــن القضايــا اجليــدة التــي أشــار لهــا امليثــاق يف ديباجتــه بعــض املواثيــق الدوليــة التــي حتدثــت
عــن احلــق يف الصحــة كالعهــد املذكــور واإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان .كمــا أشــار امليثــاق الــى
15
القضايــا املتعلقــة بحقــوق املرضــى ،وباحلــق يف االطــاع علــى املعلومــات.
 .4تشريعات صحية أخرى،
الــى جانــب قانــون الصحــة العامــة الــذي يعتبــر يف حكــم الدســتور الصحــي العــام ،وضعــت
اجلهــات الرســمية عــددا مــن القوانــن الصحيــة األخــرى ،التــي عاجلــت عــددا مــن املوضوعــات
الصحيــة الفرعيــة ،وال ســيما التاليــة:
	-قانــون املجلــس الطبــي لســنة  16:2006تضمــن هــذا القانــون ( )30مــادة ،وينــص
علــى تشــكيل املجلــس الطبــي الفلســطيني ،الــذي يهــدف الى رفع املســتوى العلمي
والعملــي لألطبــاء العاملــن يف كافــة االختصاصــات ،بالتعــاون مــع املؤسســات
التعليميــة ،ووضــع مواصفــات التدريــب لألطبــاء يف ســنة االمتيــاز ،واعتمــاد
الفلسطينية (الوقائع الفلسطينية) الصادر بتاريخ .2005/5/23
للمزيد حول هذا الميثاق انظر المرفق رقم (.)1
15
قانــون المجلــس الطبــي رقــم  1لســنة  2006الصــدر بتاريــخ  ،2006/1/20والمنشــور فــي العــدد ( )0مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
16
(الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2006/4/27
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أســس ومعاييــر التدريــب والتعليــم الطبــي املســتمر .كمــا يكــون للمجلــس تعيــن
جلــان علميــة لــكل تخصــص.
	-قانــون نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية 17:تضمــن هــذا القانــون ( )42مــادة،
نظمــت عمليــة نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية ،وبينــت الشــروط الواجــب توفرها
يف عمليــة زراعــة واســتيراد األعضــاء البشــرية حتدثــت عــن عــدد مــن األحــكام
املتعلقــة بنقــل وزراعــة واســتيراد األعضــاء البشــرية ،واحملظــورات املتعلقــة بذلك،
والعقوبــات املشــددة املترتبــة علــى مخالفــة هــذا القانــون .كمــا تضمــن األحــكام
املنظمــة لعمليــة تبــرع األحيــاء باعضاءهــم حــال موتهــم.
	-قــرار بقانــون لســنة  2016بشــأن إجــراءات الدراســات الدوائيــة 18:تضمــن هــذا
القــرار بقانــون ( )20مــادة تؤســس للبحــث العلمــي باجتــاه تطويــر الصناعــات
الدوائيــة الفلســطينية ،وإجــراء التجــارب الطبيــة لفاعليــة هــذه األدويــة علــى
متطوعــن أصحــاء أو مرضــى ،مبــا يحقــق صحــة أفضــل لإلنســان ،والســيما
الفلســطيني ،ويســاعد علــى إعمــال احلــق يف الصحــة.
ويرســم هــذا القــرار بقانــون شــروط وإجــراءات الدراســات الدوائيــة لــدى املخولــن بذلــك
كاملستشــفيات العامــة واخلاصــة ومراكــز األبحــاث الصحيــة وشــركات األدويــة ،والضوابــط التــي
حتكــم العالقــة بــن منفــذي هــذه الدراســات واملتطوعــن لذلــك مــن املرضــى أو األصحــاء.
كمــا يضــع القــرار بقانــون العقوبــات التــي ميكــن فرضهــا علــى مــن يخالــف أحكامــه ،والتــي قــد
تصــل الــى احلبــس ثــاث ســنوات والغرامــة مبــا ال يتجــاوز  20الــف دينــار.
	-قــرار بقانــون املعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة العامــة رقــم ( )23لســنة
( 19:)2016تضمــن هــذا القــرار بقانــون ( )23مــادة .وقــد نــص القانــون علــى
إنشــاء املعهــد الوطنــي للصحــة العامــة .وهــدف مشــروع القانــون الــى تقــدمي
التوصيــات للجهــات ذات العالقــة بالطــرق الكفيلــة بتحســن الصحــة العامــة،
وتطويــر إنشــاء الســجالت الطبيــة ،وتشــجيع البحــث العلمــي ،وبنــاء القــدرات يف
مجــال األبحــاث الصحيــة املختلفــة ،وبنــاء التواصــل بــن املختصــن والباحثــن
قانــون رقــم  6لســنة  2017بشــأن تنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية الصــادر بتاريــخ  ،2017/4/4والمنشــور فــي العــدد رقــم ( )131مــن الجريــدة
17
الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2017/4/11
القــرار بقانــون رقــم ( )21لســنة  2016بشــأن إجــراء الدراســات الدوائيــة الصــادر بتاريــخ  ،2016/10/1والمنشــور فــي العــدد ( )134مــن الجريــدة
18
الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2016/10/20
القــرار بقانــون رقــم  23لســنة  2016بشــأن المعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة العامــة الصــادر بتاريــخ  ،2016/10/21المنشــور فــي العــدد  126مــن
19
الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) ،الصــادر بتاريــخ .2016/11/8
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يف مجــال الصحــة ،وحتليــل النظــم اإلداريــة الصحيــة ،ودعــم التواصــل بــن كافــة
املؤسســات العاملــة يف مجــال الصحــة محليــا واقليميــا وعامليــا.
	-قوانــن النقابــات الصحيــة ،هنــاك عــدد مــن القوانــن النقابيــة املنظمــة بعــض
املهــن املتعلقــة باحلــق يف الصحــة ،واحملــددة لإلجــراءات التأديبيــة الواجبــة
اإلتبــاع يف مســاءلة العاملــن يف املهــن الصحيــة املختلفــة ،كقانــون نقابــة األطبــاء
رقــم ( )14لســنة ( )1954وتعديالتــه 20،وقانــون نقابــة أطبــاء األســنان رقــم ()11
22
لســنة ( ،21 )1956وقانــون نقابــة الصيادلــة رقــم ( )15لســنة .2016
 .5أحكام تشريعية صحية يف قوانني غير صحية،
إضافــة الــى األحــكام الصحيــة العامــة ،واألحــكام الصحية اخلاصة ببعــض املوضوعات الصحية،
تضمنــت العديــد مــن القوانــن غيــر الصحيــة بعــض األحــكام الصحية اخلاصــة كما يلي:
	-قانــون البيئــة الفلســطيني لعــام  23:1999تضمــن هــذا القانــون ( )82مــادة ،تهــدف
الــى حمايــة البيئــة مــن التلــوث الــذي قــد ميــس بصحــة املواطــن الفلســطيني.
وقســم القانــون التلــوث بحســب تقســيماته ملكونــات االرض الــى :البيئــة األرضيــة،
البيئــة املائيــة ،والبيئــة البحريــة .ومــن ثــم وضــع مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي
مــن شــأنها احلفــاظ علــى البيئــة بتقســيماتها املختلفــة ،كإجــراءات احلــد مــن
إنتــاج النفايــات الصلبــة ،وحتديــد أماكــن وإجــراءات التخلــص مــن النفايــات ،ومنع
مــرور النفايــات عبــر األراضــي الفلســطينية ،وشــروط اســتخدام املــواد الكيماويــة
الزراعيــة ،وتنفيــذ شــروط الســامة والصحــة املهنيــة ،وحظــر إلقــاء النفايــات إال
يف األماكــن املخصصــة لهــا ،وضــرورة وضــع الــوزارة لتعليمــات ضبــط امللوثــات
البحريــة وإجــراءات منــع تلويــث امليــاه البحريــة ،وحظــر تلويثهــا ومعاقبــة هــذه
األفعــال .وحتديــد مقاييــس وخصائــص جــودة امليــاه الصاحلــة للشــرب ،ووضــع
املعاييــر الالزمــة لكيفيــة جمــع ومعاجلــة واســتخدام امليــاه العادمــة وميــاه االمطــار
قانــون نقابــة األطبــاء األردنــي رقــم  14لســنة  1954الصــادر بتاريــخ  ،1954/4/4والمنشــور الجريــدة الرســمية األردنيــة رقــم  ،1179بتاريــخ
20
.1954 /4 /17
قانــون نقابــة أطبــاء األســنان رقــم ( )11لســنة  1956الصــادر بتاريــخ  ،1956/2/27والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية األردنيــة رقــم  ،1265بتاريــخ
21
.1956/3/17
قانــون الصيادلــة رقــم ( )15لســنة  2016الصــادر بتاريــخ  ،2016/7/4والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
22
الفلســطينية) رقــم  ،124بتاريــخ .2016/8/25
قانــون رقــم ( )7لســنة  1999بشــأن البيئــة الصــادر بتاريــخ  ،1999/12/28والمنشــور فــي العــدد ( )32مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة
23
الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2000/2/29
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وفقــا ملعاييــر صحيــة فاعلــة حتمــي املواطــن مــن األضــرار التــي قــد تتأتــى منهــا،
والســيما مــن امليــاه العادمــة.
كمــا تضمــن هــذا القانــون عقوبــات صارمــة علــى مــن يخالــف أحكامــه قــد تصــل الــى احلبــس
باألشــغال الشــاقة املؤبــدة.
	-قانــون امليــاه لســنة  24 :2002نــص هــذا القانــون ،الــذي اشــتمل علــى ()44
مــادة ،علــى إنشــاء ســلطة امليــاه ومجلــس امليــاه الوطنــي ملســئولني عــن إدارة
كافــة شــؤون كافــة أنــواع امليــاه ووضــع اخلطــط واالســتراتيجيات املتعلقــة بذلــك،
وحمايــة البيئــة املائيــة مــن امللوثــات املختلفــة.
ويعتبــر هــذا القانــون مــن أهــم القوانــن التــي تعنــى بأحــد أهــم املوضوعــات التــي تطــرق لهــا
التعليــق رقــم  14لســنة  2000ســالف الذكــر ،وهــي امليــاه بكافــة أنواعهــا النقيــة العادمــة.
وأشــار هــذا القانــون يف الكثيــر مــن نصوصــه الــى موضــوع ميــاه الصــرف الصحــي ،التــي ترتبــط
بشــكل كبيــر باحلــق يف الصحــة ،كمثــل األحــكام املتعلقــة بصالحيــات ســلطة امليــاه املرتبطــة
بالصــرف الصحــي وترخيــص إنشــاء مشــاريع الصــرف الصحــي ،وتنظيمهــا واإلشــراف علــى
البحــوث والدراســات املتعلقــة بالصــرف الصحــي ،واملشــاركة يف األنشــطة الهادفــة لتعزيز التعاون
اإلقليمــي والدولــي يف مجــال امليــاه والصــرف الصحــي.
	-قانــون مكافحــة التدخــن لســنة  25 :2005ويف إطــار احلفــاظ علــى صحــة
املواطــن مــن الدخــان ومشــتقاته ،وضعــت الدولــة قانــون مكافحــة التدخــن
الــذي تضمــن () مــادة .وهــدف الــى مكافحــة تدخــن التبــغ يف األماكــن العامــة
للمحافظــة علــى الصحــة العامــة والبيئــة .وحظــر «تدخــن أي نــوع مــن أنــواع التبغ
يف املــكان العــام» ،وحضــر «التدخــن يف ســاحات املــدارس وريــاض األطفــال» .كما
حظــر «اســتيراد أو تصديــر أو إنتــاج التبــغ أو عرضــه للبيــع مــا لــم يكــن مطابقــا
للمواصفــات واملعاييــر املعتمــدة» .ومنــع «بيــع أو توزيــع أو عــرض أو اإلعــان
عــن التبــغ لألشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ( )18ســنة» .وتضمنــت املــواد
األخــرى مــن القانــون بعــض الشــروط والقيــود علــى اســتخدام منتجــات التبــغ
بأنواعهــا ،ملــا فيــه احلفــاظ علــى صحــة املواطــن.
قانــون الميــاه رقــم  3لســنة  2002الصــادر بتاريــخ  ،2002/7/17والمنشــور فــي العــدد ( )43مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
24
الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2002/9/5
قانــون مكافحــة التدخيــن رقــم  25لســنة  2005الصــادر بتاريــخ  ،2005/3/28والمنشــور فــي العــدد ( )68مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة
25
الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) ،الصــادر بتاريــخ .2005/3/7
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	-قــرار بقانــون بشــأن مكافحــة املخــدرات رقــم ( )8لســنة ( 26 :)2015نظــرا
النعكاســات تعاطــي املخــدرات علــى الصحــة العامــة للمواطــن ،وضعــت دولــة
فلســطني قــرار بقانــون خاصــة مبكافحــة هــذه اآلفــة ومالحقــة املتعاملــن بهــا
كمتاجريــن أو متعاطــن لهــا .تضمــن هــذا القانــون ( )53مــادة ،بينــت املنظومــة
اإلداريــة والعقابيــة املتعلقــة باملخــدرات ،واحلــاالت التــي يجــوز فيهــا اســتخدامها
وشــروط ذلــك ،والكميــات التــي يجــوز حيازتهــا ،واليــات إتالفهــا ،وإجــراءات
اســتيراد املــواد املســتخدمة يف تصنيعهــا والســيما عندمــا يتعــدد اســتخدامها يف
أكثــر مــن غايــة كاســتخدامها ايضــا يف صناعــة األدويــة ،وشــروط حيازتهــا مــن
قبــل شــركات األدويــة.
	-قانــون الهيئــات احملليــة لســنة  27 :1997منــح هــذا القانــون الهيئــات احملليــة
بعــض الصالحيــات الصحيــة .فقــد نصــت املــادة  15مــن هــذا القانــون علــى
صالحيــات الهيئــات احملليــة يف كافــة الشــؤون مبــا فيهــا الصالحيــات املتعلقــة
بالصحــة العامــة والتــي منهــا:
* *اتخــاذ جميــع االحتياطــات واإلجــراءات الالزمــة للمحافظــة علــى الصحــة
العامــة ومنــع تفشــي األوبئــة بــن النــاس،
* *مراقبــة املســاكن واحملــات األخــرى لتثبــت مــن تصريــف نفاياتهــا بصــورة
منتظمــة ومــن نظافــة األدوات الصحيــة يف األماكــن العامــة،
* *إنشــاء مراكــز لإلســعاف ومصحــات ومستشــفيات وغيــر ذلك من املؤسســات
الصحيــة ومراقبتهــا بالتنســيق مــع اجلهــات احلكومية املختصة،
* *انشاء املقابر العامة وإلغاءها وتعيني مواقعها ومواصفاتها ونقل املوتى ودفنهم
وتنظيم اجلنازات واحملافظة على حرمتها بالتعاون مع اجلهات املختصة،
* *مراقبــة الــكالب وتنظيــم اقتناءهــا وترخيصهــا والوقايــة مــن أخطارهــا
والتخلــص مــن الضالــة أو العقــورة منهــا.
صــدر هــذا القــرار بقانــون بتاريــخ  ،2015/11/3ونشــر فــي العــدد الممتــاز مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية)
26
الصــادر بتاريــخ .2015/11/11
صــدر قانــون الهيئــات المحليــة رقــم ( )1لســنة  1997بتاريــخ  1997/10/12ونشــر فــي العــدد  ))20مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
27
(الوقائــع الفلســطينية) ،الصــادر بتاريــخ .1997/11/29
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	-قانــون العمــل لســنة ( 28 :)2000مــن بــن األحــكام التــي تضمنهــا هــذا القانــون
( )18مــادة متعلقــة بالصحــة املهنيــة للعمــال  .29فقــد منحــت مــواد هــذا القانــون
مجلــس الــوزراء صالحيــات وضــع األنظمــة اخلاصــة بالصحــة والســامة املهنيــة
وبيئــة العمــل ،والتــي تتضمــن وســائل احلمايــة الشــخصية والوقايــة للعاملــن مــن
أخطــار العمــل وأمــراض املهنــة ،والشــروط الصحيــة الالزمــة يف أماكــن العمــل،
ووســائل اإلســعاف الطبــي للعمــال يف املنشــأة ،والفحــص الطبــي الــدوري للعمــال.
ومنحــت هــذه املــواد منشــأة العمــل صالحيــة وضــع التعليمــات اخلاصة بالســامة
والصحــة املهنيــة والئحــة اجلــزاءات اخلاصــة ،وفرضــت عليهــا واجــب تعليــق هــذه
التعليمــات يف أماكــن ظاهــرة يف املنشــأة ،وان ال يحمــل العامــل أيــة نفقــات أو
اقتطاعــات مــن أجــره لقــاء توفيــر شــروط الســامة والصحــة املهنيــة.
كمــا فرضــت علــى صاحــب العمــل واجــب تأمــن عمالــه تأمــن ضــد خطــر إصابــات العمــل ،وان
يقــوم بإجــراء اإلســعافات األوليــة الالزمــة للمصــاب ونقلــه إلــى أقــرب مركــز للعــاج ،وتبليــغ
الشــرطة فــور وقــوع أيــة إصابــة أدت إلــى وفــاة العامــل أو أحلقــت بــه ضــرراً جســمانياً حــال دون
اســتمراره بالعمــل ،وإخطــار الــوزارة واجلهــة املؤمــن لديهــا عــن كل إصابــة.
كمــا تضمــن قانــون العمــل أكثــر مــن عشــرة مــواد أخــرى حــول إصابــات العمــل وطبيعــة التكاليــف
املاليــة املترتبــة علــى هــذه اإلصابــة بحســب نتيجتهــا وطبيعتهــا ،ومقــدار التعويــض الــذي يســتحقه
املصــاب بحســب حجــم العجــز وطبيعتــه ســواء كان مؤقتــا أو دائمــا.
	-قانــون حمايــة املســتهلك 30 :أشــار هــذا القانــون يف ( )6أحــكام منــه الى دور هذا
القانــون فيمــا يتعلــق بصحــة اإلنســان ،يف ديباجتــه (ديباجــة القانــون) وهدفــه يف
حمايــة وصيانــة حقــوق املســتهلك ( ،)2وحــق املواطــن يف احلفــاظ علــى صحتــه
وســامته يف حــال اســتخدام أي ســلعة او خدمــة (املــادة  ،)3وعضويــة وزارة
الصحــة يف املجلــس الفلســطيني حلمايــة املســتهلك (املــادة  ،)4وعلــى مســؤولية
املــزود النهائــي عــن الضــرر الناجــم عــن اســتخدام املنتــج احمللــي او املســتورد
الــذي ال تتوفــر فيــه الشــروط الصحيــة (املــادة  ،)10وواجــب املــزود الذي يكتشــف
خــاال يف الســلعة او اخلدمــة يضــر بالصحــة ان يبلغ اجلهات الرســمية ويســحبها
صــدر قانــون العمــل رقــم ( )7لســنة  2000بتاريــخ  2000/4/30ونشــر فــي العــدد ( )39مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
28
الفلســطينية) ،الصــادر بتاريــخ .200/11/25
للمزيد راجع المواد من  130-90من هذا القانون.
29
صــدر قانــون حمايــة المســتهلك رقــم  21لســنة  2005بتاريــخ  ،2005/11/1ونشــر فــي العــدد ( )63مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
30
(الوقائــع الفلســطينية) الصــادرة بتاريــخ .2006/4/27
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مــن الســوق ويعيــد للمواطــن املبلــغ الــذي دفعــه.
	-قانــون التأمــن رقــم ( )20لســنة  31 :2005عاجلــت املــادة  3مــن هــذا القانــون
موضــوع التأمــن الصحــي اخلــاص كأحــد أنــواع التأمــن التــي ينظمهــا القانــون.
	-قانون الزراعة رقم ( )2لسنة  2003وتعديالته 32 :تضمن هذا القانون ( )85مادة
متعلقــة بالزراعــة ،وتهــدف الــى جملــة أمــور منهــا احملافظة على الصحــة احليوانية
والنباتيــة ومكافحــة األمــراض احليوانيــة والنباتيــة واملعديــة واملنتشــرة ،واملشــاركة
يف احلفــاظ علــى الصحــة العامــة .ويشــير القانــون الــى الشــروط الصحيــة للتعامل
مــع املخصبــات الزراعيــة واألســمدة ،وحظــر إطــاق الكائنــات احليــة احليوانيــة
أو النباتيــة املؤثــرة علــى صحــة اإلنســان أو احليــوان ،وواجــب وزيــر الزراعــة يف
ان يعلــن املناطــق املوبــوءة بآفــة معينــة والشــروط واالحتياطــات الالزمــة ملعاملــة
احليوانــات والنباتــات التــي قاربــت علــى النضــج ،وطريقــة التعامــل معهــا مبــواد قــد
تكــون ســامة أو ضــارة بصحــة اإلنســان أو احليــوان ،والشــروط الواجــب توفرهــا
يف املبيــدات الزراعيــة والشــروط الصحيــة للمــواد املــراد اســتيرادها ،واملشــاركة يف
وضــع اخلطــط واالســتراتيجيات املتعلقــة بامليــاه.
كمــا ينــص القانــون علــى واجــب الــوزارة ان تضــع الشــروط الصحيــة الواجب مراعاتهــا يف الرقابة
علــى الثــروة احليوانيــة والنباتيــة ،وحظــر االجتــار باحليوانــات املصابــة باألمــراض واألوبئة وإلزام
بوضــع نظــام منــح الشــهادة الصحيــة البيطريــة ،وألــزم بــان يتــم وضــع األدويــة العالجيــة بواســطة
طبيــب بيطــري مختــص وبعــدم جــواز صرفهــا إال عــن طريــق صيدلــي مرخــص ،وحظــر تداولهــا
إال بعــد تســجيلها لــدى وزارة الصحــة .كمــا نــص علــى الشــروط الصحيــة للماء والثروة الســمكية.
ثاني ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة املرأة،
ال يوجــد أحــكام تفصيليــة خاصــة بصحــة املــرأة علــى وجــه التحديــد يف املنظومــة القانونيــة
الصحيــة الفلســطينية ،ســوى بعــض األحــكام اخلاصــة باملــرأة كحامــل أو كأم أو كطفــل ،وال
يوجــد أيــة أحــكام صحيــة تفصيليــة خاصــة تعالــج األمــور اخلاصــة باملــرأة كامــرأة ،والتــي تراعــي
االختــاف البيولوجــي للمــرأة عــن الرجــل ،والســيما األحــكام املتعلقــة بصحتهــا اجلنســية ،أو يف
صــدر قانــون التأميــن رقــم  20لســنة  2005بتاريــخ  ،2005/10/3ونشــر فــي العــدد ( )62مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
31
الفلســطينية) الصــادرة بتاريــخ .2006/3/25
صــدر قانــون الزراعــة رقــم  2لســنة  2003بتاريــخ  ،2003/8/5ونشــر فــي العــدد  47مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
32
الفلســطينية) الصــادرة بتاريــخ .2003/10/30
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مرحلــة املراهقــة .وعندمــا حتدثــت نصــوص القانــون عــن صحــة املــرأة كإمــراءة قرنتهــا بالطفــل.
فقــد أشــارت املــادة  4مــن قانــون الصحــة العامــة الــى ان علــى «الــوزارة إعطــاء األولويــة لرعايــة
صحــة املــرأة والطفــل واعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن اإلســتراتيجية اإلمنائيــة للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية».
وحفاظــا علــى صحــة املــرأة كحامــل ،نصــت املــادة ( )8علــى الشــروط التــي ميكــن فيهــا
للمــرأة إجهــاض مولودهــا ،فنــص علــى انــه « .1يحظــر إجهــاض أيــة امــرأة حامــل بأيــة
طريقــة كانــت إال إذا اســتوجبت الضــرورة إنقــاذ حياتهــا مــن اخلطــر بشــهادة طبيبــن
اختصاصيــن (أحدهمــا علــى األقــل اختصاصــي نســاء ووالدة) مــع وجــوب توفــر مــا يلــي-:
أ .موافقــة خطيــة مســبقة مــن احلامــل ،ويف حالــة عجزهــا عــن ذلــك تؤخــذ املوافقــة اخلطيــة مــن
زوجهــا أو ولــي أمرهــا،ب .أن تتــم عمليــة اإلجهــاض يف مؤسســة صحيــة،
 .2علــى املؤسســة الصحيــة التــي أجريــت فيهــا عمليــة اإلجهــاض االحتفــاظ بســجل خــاص،
تــدون فيــه اســم احلامــل وتاريــخ إجــراء العمليــة ونوعهــا ومبرراتهــا ،وعليهــا االحتفــاظ بتلــك
املعلومــات إضافــة إلــى شــهادة الطبيبــن ،واملوافقــة اخلطيــة علــى عمليــة اإلجهــاض ملــدة عشــر
ســنوات علــى األقــل».
ثالث ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة الطفل،
أحــكام قانــون الصحــة املتعلقــة بالطفــل :تضمــن قانــون الصحــة العامــة مجموعــة أحــكام خاصــة
بالطفــل يف مراحــل نشــأته األولــى ،كالوقــت الــذي يكــون فيــه جنينــا ،أو عنــد وضعــه وحصولــه علــى
التطعيمــات الالزمــة ،أو الرعايــة الصحيــة العامــة لــه كطفــل ،لــم يبلــغ  18عامــا .غيــر ان القانــون
لــم يتضمــن أيــة أحــكام خاصــة مبرحلــة املراهقــة ،هــذه املرحلــة الهامــة ،وذات التأثيــر الكبيــر علــى
ســير حياتــه بعامــة ،ومــع مــا يتطلــب ذلــك مــن رعايــة لصحتــه اجلنســية يف هــذه الفتــرة .وتــرك
أحــكام القانــون أمــر معاجلــة تلــك الفتــرة الــى تقديــرات اجلهــات احلكوميــة املختلفــة.
فقــد أشــارت املــادة  5مــن قانــون الصحــة الــى واجــب الــوزارة يف توفيــر اخلدمــات الوقائيــة
والتشــخيصية والعالجيــة والتأهيليــة املتعلقــة بصحــة األم والطفــل ومنهــا« :
1 .1إجــراء فحــص طبــي قبــل عقــد الــزواج ،ويعمــل علــى عــدم توثيــق العقــد إال بعــد الفحــص
الطبــي للتأكــد مــن خلــو الزوجــن ممــا ميكــن أن يؤثــر علــى حيــاة وصحــة نســلهما.
2 .2رعايــة املــرأة وبصفــة خاصــة يف أثنــاء فتــرات احلمــل والــوالدة والرضاعــة وتشــجيع
الرضاعــة الطبيعيــة.
51

ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

3 .3متابعة منو الطفل وتطوره.
4 .4توعيــة األســرة واملجتمــع علــى كيفيــة رعايــة الطفــل وحمايتــه والتعامــل معــه خــال
مراحــل منــوه وتطــوره املختلفــة».
كمــا نصــت املــادة  6علــى ضــرورة وضــع «برامــج التطعيــم الوقائــي» ،و«العمــل علــى ضمــان جــودة
تلــك التطعيمــات واحملافظــة عليهــا يف أثنــاء النقــل والتخزيــن واالســتخدام» ،وأن «ال تســتوفى أي
رســوم عــن تطعيــم املواليــد واألطفــال واحلوامــل» ،وألزمــت املــادة « 7والــدي الطفــل أو مــن يقــوم
برعايتــه بااللتــزام ببرامــج التطعيــم التــي تضعهــا الــوزارة».
	-قانــون الطفــل لســنة  2004وتعديالتــه 33 :عالــج هــذا القانــون الكثيــر مــن احلقوق
التــي ينبغــي تقدميهــا لألطفــال ،مبــا يف ذلــك احلقــوق الصحيــة .فقــد أكــدت املــواد
( )28-22علــى حــق الطفــل يف احلصــول علــى أفضل مســتوى ممكن من اخلدمات
الصحية املجانية حتى سن ست سنوات مع مراعاة قانون التأمني الصحي وأنظمته
املعمــول بهــا ،وان يحصلــوا علــى كافــة الطعــوم دون أيــة رســوم أو تقيــد مبدة معينة.
وان متنــح وزارة الصحــة بطاقــة صحيــة لــكل طفــل ،تســجل فيهــا بياناتــه الصحيــة
اخلاصــة ،وحتفــظ يف امللــف الصحــي للطفــل ،وتعــرض علــى طبيــب املدرســة عنــد
كل مناســبة ،ويثبــت بهــا كل مــا يتعلــق مبتابعــة احلالــة الصحيــة للطفــل.
كمــا اوجــب هــذا القانــون إجــراء فحــص طبــي قبــل عقــد الــزواج ،علــى ان ال يتــم توثيــق العقــد إال
بعــد الفحــص الطبــي للتأكــد مــن خلــو الزوجــن ممــا ميكــن أن يؤثــر علــى حيــاة وصحــة نســلهما.
وتتخــذ الدولــة جميــع التدابيــر املناســبة مــن أجــل .1« :وقايــة األطفــال مــن مخاطــر
التلــوث البيئــي والعمــل علــى مكافحتهــا .2 .قيــام وســائل اإلعــام املختلفــة بــدور بنــاء
وفعــال يف مجــال الوقايــة واإلرشــاد الصحــي وبخاصــة فيمــا يتعلــق مبجــاالت صحــة
الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة والوقايــة مــن احلــوادث ومضــار التدخــن.
 .3دعــم نظــام الصحــة املدرســية ليقــوم بــدوره الكامــل يف مجــال الوقايــة واإلرشــاد الصحــي.4 .
الوقايــة مــن اإلصابــات باألمــراض املعديــة واخلطيــرة».
وفــرض القانــون علــى الدولــة ان تكفــل حمايــة األطفــال مــن التدخني والكحــول واملواد املخــدرة املؤثرة
علــى العقــل ،وان مينــع اســتخدام األطفــال يف أماكــن إنتــاج تلــك املــواد أو يف بيعهــا أو ترويجها.
قانــون رقــم ( )7لســنة  2004بشــأن الطفــل الصــادر بتاريــخ  ،2004/8/15والمنشــور فــي العــدد ( )52مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
33
(الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ  .2004/1/18والقــرار بقانــون رقــم ( )19لســنة  2012المعــدل لقانــون الطفــل ،والمنشــور فــي العــدد ( )101مــن الجريــدة
الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2012/8/20
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إضافــة الــى إعفــاء األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن الضرائــب والرســوم علــى األجهــزة
التعويضيــة والتأهيليــة واملســاعدة ووســائل النقــل الالزمــة الســتخدام األطفــال ذوي االحتياجــات
اخلاصة.
إضافــة الــى بعــض األحــكام التــي منعــت مــن مــا يهــدد ســامة أو صحــة الطفــل البدنيــة والنفســية
مثــل التعديــات التــي طــرأت علــى املــواد  53و 59مــن هــذا القانــون.
	-قانون مراكز اإلصالح والتأهيل «السجون» رقم  6لسنة  :34 : 1998تضمن هذا القانون
( )67مــادة ،حتدثــت املــواد ( )16-13منهــا عــن الرعايــة الصحيــة التــي يتوجــب
تقدميهــا للمحتجزيــن وإجــراءات ذلــك.
رابع ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة األشخاص ذوي اإلعاقة،
نــص قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة  199935يف املــادة ( )5منــه أنــه « -1علــى الدولــة
تقــدمي التأهيــل بأشــكاله املختلفــة للمعــوق وفــق مــا تقتضيــه طبيعــة إعاقتــه ومبســاهمة منــه ال
تزيــد علــى  25%مــن التكلفــة -2 .يعفــى املعوقــون بســبب مقاومــة االحتــال مــن هذه املســاهمة».
ويف املــادة ( )6نــص علــى انــه« :وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون تعفــى مــن الرســوم واجلمــارك
والضرائــب -1 :جميــع املــواد التعليميــة والطبيــة والوســائل املســاعدة ووســائط النقــل الالزمــة
ملــدارس ومؤسســات املعوقــن املرخصــة -2 .وســائل النقــل الشــخصية الســتعمال األفــراد
املعوقــن».
ونصــت املــادة ( )10مــن ذات القانــون علــى ان «تتولــى الــوزارة مســؤولية التنســيق مــع جميــع
اجلهــات املعنيــة للعمــل علــى رعايــة وتأهيــل املعوقــن يف املجــاالت اآلتيــة -2 ...:يف املجــال
الصحــي .أ -تشــخيص وتصنيــف درجــة اإلعاقــة لــدى املعــوق .ب -ضمــان اخلدمــات الصحيــة
املشــمولة يف التأمــن الصحــي احلكومــي مجانــاً للمعــوق وألســرته .تقــدمي وتطويــر خدمــات
االكتشــاف املبكــر لإلعاقــات .ج -توفيــر األدوات واألجهــزة الطبيــة الالزمــة ملســاعدة املعــوق
وفقــا للمــادة ( )5مــن هــذا القانــون .د -تقــدم اخلدمــات الوقائيــة والعالجيــة التــي تهــدف إلــى
تقليــل نســبة اإلعاقــة يف املجتمــع».
قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل «الســجون» رقــم  6لســنة  1998الصــادر بتاريــخ  ،1998/5/28والمنشــور فــي العــدد ( )24مــن الجريــدة الرســمية
34
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .1998/7/1
قانــون حقــوق المعوقيــن رقــم ( )4لســنة  1999الصــادر بتاريــخ  ،1999/8/9والمنشــور فــي العــدد ( )30مــن الجريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة
35
الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .1999/10/10

53

ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

خامس ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة كبار السن،
ال حتتــوي املنظومــة القانونيــة الفلســطينية علــى أحــكام خاصــة بفئــة كبــار الســن .ورغــم ان
وزارة التنميــة االجتماعيــة أنشــأت قســما ضمــن دائــرة األســرة يعنــى بكبــار الســن ،إال ان قانــون
وزارة الشــؤون االجتماعيــة األردنــي النافــذ املفعــول يف األراضــي الفلســطينية والــذي أعطــى يف
مــادة رئيســية مــن مــواد مجلــس الــوزراء بوضــع األنظمــة الالزمــة لعــدد مــن الفئــات االجتماعيــة
36
كاألطفــال وخدمــات األمومــة والطفولــة إال انــه لــم ينــص علــى فئــة كبــار الســن.
ولكن أعدت الوزارة مشروع قانون خاص بكبار السن يف العام  ،2012دون ان يقر حتى اآلن.

املطلب الثاني:
احلق يف الصحة يف السياسات واالستراتيجيات الوطنية.
رغــم ان احلديــث عــن السياســات واالســتراتيجيات الصحيــة الوطنيــة هــي مســائل تنفيذيــة
لنصــوص قانــون الصحــة ،وليســت مســائل متعلقــة مبــدى انســجام نصوصــه مــع احلــق يف الصحة
بحســب املعاييــر الدوليــة ،إال ان ذلــك قــد يســاعد يف فهــم مضمــون تلــك النصــوص ،ومــا إذا
كانــت متســقة مــع املعاييــر الدوليــة املتعلقــة باحلــق يف الصحــة ،وقــد يكشــف عــن املقــدار الــذي
تنســجم فيــه هــذه النصــوص مــع املعاييــر ،والقــدر الــذي حتتاجــه مــن التعديــل واإلضافــة.
لذلــك ،ســوف نعــرض يف هــذا الصــدد لألولويــة التاســعة املتعلقــة بالصحــة يف أجنــدة السياســات
الوطنيــة  ،2020-2017واإلســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة لــذات الفتــرة ،واملوازنــة املخصصــة
لــوزارة الصحــة يف العــام  .2018وأخيــرا ،التوجهــات التشــريعية الرســمية املنعكســة يف مشــاريع
القوانــن التــي وضعتهــا احلكومــة ،رغــم عــدم اكتمالهــا وانضمامهــا الــى املنظومــة الصحيــة
الوطنيــة الشــاملة.
 .1أجندة السياسات الوطنية .2020-2017
كرســت أجنــدة السياســات الوطنيــة  2020-2017األولويــة التاســعة مــن أولوياتهــا العشــرة
التــي تضمنتهــا ،لتحقيــق رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة ومتاحــة للجميــع ،ووضعــت لهــذه
األولويــة سياســتني :األولــى ،توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع ،وتــؤدى
وزارة التنمية االجتماعية ،تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم في فلسطين( ،فلسطين :وزارة التنمية االجتماعية).2015 ،
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م��ن خلـال التدخ�لات السياس��اتية التالي��ة :إص�لاح نظاــم التأمـين الصح��ي الع��ام ،و تعزيــز
االســتدامة املاليــة لنظــام الرعايــة الصحيــة ،واالرتقــاء مبســـتوى اخلدمـــات الصحيـــة وجودتهـــا
(البنيـة التحتيــة ،األجهــزة الطبيــة ،األدويــة ،توظيــف تكنولوجيــا املعلومـات ،التدريـب والتأهيـل
للكـــوادر الصحيـــة ،املعاييـــر الصحيـــة) ،وزيــادة املســــاواة يف الوصــول واحلصــول علــى خدمــات
الرعايــــة الصحيــــة .أمــا السياســة الثانيــة ،فهــي االرتقــاء بصحــة املواطــن ورفاهيتــه مــن خــال
التدخالت السياساتية التالية .:تعزيــــز الرعايــــة الصحيــــة الوقائيــــة وتعزيــــز الوعــــي والســلوك
الصحــــي للمواطنــن ،تبنــي نهــج صحــة العائلــة ،تعزيـــز برامـــج إدارة األمــراض املزمنـــة وتطبيــق
السياســ�ة الوطنيــ�ة بهــ�ذا اخلصـ�وص.
 .2اإلستراتيجية الصحية الوطنية ،2022-2017
ترتكــز إســتراتيجية القطــاع الصحــي  2022-2017علــى ســتة أهــداف إســتراتيجية وطنيــة
37
تتمثــل يف اآلتــي:
	-ضمــان توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة جلميــع املواطنــن والعمــل علــى توطــن
اخلدمــات الصحيــة يف فلســطني،
	-تعزيــز برامــج إدارة األمــراض غيــر الســارية والرعايــة الصحيــة الوقائيــة والوعــي
الصحــي املجتمعــي وقضايــا النــوع االجتماعــي،
	-مأسسة نظم اجلودة يف كافة نواحي تقدمي اخلدمة الصحية،
	-تعزيز وتطوير نظام إدارة املوارد البشرية الصحية،
	-تعزيــز احلوكمــة الصحيــة مبــا يف ذلــك اإلدارة الفاعلــة للقطــاع الصحــي وتعزيــز
القوانــن والتشــريعات والتنســيق عبــر القطاعــات والتكامــل مــا بــن مقدمــي
اخلدمــات،
	-تعزيــز التمويــل الصحــي وتعزيــز احلمايــة املالية للمواطن الفلســطيني يف مواجهة
التكاليف الصحية.
وقــد ســجلت إســتراتيجية قطــاع الصحــة  2022-2017مجموعــة مــن املخرجــات التــي ســتعمل
خــال فتــرة اخلطــة علــى تنفيذهــا والتــي مــن شــأنها ان تزيــد يف إعمــال احلــق يف الصحــة.
37

دولة فلسطين  -وزارة الصحة ،اإلستراتيجية الصحية الوطنية ( ،2022-2017فلسطين :وزارة الصحة ،)2017 ،ص .11
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 .3موازنة الصحة من منظور حقوقي،

38

بحســب املضمــون املعيــاري للحــق يف الصحــة الــذي حــدده التعليــق رقــم  14الصــادر عــن اللجنــة
املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف تفســيرها للمقصــود بهــذا احلــق الــذي
نصــت عليــه املــادة  12مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ســالفة
الذكــر ،فانــه ينبغــي ان توجــه املوازنــة احلكوميــة باجتــاه حتقيــق العناصــر التاليــة يف الرعايــة
الصحيــة التــي تقدمهــا الدولــة:
 .أالعنصــر االول  -التوافــر :ويعنــي هــذا العنصــر ان علــى الدولــة توفيــر القــدر
الــكايف مــن املرافــق الصحيــة والرعايــة الصحيــة والســلع اخلدمــات والبرامــج
الصحيــة كاملرافــق واملستشــفيات ،والعيــادات الطبيــة ،والعاملــن الطبيــن
واملهنيــن املدربــن الذيــن يحصلــون علــى مرتبــات تنافســية محليــا ،واألدويــة
األساســية حســب املعاييــر الدوليــة ،وميــاه الشــرب النظيفــة،
 .بالعنصــر الثانــي  -إمكانيــة الوصــول (اجلغــرايف واملالــي) :ويعنــي هــذا العنصــر
ان ُت ّكــن الدولــة جميــع األفــراد ،بــدون متييــز ،مــن التمتــع بخدمــات املرافــق
والســلع واخلدمــات املرتبطــة بالصحــة يف الدولــة ،مبــا يف ذلــك الفئــات الضعيفــة
واملهمشــة بحكــم القانــون والواقــع كاألقليــات االثنيــة والشــعوب االصليــة والنســاء
واألطفــال واملراهقــن وكبــار الســن واملعوقــن واألشــخاص املصابــن بفيــروس
االيــدز ،والنــاس يف املناطــق الريفيــة ،بتكلفــة ماليــة مالئمــة،
 .جالعنصــر الثالــث  -املقبوليــة :وهــي ان تكــون كافــة املرافــق والســلع واخلدمــات
الطبيــة متفقــة مــع املعاييــر األخالقيــة والقيــم الثقافيــة لألفــراد واألقليــات
والشــعوب واملجتمعــات ومراعيــة ملتطلبــات اجلنســن واحتــرام الســرية،
 .دالعنصــر الرابــع  -اجلــودة :ان تكــون املرافــق الصحيــة ذات جــودة عاليــة وكفــاءة
مهنيــة مميــزة وذلــك مــن خــال أطبــاء ومهنيــن مهــرة ،وعقاقيــر ومعــدات طبيــة
فاعلــة يف املستشــفيات.
وبالرجــوع الــى أجنــدة السياســات الوطنيــة  2022-2017ســالفة الذكــر ،والســيما السياســات
املتعلقــة بالصحــة ومقارنتهــا مــع العناصــر الدوليــة األساســية للحــق يف الصحــة املذكــورة يالحــظ
أنهــا ،يف إطارهمــا العــام ،لــم تنطلــق يف صياغتهمــا مــن املضمــون املعيــاري الدولــي للحــق يف
معــن شــحدة دعيــس ،فصــل حــول تحليــل موازنــة الصحــة مــن منظــور حقوقــي منشــورة ضمــن تقريــر «تحليــل الموازنــة العامــة  -2017قــراءة مــن
38
منظــور حقوقــي»( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم).2018 ،
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الصحــة ،وان اشــتملت علــى العديــد مــن املوضوعــات التــي أشــارت لهــا تلــك املعاييــر .كمــا
أنهــا لــم تذكــر يف إطــار أكثــر حتديــدا ووضوحــا كيــف ســتعمل علــى حتقيــق معيــار املقبوليــة يف
خدمــات الرعايــة الصحيــة.
كمــا مت صياغــة اإلســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة مبعــزل عن الصيغة التي صيغت بها السياســات
الصحيــة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة ،هــذا وان تقاطعــت اإلســتراتيجية الصحيــة مــع أجنــدة
السياســات الوطنيــة يف عــدد مــن القضايــا الصحيــة املنــوي تنفيذهــا .وهــذا األمــر ســوف يقيــد
ويشــكك يف معرفــة مواطــن االنســجام ومواطــن االختــاف بــن اخلطتــن مــن جهــة ،ومــدى
إعمــال اخلطــة اإلســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة لكافــة العناصــر املعياريــة الدوليــة للحــق يف
الصحــة مــن جهــة أخــرى.
وبالنتيجــة ،فــان مــا قيــل عــن أجنــدة السياســات الوطنيــة واخلطــة القطاعيــة للصحــة ،ينطبــق
كذلــك علــى موازنــة وزارة الصحــة يف املوازنــة العامــة.
ونظــرا الــى عــدم انطــاق املوازنــة العامــة للــوزارة يف بناءهــا مــن منظــوري حقوقــي ،وعــدم وجــود
مؤشــرات ميكــن ان تقيــس علــى أساســها احلــق يف الصحــة ،ومــا إذا كانــت املوازنــة العامــة متجهة
الــى إعمالــه حســب املعاييــر الدوليــة ،والســيما عنصــري توافــر اخلدمــات واجلــودة العاليــة يف
الرعايــة الصحيــة ،فانــه ال ميكــن مــع ذلــك ان تســاعدنا هــذا البرامــج يف املوازنــة ،واملذكــور
بهــذه الصيغــة ،علــى معرفــة مــدى إعمــال املوازنــة حلــق اإلنســان يف الصحــة ،ومــدى اســتجابتها
للمعاييــر واملضامــن الدوليــة للحــق يف الصحــة.
وباإلضافــة الــى انخفــاض نصيــب املوازنــة التطويريــة مــن اجمالــي موازنــة وزارة الصحــة،
وانخفــاض نســبتها مــن املوازنــة التطويريــة يف املوازنــة العامــة ككل ،يالحــظ مــن املشــاريع
التطويريــة احملــددة يف موازنــة الــوزارة للعــام  ،2017أنهــا غيــر مرتبطــة بالعــدد األكبــر مــن
األمــراض التــي يتــم شــراء اخلدمــة بشــأنها ،والتــي كان يجــب ان حتظــى بالنصيــب األهــم ،وإمنــا
ذهــب النصيــب األكبــر مــن املوازنــة التطويريــة الــى الرعايــة الصحيــة األوليــة ،التــي ال تســاهم،
بالعــادة ،يف اســتنزاف موازنــة الــوزارة املصروفــة علــى شــراء اخلدمــة ،وتزيــد مــن اجلهــد واملــال
املطلــوب مــن املواطــن للحصــول علــى حقــه يف الصحــة.
وبالتالــي ،ال يظهــر مــن موازنــة الــوزارة أنهــا ســتقود الــى حتقيــق إمكانيــات أفضــل لتقــدمي
خدمــات صحيــة بتكلفــة ماليــة اقــل ،والســيما ان ارتفــاع تكلفــة شــراء اخلدمــة ليســت فقــط
بالنســبة للحكومــة (أكثــر مــن  33%مــن موازنــة الــوزارة يف العــام  ،)2016وإمنــا ايضــا هنــاك
ارتفــاع يف تكلفتهــا علــى املريــض ســواء مــن حيــث التكلــف املاليــة أو مــن حيــث اجلهــد .وهــذا
57
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مــن شــأنه ان ميــس بعنصــر إمكانيــة الوصــول اجلغــرايف واملالــي للحــق يف الصحــة التــي حددهــا
املضمــون املعيــاري الدولــي للحــق يف الصحــة.
مــن جانــب أخــر ،لــم تتماشــى املشــروعات التطويريــة املذكــورة يف املوازنــة التطويريــة مــع
األولويــات الوطنيــة املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة الشــاملة املذكــورة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة
لألعــوام  2022-2017املقــرة مــن مجلــس الــوزراء يف  ،2016/12/27والتــي حــددت موضــوع
«إصــاح نظــام التأمــن الصحــي العــام» كإحــدى التدخــات السياســاتية التــي ســتقوم بهــا خــال
فتــرة هــذه األجنــدة ،حيــث لــم تذكــر موازنــة الــوزارة موضــوع إصــاح نظــام التأمــن الصحــي
ضمــن برامجهــا األساســية الثالثــة ،وال يف الوصــف التفصيلــي لتلــك البرامــج ،وال يف األهــداف
الرئيســية لهــا ،وإمنــا فقــط يف احــد مخرجــات البرنامــج الثالــث ملوازنــة الــوزارة.
 .4مشروعات القوانني الصحية أو املرتبطة بها:
يف إطــار اجلهــود التشــريعية التــي يتــم التجهيــز الجنازهــا ،وضعــت اجلهــات الرســمية عــددا مــن
مشــروعات القوانــن الصحيــة أو التــي حتتــوي علــى بعــض األحــكام الصحيــة وذلــك علــى النحــو
التالي:
	-مشــروع قانــون التأمــن الصحــي لســنة  :2008هــدف هــذا املشــروع ،الــذي طــرح
يف العــام  ،2008الــى التأســيس لتأمــن صحــي وطنــي شــامل وإلزامــي علــى كافــة
املواطنــن ،غيــر انــه لــم ينضــج ،رغــم رفعــه يف العــام  2009للمصادقــة عليــه مــن
رئيــس الســلطة الوطنيــة آنــذاك.
	-مشــروع قانــون الصحــة النفســية لســنة  :2012هــدف هــذا املشــروع الــذي
وضــع يف العــام  2012الــى التأســيس للحقــوق املختلفــة التــي يجــب ان يتمتــع بهــا
األشــخاص املتعاملــن مــع قضايــا الصحــة النفســية ،والســيما احلقــوق الصحيــة،
وحقــوق هــذه الفئــة املختلفــة التــي قــد تتأثــر نتيجــة حالتــه هــذه ،كحقــه يف حريتــه
39
الشــخصية.
	-مشــروع قانــون احلمايــة والســامة الطبيــة والصحيــة لســنة  :2017وضــع هــذا
املشــروع يف العــام  ،2017ويهــدف الــى وضــع األســس العامة التــي حتكم إجراءات
املســاءلة يف احلــاالت العالجيــة التــي ينتــج عنهــا أخطــاء أو أضــرار صحيــة بحــق
املريــض اخلاضــع للعــاج ،وتوثيــق هــذه احلــاالت ،والتأمــن ضــد اخلطــر املتأتــي
لمعرفــة المزيــد عــن هــذا المشــروع راجــع :معــن شــحدة دعيــس ،حقــوق األشــخاص المنتفعيــن بخدمــات الصحــة النفســية فــي فلســطين( ،فلســطين :الهيئــة
39
المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم).2017 ،
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منهــا ،والتأســيس القانونــي لصنــدوق التعويــض ضــد خطــر األضــرار املتأتيــة مــن
40
احلــوادث الطبية.
	-مشــروع قانــون احلــق يف االطــاع علــى املعلومــات لســنة  :2018وضــع لهــذا
املشــروع عــدة مســودات ،ومنــذ مــا ال يقــل عــن عشــرة ســنوات ،وكان أخرهــا يف
العــام  .2018وهــدف هــذا املشــروع الــى حتقيــق تعزيــز الشــفافية يف املؤسســات
مــن خــال )1 :متكــن األشــخاص مــن ممارســة حــق احلصــول علــى املعلومــات
املوجــودة لديهــا )2 ،تنظيــم وتفعيــل التدفــق احلــر للمعلومــات ،و )3وتعزيــز مبــدأ
املشــاركة واملســاءلة واحلكــم الرشــيد ومكافحــة الفســاد.
وقــد نــص هــذه املشــروع علــى إنشــاء املفوضيــة العامــة للمعلومــات ،التــي تســمح
أو ترفــض إجابــة الطلبــات املقدمــة للحصــول علــى املعلومــات ،ومبــادئ احلــق
يف احلصــول علــى املعلومــات وإجــراءات ذلــك ،وواجــب املؤسســات يف نشــر
املعلومــات.
	-مشــروع قانــون حقــوق املســنني لســنة  :2015وضــع هــذا املشــروع يف العــام ،2015
وعالــج كافــة احلقــوق املتعلقــة بفئــة كبــار الســن ،مبــا فيهــا احلقــوق الصحيــة
املعملــة للحــق يف الصحــة التــي تضمنتهــا املعاييــر الدوليــة.

للمزيــد حــول مــا تضمنــه هــذه المشــروع راجــع :معــن شــحدة دعيــس ،األخطــاء الطبيــة :نحــو حمايــة قانونيــة متوازنــة ألطــراف األخطــاء الطبيــة،
40
(فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم) .2012 ،وكذلــك معــن شــحدة دعيــس ،ورقــة حــول «تطويــر تطبيــق النــص القانونــي الخــاص باألخطــاء
الطبيــة  -دور الجهازيــن التشــريعي والقضائــي»( ،فلســطين :الموقــع االلكترونــي للهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم  .2013 ،)www.ichr.psمعــن
شــحدة دعيــس ،نحــو نظــام قانونــي شــامل للتحقيــق اإلداري فــي قضايــا األخطــاء الطبيــة( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم).2014 ،
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املبحث الثالث :استنتاجات وتوصيات،
بقــراءة مــا جــاءت بــه التشــريعات الصحيــة الوطنيــة واألحــكام الصحيــة يف التشــريعات الوطنيــة
األخــرى ،وبعــد مقارنتهــا مبــا تضمنتــه املواثيــق الدوليــة التــي نصــت علــى احلــق يف الصحــة
وصلنــا يف دراســتنا الــى االســتنتاجات والتوصيــات التاليــة:

استنتاجات
مبراجعــة املنظومــة القانونيــة الصحيــة الفلســطينية ســالفة الذكــر ودراســة مــدى إعمالهــا للحــق
يف الصحــة الــذي كفلتــه املواثيــق الدوليــة التــي اشــرنا لهــا يف الســابق ،يالحــظ أنهــا خطــت خــال
الســنوات األخيــرة التاليــة لوضــع القانــون األساســي يف العــام  2002وقانــون الصحــة العامــة يف
العــام  2004خطــوات متقدمــة يف مجــال التنظيــم التشــريعي لعــدد مــن املوضوعــات الصحيــة
املُعمِ لــة للحــق يف الصحــة كمــا جــاءت بهــا االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة للحــق يف أعلــى مســتوى
مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،دون ان تعمــل كل مــا جــاءت بــه هــذه االتفاقيــات واملواثيــق ،ودون ان
يتــم بنــاء قانــون الصحــة وفــق املنهــج املبنــي علــى احلقــوق (.)HRBA
وإن حتديــد القــدر الــذي أعملتــه دولــة فلســطني مــن احلــق يف أعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن
بلوغــه بشــكل وايف ،ال يتأتــى إال بعــد مراجعــة القــرارات واللوائــح التنفيذيــة لتلــك النصــوص
القانونيــة التــي ســنت ،ومعرفــة الكيفيــة التــي مت بهــا تطبيــق هــذه النصــوص ،إضافــة الــى وضــع
عشــرات اللوائــح واألنظمــة لقانــون الصحــة العامــة ،والتــي مــن شــأنها ان توضــح بشــكل أكثــر
41
دقــة مــدى حاجــة القانــون للتعديــات بشــكل أكثــر وضــوح.
وبهــذا ،نحــن بحاجــة الــى القيــام بإجرائيــن متوازيــن مــن اجــل البحــث يف مــدى اإلعمــال الفعلــي
والشــامل للحــق يف أعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه كمــا كفلتــه املواثيــق الدوليــة ســالفة
الذكــر؛ اإلجــراء االول ،العمــل علــى التطبيــق الــوايف واألمــن للمنظومــة الصحيــة الوطنيــة ،مــع
مــا يتطلبــه ذلــك مــن وضــع اجلهــات التنفيذيــة للقــرارات واللوائــح واألنظمــة والتعليمــات وكافــة
اإلجــراءات التنفيذيــة األخــرى لهــذه النصــوص ،وهــذا خــارج مجــال دراســتنا هــذه ،ويحتــاج الــى
دراســات موســعة تبــن التنفيــذ الفعلــي ملــا تضمنــه قانــون الصحــة مــن أحــكام .واإلجــراء الثانــي،
مكالمــة هاتفيــة بتاريــخ  24تمــوز  2018مــع د .محمــد ســامة /عضــو المجلــس الصحــي الفلســطيني وعضــو اللجنــة المشــكلة مــن مجلــس الــوزراء فــي
41
العــام  2017لوضــع مشــروع قانــون الســامة والحمايــة الطبيــة والصحيــة .وكذلــك مقابلــة مــع وزيــر الصحــة الســابق والعامــل فــي المستشــفى االستشــاري د .فتحــي
أبــو مغلــي بتاريــخ  21تمــوز .2018
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وهــو الــذي تســتهدفه هــذه الدراســة وهــو العمــل علــى تطويــر املنظومــة القانونيــة الصحيــة مبــا
يتــاءم مــع التطــورات العامليــة والوطنيــة يف هــذا الشــأن ،وال ســيما مــع وضــع العالــم ألهدافــه
التنمويــة املســتدامة الســبعة عشــر بغاياتهــا الـــ  ،169التــي بــدء العمــل بهــا بدايــة العــام ،2016
واملنتظــر ان تبلــغ متامهــا يف العــام ( 2030فيمــا يعــرف بأهــداف التنميــة املســتدامة ،)2030
والتــي منهــا غايتــن متعلقتــن باحلــق يف الصحــة ،وكذلــك مــع انضمــام دولــة فلســطني للعهــد
الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف العــام  ،2014ومــا رتبتــه علــى نفســها
مــن التــزام بتوفيــق أوضــاع تشــريعاتها الصحيــة مبــا يتــاءم مــع أحــكام هــذا العهــد.
وفيمــا يلــي بعــض االســتنتاجات التــي خرجنــا بهــا عــن املنظومــة القانونيــة الصحيــة الفلســطينية
وال ســيما قانــون الصحــة العامــة ،ومــدى إعمالهــا للحــق يف أعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن
بلوغــه كمــا كفلتــه املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان ذات العالقــة ،والتــي اســتقيناها ممــا راجعناه
مــن مواثيــق دوليــة ومــا اطلعنــا عليــه مــن دراســات وتشــريعات صحيــة عربيــة ،ومــا جــاء يف أراء
اخلبــراء واملختصــن الصحيــن الفلســطينيني الذيــن متكنــا مــن االســتماع لهــم ولتوصياتهــم يف
هــذا الشــأن 42،ونقســم هــذه االســتنتاجات علــى النحــو التالــي:
أو ًال :األحكام التشريعية الصحية العامة،
1 .1لــم تنطلــق املنظومــة التشــريعية الصحيــة ،والســيما قانــون الصحــة العامــة ،يف
بناءهــا مــن املنهــج املبنــي علــى احلقــوق ( ،)HRBAوظهــر هــذا األمــر الحقــا يف
اإلجــراءات التنفيذيــة التــي وضعتهــا إلعمــال احلــق يف الصحــة والســيما يف بنــاء
أجنــدة السياســات الوطنيــة ،واإلســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة ،2022-2017
واملوازنــة العامــة.
2 .2لم يتضمن النظام الدســتوري الفلســطيني (القانون األساســي) تأســيس دســتوري
للحــق يف الصحــة ،وإمنــا تضمــن بعــض األحــكام ذات العالقــة باحلــق يف الصحــة
بالنســبة لبعــض الفئــات مثــل األطفــال واألســرى وعائالتهــم واجلرحــى واملعاقــن
واملــرأة وصحــة العمــال مــن ناحيــة كونهــا خدمــات تقدمهــا الدولــة لهــذه الفئــات،
مقابالت الباحث التالية:
42
 مقابلة مع د .ريتا جقمان /مركز دراسات التنمية -جامعة بيرزيت ،بتاريخ  19تموز .2018 مقابلة مع د .نظام نجيب /نقيب األطباء الفلسطينيين بتاريخ  21تموز .2018 مقابلة مع د .فتحي أبو مغلي /المستشفى االستشاري بتاريخ  21تموز .2018 مقابلة مع د .أسعد رمالوي /وكيل وزارة الصحة بتاريخ  29تموز .2018 مكالمــة هاتفيــة مــع د .محمــد ســامة /عضــو المجلــس الصحــي الفلســطيني وعضــو اللجنــة المشــكلة مــن مجلــس الــوزراء لوضــع مشــروع قانــون الســامة والحمايــةالطبيــة والصحيــة فــي العــام  ،2017بتاريــخ  24تمــوز .2018

61

ﻣﺪﻯ ﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

وليــس لكونهــا حقــا لهــم .ويف بعــض املوضوعــات كالتجــارب الطبيــة ،وليــس مــن
بينهــا أحــكام خاصــة بنصيــب الصحــة مــن النــاجت القومــي اإلجمالــي.
كمــا اعتبــر ان الســكن ،باعتبــاره جــزءا مــن احلــق يف الصحــة ،حــق مــن حقــوق
اإلنســان ،وتســعى الدولــة لتوفيــر الســكن ملــن ال مــأوى لــه .واعتبــر ان البيئــة
املتوازنــة النظيفــة حــق مــن حقــوق اإلنســان واحلفــاظ علــى البيئــة الفلســطينية
وحمايتهــا مــن أجــل أجيــال احلاضــر واملســتقبل مســؤولية وطنيــة.
3 .3لــم جتــر دولــة فلســطني أيــة تعديــات علــى قانــون الصحــة العامــة منــذ وضعــه
يف العــام  ،2004وان كانــت قــد أضافــت عــددا مــن التشــريعات الصحيــة الحقــا،
كالقرارات بقانون املتعلقة بنقل وزراعة األعضاء البشــرية وبإجراءات الدراســات
الدوائيــة التــي وضعــت بعــد انضمامهــا للعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة يف العــام .2014
4 .4لــم يتضمــن قانــون الصحــة تعريفــا للحــق يف الصحــة مبفهومــه الشــامل الــذي
43
تضمنتــه املواثيــق الدوليــة.
5 .5لــم تتضمــن املنظومــة القانونيــة الفلســطينية اإلشــارة الــى أيــة مبــادئ عامــة ينبغي
ان حتكــم احلــق يف الصحــة كمبــدأ الســرية يف تقــدمي الرعايــة الصحيــة ،والتأكيــد
علــى حــق اإلنســان يف املســاواة وعــدم التمييــز يف اخلدمــات الصحيــة ،وحــق
اإلنســان يف االطــاع علــى املعلومــات الصحيــة العامــة ،ووجــب اجلهــات املختصــة
بنشــر املعلومــات الصحيــة واطــاع اجلمهــور عليهــا،
6 .6لــم تشــر املنظومــة القانونيــة الــى العناصــر األساســية التــي ينبغــي ان تنطلــق
منهــا اجلهــات الصحيــة التنفيذيــة يف إعمالهــا للحــق يف الصحــة ،والتــي ســبق
وان أشــارت لهــا عــدد مــن املواثيــق الدولــة ،وال ســيما عنصــر التوافــر ،وعنصــر
إمكانيــة الوصــول ،وعنصــر املقبوليــة ،وعنصــر اجلــودة.
7 .7لــم تشــر املنظومــة الصحيــة القانونيــة والســيما قانــون الصحــة العامــة (الدســتور
الصحــي) الــى ضــرورة ان يتــم وضــع بروتوكــوالت طبيــة ،تضمــن حصــول جميــع
املواطنــن علــى رعايــة صحيــة تنســجم مــع املعاييــر املتبعــة عامليــا يف هــذا الصــدد.
معــن شــحدة دعيــس واحمــد الغــول وعائشــة احمــد ووليــد الشــيخ ،واقــع الحــق فــي الصحــة فــي أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية( ،فلســطين :الهيئــة
43
المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم).2008 ،
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8 .8لــم تتضمــن املنظومــة القانونيــة الفلســطينية أيــة أحــكام مبــا يتوجــب علــى الدولــة
ان تدرجــه يف تقاريرهــا األوليــة والدوريــة املقدمــة للجــان املعنيــة باالتفاقيــات
التــي حتتــوي األحــكام الصحيــة بشــأن االتفاقيــات التــي انضمــت لهــا ،والســيما
اخلدمــات املقدمــة للمــرأة.
9 .9حظــر قانــون الصحــة العامــة إجهــاض املــرأة احلامــل إال إذا اســتوجبت الضــرورة
إنقــاذ حياتهــا ،ولــم يســمح بعمليــة اإلجهــاض يف احلــاالت الضروريــة األخــرى،
44
األمــر الــذي قــد يــؤدي الــى اإلجهــاض غيــر اآلمــن يف كافــة احلــاالت األخــرى.
علمــا بــأن هنــاك العديــد مــن حــاالت احلمــل ال يكــون مرغوبــا فيهــا ،غيــر ان
45
القانــون ،بصيغتــه احلاليــة ،ال يجيزهــا.
1010توزعــت األحــكام التشــريعية الصحيــة الفلســطينية التــي وضعهــا املشــرع
الفلســطيني علــى أكثــر مــن تشــريع .فإلــى جانــب قانــون الصحــة العامة (الدســتور
الصحــي) ،وضــع املشــرع عــددا مــن القوانــن والقــرارات بقانــون الصحيــة كالقــرار
بقانــون بشــأن نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية ،والقــرار بقانــون بشــأن إجــراءات
الدراســات الدوائيــة ،وتضمنــت عــدد مــن القوانــن غيــر الصحيــة بعــض األحــكام
الصحيــة كقانــون العمــل وقانــون الهيئــات احملليــة وقانــون حقــوق الطفــل.
1111لــم تتضمــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املنظومــة الصحيــة الفلســطينية
عقوبــات كافيــة جتــرم انتهــاكات احلــق يف الصحــة ،وتدعــو اجلهــات املختصــة الــى
مكافحــة الفســاد احلاصــل يف قطــاع الصحــة ،دون ان متــس إجــراءات مكافحــة
46
الفســاد يف قطــاع الصحــة باحلــق يف الصحــة أو بغيرهــا مــن حقــوق اإلنســان.
1212لــم تتضمــن املنظومــة القانونيــة الصحيــة أحكامــا خاصــة باإلعــام الصحــي
والتوعيــة الصحيــة ،ولــم تتضمــن إلــزام اجلهــات الصحيــة املختصــة بنشــر كافــة
نصــت المــادة ( )8مــن قانــون الصحــة العامــة لســنة  2004علــى انــه « .1يحظــر إجهــاض أيــة امــرأة حامــل بأيــة طريقــة كانــت إال إذا اســتوجبت
44
الضــرورة إنقــاذ حياتهــا مــن الخطــر بشــهادة طبيبيــن اختصاصييــن (أحدهمــا علــى األقــل اختصاصــي نســاء ووالدة) مــع وجــوب توفــر مــا يلــي-:أ .موافقــة خطيــة
مســبقة مــن الحامــل ،وفــي حالــة عجزهــا عــن ذلــك تؤخــذ الموافقــة الخطيــة مــن زوجهــا أو ولــي أمرهــاب .أن تتــم عمليــة اإلجهــاض فــي مؤسســة صحيــة .2 ،علــى
المؤسســة الصحيــة التــي أجريــت فيهــا عمليــة اإلجهــاض االحتفــاظ بســجل خــاص ،تــدون فيــه اســم الحامــل وتاريــخ إجــراء العمليــة ونوعهــا ومبرراتهــا ،وعليهــا
االحتفــاظ بتلــك المعلومــات إضافــة إلــى شــهادة الطبيبيــن ،والموافقــة الخطيــة علــى عمليــة اإلجهــاض لمــدة عشــر ســنوات علــى األقــل».
أشــارت األســتاذة شــذى عــودة /مديــر عــام لجــان العمــل الصحــي فــي اجتمــاع الخبــراء الــذي تــم بتاريــخ  11تمــوز  2018الــى بعــض حــاالت الحمــل
45
غيــر المرغــوب فيــه التــي ينبغــي ان تكــون مشــمولة بنــص القانــون ،كالحمــل الناتــج عــن ســفاح القربــى أو عــن اغتصــاب أو فــي حالــة التأكــد بتقاريــر موثقــة إصابــة
الجنيــن بأيــة إعاقــة قــد تؤثــر علــى حياتــه الطبيعيــة أو الحمــل الــذي ال ترغــب فيــه األم أو لغيــر ذلــك مــن األســباب الممكنــة.
معــن شــحدة دعيــس ،العالقــة بيــن حقــوق اإلنســان والفســاد( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم) .2016 ،وكذلــك :هديــل
46
القــزاز ،وإشــراف د .عزمــي الشــعيبي ،جســر الفجــوات :العالقــة بيــن الفســاد وحقــوق اإلنســان فــي الواقــع الفلســطيني فــي الواقــع الفلســطيني -حالــة الحــق فــي الصحــة
نموذجــا( ،فلســطين :االئتــاف مــن اجــل النزاهــة والشــفافية -أمــان.2018 ،
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املعلومــات الصحيــة املتعلقــة بالشــأن الصحــي ،وبحــق اإلنســان يف االطــاع علــى
املعلومــات الصحيــة واحلصــول عليهــا.
1313لــم يتضمــن قانــون الصحــة العامــة أحكامــا صريحــة وواضحــة ملكافئــة املجتهديــن
مــن العاملــن يف مجالــي الطــب والصيدلــة واملهــن الصحيــة املختلفــة ،مــن اجــل
حتفيــز العاملــن يف هــذا املجــال علــى تطويــر اخلدمــات الصحيــة املقدمــة ،ورفــع
جودتهــا ،واحلــد مــن األضــرار التــي قــد تصيــب املرضــى نتيجــة جهــل أو إهمــال
بعــض العاملــن يف املهــن الصحيــة .كمــا ال يوجــد يف القانــون الــى نصــوص تدعــو
الــى التحفيــز علــى البحــث العلمــي يف املجــال الطبــي.
1414لــم تضــع املنظومــة القانونيــة الصحيــة أيــة قيــود علــى االتفاقيــات التــي توقعهــا
احلكومــة بحيــث ال ميــس بحقــوق اإلنســان ،والســيما حقــه يف أعلــى مســتوى مــن
الصحــة ميكــن بلوغــه ،وبخاصــة اتفاقيــات امللكيــة الفكريــة ومــا قــد تفرضــه مــن
قيــود يف مجــال الصناعــات الدوائيــة.47
1515لــم يتضمــن قانــون الصحــة العامــة أيــة ضوابــط حتــدد حجــم املوازنــة التــي يجــب
48
ان تخصــص لقطــاع الصحــة ســواء مــن املوازنــة العامــة أو مــن النــاجت القومــي.
1616لــم يتضمــن القانــون أيــة أحــكام خاصــة بواجــب القيــام بإجــراء فحوصــات وقائيــة
ودوريــة لصحــة اإلنســان ،تقيــه مــن املــرض ،وتــؤدي بالتالــي الــى التوفيــر علــى
الدولــة بــدل األمــوال التــي ســتصرفها علــى عــاج املــرض فيمــا لــو حــدث ،حيــث
ســتكون تكلفــة الوقايــة مــن املــرض اقــل مــن تكلفــة عالجــه.
1717ال يوجــد تأســيس قانونــي يف قانــون الصحــة العامــة او يف غيــره لألحكام الصحية
املتعلقة بـ:
	-معاجلة اإلدمان على املسكرات.
	-ممارســة التربيــة البدنيــة والرياضيــة التــي مــن شــأنها ان حتســن يف مســتوى
الصحــة عــن اإلنســان ،وبالتالــي تقلــل مــن حاجتــه للعــاج ،ومــن تكلفــة هــذا
العالج.
معن شحدة دعيس ،التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الصحة( ،فلسطين :الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان -ديوان المظالم).2010 ،
47
معــن شــحدة دعيــس ،فصــل حــول تحليــل موازنــة الصحــة مــن منظــور حقوقــي منشــورة ضمــن تقريــر «تحليــل الموازنــة العامــة  -2017قــراءة مــن
48
منظــور حقوقــي»( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم).2018 ،
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	-صحة املراهقني.
	-الصحــة اجلنســية واالجنابيــة للذكــور واإلنــاث ،مبــا يف ذلــك قضايــا تنظيــم
النســل.
	-صحة كبار السن.
	-الصحة النفسية.
	-وضــع البرامــج التأهيليــة والتدريبيــة الدائمــة واملســتمرة لكافــة العاملــن يف
القطــاع الصحــي.
	-موضوع الطب العدلي/الشرعي/القضائي.
1818ال يوجــد يف املنظومــة القانونيــة الوطنيــة تأســيس قانونــي شــامل ملنظومــة التأمــن
الصحــي الشــامل والعــادل واملســتدام ،والتــي توســع يف قائمــة األدويــة املشــمولة،
وســلة اخلدمــات الصحيــة ،مبــا يف ذلــك األدويــة واخلدمــات الطبيــة التجميليــة
العالجيــة.
1919رغــم وجــود نــص يف القانــون األساســي يعتبــر ان الســكن حــق مــن حقوق اإلنســان،
إال ان هــذا احلــق لــم يترجــم علــى ارض الواقــع يف تشــريع ،يحــدد كيفيــة اســتفادة
املواطــن منــه ،وبخاصــة ملــا لهــذا احلــق مــن ارتبــاط وثيــق باحلــق يف الصحــة كمــا
كفلتــه املواثيــق الدولية.
ثاني ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة املرأة،
ال يوجــد يف املنظومــة القانونيــة الصحيــة أحــكام مســتقلة تتعلــق بصحــة املــرأة علــى وجــه
التحديــد ،وإمنــا دائمــا مــا كانــت نصــوص قانــون الصحــة املتعلقــة بصحــة املــرأة مــا تقرنهــا
بالطفــل ،الــى جانــب اجلانــب التطبيقــي الــذي جتــده كثيــرا مــا يتحــدث عــن صحــة املــرأة احلامــل
أو صحــة املــرأة والطفــل .ومــا يزيــد مــن هــذا الغمــوض ،عــدم قيــام اجلهــات التنفيذيــة بوضــع
األنظمــة واللوائــح التنفيذيــة املتحدثــة عــن كيفيــة تطبيــق هــذه النصــوص املتحدثــة عــن صحــة
املــرأة كمــرأة مســتقلة بذاتهــا ،وبعيــدا عــن كونهــا حامــا ،وبالشــكل الــذي يظهــر االختــاف
الفســيولوجي للبنــاء اجلســماني بــن املــرأة والرجــل.
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ثالث ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة الطفل،
1 .1حــدد قانــون الطفــل املقصــود بالطفــل بأنــه «كل إنســان لــم يتــم الثامنــة عشــرة
مــن عمــره» ،غيــر أنــه منــح األطفــال دون ســن  6ســنوات فقــط خدمــات صحيــة
مجانيــة ،وهــذا بــدوره أدى الــى ان اخلدمــات الصحيــة الدوريــة لفئــة األطفــال
ال تقــدم إال بقــدر ارتباطهــا بحالــة مرضيــة للطفــل فقــط.
2 .2مــن مجمــل األحــكام الــواردة يف قانــون الصحــة العامــة بشــأن هــذه الفئة يالحظ
أنهــا ركــزت علــى اخلدمــات الصحيــة لهــذه الفئــة يف بدايــة العمــر فقــط ،فنصــت
علــى عــاج الطفــل عندمــا يكــون جنينــا أو مولــودا جديــدا ،كخدمــات رعايــة األم
احلامــل وخدمــات التطعيمــات املجانيــة ،حتــى ملــا بعد ســن السادســة.
3 .3لــم تتضمــن التشــريعات مــا فيــه إلزامــا قانونيــا علــى ذوي األطفــال بإجــراء
فحوصــات دوريــة ســنوية شــاملة للطفــل ،وال ســيما ممــن تزيــد أعمارهــم عــن
 6ســنوات ،وتقــل مراجعاتهــم للمؤسســات الصحيــة ،أو حصولهــم علــى خدمــات
الرعايــة الطبيــة.
4 .4لــم تتضمــن املنظومــة القانونيــة الصحيــة أيــة أحــكام خاصــة باألطفــال اليافعــن
يف مرحلــة املراهقــة ،رغــم األهميــة الكبيــرة لهــذه املرحلــة ،وانعكاســاتها الكثيــرة
علــى حيــاة اإلنســان ،واحلاجــة فيهــا للرعايــة الصحيــة املتقدمــة ،والســيما
قضايــا الصحــة اجلنســية الهامــة يف هــذه املرحلــة .ومــا يزيــد مــن إهمــال هــذه
الفئــة يف هــذه املراحــل الهامــة واملؤثــرة يف شــخصيتهم عــدم وضــع اجلهــات
49
الرســمية لألنظمــة واللوائــح الالزمــة لرعايتهــم يف هــذه املرحلــة.
رابع ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة األشخاص ذوي اإلعاقة،
بقــراءة قانــون حقــوق املعوقــن لســنة  1999ومقارنتــه مــع املواثيــق الدوليــة يالحــظ انــه احتــوى
علــى مجموعــة مــن األحــكام الصحيــة اجليــدة والتــي تتوافــق مــع مــا جــاء يف االتفاقيــة الدوليــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام  ،2006وال ســيما احتــواء املنظومــة القانونيــة الوطنيــة علــى
األســاس الــذي مينــع التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة ،وينــص علــى الفحــص املبكــر قبــل الــزواج،
وينــص علــى وضــع برامــج لتأهيــل املعاقــن وتشــغيلهم وتوفيــر رعايــة صحيــة شــاملة لهــم.
مقابلــة مــع الدكتــورة ريتــا جقمــان -مركــز دراســات التنميــة /جامعــة بيرزيــت بتاريــخ  19تمــوز  .2018وكانــت المــواد  90-89مــن مشــروع قانــون
49
الصحــة العامــة الجزائــري فــي العــام  2018قــد خصصــت لمعالجــة صحــة المراهقيــن.
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أي ان املنظومــة القانونيــة الوطنيــة حتتــوي علــى األســاس القانونــي لتوفيــر رعايــة صحية شــاملة،
دون ان ينفــي ذلــك ضعــف تطبيــق هــذا األســاس علــى ارض الواقــع ،وعــدم وجــود انعــكاس
حقيقــي ملــا تضمنتــه املواثيــق الدوليــة ذات الصلــة يف هــذه األنظمــة واللوائــح.
خامس ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة كبار السن.
1 .1لم يتضمن قانون الصحة العامة أية أحكام خاصة بصحة كبار السن.
2 .2لــم يتــم وضــع أيــة أنظمــة خاصــة بحقــوق كبــار الســن الصحيــة ســندا لقانــون
وزارة التنميــة االجتماعيــة األردنــي النافــذ يف فلســطني.
3 .3وضعــت دولــة فلســطني مشــروع قانــون خــاص بحقــوق كبــار الســن منــذ العــام
 ،2015وتضمــن هــذا املشــروع بعــض األحــكام الصحيــة ،غيــر انــه ال يــزال عالقــا،
ولــم يجــد طريقــه لإلقــرار.
سادس ًا :األحكام املتعلقة بالصحة النفسية،
لــم يتضمــن قانــون الصحــة العامــة أيــة أحــكام خاصــة بالصحــة النفســية العامــة ،ســوى حكــم
بســيط واحــد موجــه الــى املؤسســات الصحيــة باحلفــاظ علــى صحــة العاملــن لديهــا ووقايتهــم،
ممــا قــد يضــر بصحتهــم اجلســدية أو النفســية .ولــم يتــم ســن أيــة أحــكام قانونيــة بهــذا الشــأن،
رغــم مــرور عــدة ســنوات علــى وضــع مشــروع قانــون خــاص بالصحــة النفســية ،ينتظــر التطويــر
واإلقــرار ،حيــث كانــت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان-ديوان املظالــم قــد طالبــت يف تقريــر
لهــا بضــرورة تطويــر العمــل علــى هــذا املشــروع مبــا ينســجم مــع املعاييــر الدوليــة يف هــذا الشــأن،
50
ومــن ثــم إقــراره ،وتطبيقــه مبــا يراعــي تلــك املعاييــر.
ســابعا :لــم يتضمــن قانــون الصحــة أحكامــا خاصــة باملســاءلة يف مجــال ســامة املرضــى ممــا
قــد يتهــدد صحتهــم نتيجــة حــاالت اإلهمــال الطبــي ،وتعويضهــم عــن األضــرار التــي قــد تصيــب
51
املرضــى يف أعقــاب خضوعهــم ملعاجلــة طبيــة.
للمزيــد حــول هــذا الموضــوع راجــع :معــن شــحدة دعيــس ،حقــوق المنتفعيــن بخدمــات الصحــة النفســية فــي فلســطين( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق
50
اإلنســان).2017 ،
للمزيــد عــن هــذا الموضــوع راجــع :معــن شــحدة دعيــس ،نحــو حمايــة قانونيــة متوازنــة ألطــراف األخطــاء الطبيــة( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق
51
اإلنســان -ديــوان المظالــم) .2012 ،وكذلــك :معــن شــحدة دعيــس ،ورقــة حــول «تطويــر تطبيــق النــص القانونــي الخــاص باألخطــاء الطبيــة -دور الجهازيــن
التشــريعي والقضائــي»( ،فلســطين :الموقــع االلكترونــي للهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم  .2013 ،) www.ichr.psوكذلــك :معــن شــحدة دعيــس،
نحــو نظــام قانونــي شــامل للتحقيــق اإلداري فــي قضايــا األخطــاء الطبيــة( ،فلســطين :الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان -ديــوان المظالــم).2014 ،
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التوصيات
من جملة االستنتاجات السابقة نوصي بالتالي:
أو ًال :األحكام التشريعية الصحية العامة،
1 .1ضــرورة ان تنطلــق املنظومــة التشــريعية الصحية ،والســيما قانــون الصحة العامة،
يف بنــاءه مــن املنهــج املبنــي علــى احلقــوق ( ،)HRBAوان ينعكــس هــذا البنــاء علــى
بنــاء كافــة اإلجــراءات الصحيــة التنفيذيــة ،والســيما يف بنــاء أجنــدة السياســات
الوطنيــة ،واإلســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة ،ويف بنــاء املوازنــة العامــة.
2 .2ضــرورة تضمــن الدســتور الفلســطيني نصــا صريحــا علــى احلق يف أعلى مســتوى
مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،ومبــا يتــاءم مــع املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان
التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطني مؤخــرا .إضافــة الــى تضمــن الدســتور نصيــب
الصحــة مــن النــاجت القومــي اإلجمالــي.
3 .3ضــرورة النــص يف القانــون علــى ان تضــع وزارة الصحــة مؤشــرات صحيــة ســنوية
شــاملة ،ميكــن منهــا معرفــة مــدى إعمالهــا للحــق يف الصحــة بحســب مــا كفلتــه
املعاييــر الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطني ،مبــا فيهــا املؤشــرات املتعلقــة
بصحــة املــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن وصحــة املراهقني/
اليافعني.
4 .4ضــرورة وضــع القانــون املنظــم للحــق الدســتوري يف الســكن الــذي جــاء بــه القانــون
األساســي ،والــذي يعتبــر مــن القضايــا الصحيــة الهامــة ،التــي انضمــت لهــا
فلســطني.
5 .5ضــرورة تضمــن قانــون الصحــة تعريفــا وافيــا للحــق يف الصحــة مبفهومه الشــامل
الــذي تضمنتــه املواثيــق الدولية.
6 .6ضــرورة تضمــن املنظومــة القانونيــة الفلســطينية املبــادئ العامــة التــي ينبغــي ان
حتكــم احلــق يف الصحــة كمبــدأ الســرية يف تقــدمي الرعايــة الصحيــة ،والتأكيــد
علــى حــق اإلنســان يف املســاواة وعــدم التمييــز يف اخلدمــات الصحيــة ،وحــق
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اإلنســان يف االطــاع علــى املعلومــات الصحيــة العامــة ،ووجــب نشــر املعلومــات
الصحيــة واطــاع اجلمهــور عليهــا .إضافــة الــى مــادة عامــة يف بدايــة قانــون
الصحــة العامــة تشــير الــى ان الرعايــة الصحيــة يجــب ان تنطلــق مــن العناصــر
األساســية املعروفــة دوليــا ،وهــي :عنصــر التوافــر ،وعنصــر إمكانيــة الوصــول،
وعنصــر املقبوليــة ،وعنصــر اجلــودة.
7 .7ضــرورة تعديــل األحــكام املتعلقــة باإلجهــاض يف قانــون الصحــة العامــة ،وان يتــم
التوســع يف احلــاالت التــي يجــوز فيهــا اإلجهــاض ،بحيــث تشــمل حــاالت أخــرى
كاحلمــل النــاجت عــن ســفاح القربــى أو عــن اغتصــاب أو يف حالــة التأكــد بتقاريــر
موثقــة إصابــة اجلنــن بأيــة إعاقــة قــد تؤثــر علــى حياتــه الطبيعيــة أو احلمــل
الــذي ال ترغــب فيــه األم ألســباب أخــرى ،وذلــك نظــرا لوجــود مثــل هــذه احلــاالت،
لكنهــا تتــم يف ظــروف غيــر آمنــة ،نتيجــة لعــدم اعتــراف القانــون بهــا.
8 .8ضــرورة البحــث يف املنهــج احلقوقــي األســلم بشــأن تضمــن قانــون الصحــة العامة
لكافــة املوضوعــات الصحيــة التــي كفلتهــا املعاييــر الدوليــة أو توزيعهــا علــى عــدد
مــن التشــريعات ،فيمــا ميكــن ان يســمى باملنظومــة التشــريعية الصحيــة.
9 .9ضــرورة النــص يف القانــون علــى تعزيــز إجــراءات الرقابــة الصحيــة ،وفــرض
عقوبــات مشــددة علــى الكافــة الذيــن يثبــت ارتكابهــم جلرائــم فســاد يف احلقــل
الصحــي ،ويف نفــس الوقــت ان ال تــؤدي أيــة إجــراءات متخــذة يف هــذه الصــدد
الــى املــس بحقــوق اإلنســان األخــرى.
1010ضــرورة النــص يف املنظومــة القانونيــة الصحيــة علــى األحــكام اخلاصــة باإلعــام
الصحــي والتوعيــة الصحيــة .وكذلــك إلــزام اجلهــات الصحيــة املختصــة بنشــر
كافــة املعلومــات الصحيــة املتعلقــة بالشــأن الصحــي ،والنــص علــى حــق اإلنســان
يف االطــاع علــى املعلومــات الصحيــة واحلصــول عليهــا.
1111النــص يف قانــون الصحــة العامــة علــى أحــكام صريحــة ملكافئــة املجتهديــن مــن
العاملــن يف املجــال الصحــي ،والســيما يف مجــال األبحــاث الطبيــة والصيدالنيــة
التــي مــن شــأنها ان ترفــع مــن جــودة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة ،وحتــد مــن
األضــرار التــي قــد تصيــب املرضــى.
1212ضــرورة تضمــن املنظومــة القانونيــة الوطنيــة تقيــدا علــى احلكومــة بحيــث ال تقوم
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بالتوقيــع علــى أيــة اتفاقيــات دوليــة فيهــا مســاس بحــق اإلنســان يف أعلــى مســتوى
مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،وبخاصــة اتفاقيــات امللكيــة الفكريــة ،ومــا قــد تفرضــه
مــن قيــود يف مجــال الصناعــات الدوائيــة.
1313ضــرورة النــص يف قانــون الصحــة علــى حــق اإلنســان يف إجــراء فحوصــات وقائيــة
ودوريــة وشــاملة حلالتــه الصحيــة كل فتــرة زمنيــة محــددة ،ودون ارتبــاط ذلــك
مبرضــه.
1414ضــرورة وجــود تأســيس قانونــي يف قانــون الصحــة العامــة أو يف غيــره لألحــكام
الصحيــة املتعلقــة بــه للموضوعــات الصحيــة التاليــة:
	-معاجلة اإلدمان على املسكرات.
	-ممارســة التربية البدنية والرياضية التي من شــأنها ان حتســن يف مســتوى
صحــة اإلنســان ،وتقلــل من حاجتــه للعالج.
	-صحة املراهقني.
	-الصحــة اجلنســية واالجنابيــة للذكــور واإلنــاث ،مبــا يف ذلــك قضايــا تنظيــم
النسل.
	-صحة كبار السن.
	-الصحة النفسية.
	-وضــع البرامــج التأهيليــة والتدريبيــة الدائمــة واملســتمرة لكافــة العاملــن يف
القطــاع الصحي.
	-موضوع الطب العدلي/الشرعي/القضائي.
1515ضــرورة تضمــن املنظومــة القانونيــة الوطنيــة تأسيســا قانونيــا شــامال لقضايــا
التأمــن الصحــي الشــامل والعــادل واملســتدام ،والتــي توســع يف قائمــة األدويــة
املشــمولة ،وســلة اخلدمــات الصحيــة ،مبــا يف ذلــك األدويــة واخلدمــات الطبيــة
التجميليــة العالجيــة.
1616ضــرورة ترجمــة احلــق يف املســكن املالئــم الــذي تضمنــه القانــون األساســي يف
تشــريع ،يحــدد كيفيــة ممارســة هــذا احلــق واالســتفادة منــه ،وبخاصــة ملــا لهــذا
احلــق مــن ارتبــاط وثيــق باحلــق يف الصحــة كمــا كفلتــه املواثيــق الدوليــة.
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1717ضــرورة تضمــن قانــون الصحــة العامــة نظامــا متكامــا للتحقيــق اإلداري يف
املخالفــات التــي قــد متــس مبســتوى اخلدمــات الصحيــة املقدمــة.
1818ضــرورة النــص الصريــح يف القانــون علــى ان تعمــل وزارة الصحــة علــى تشــجيع،
وليــس فقــط املوافقــة ،تأســيس مؤسســات مجتمــع مدنــي ،تعنــى باملســاهمة يف
دراســة األوضــاع  /اخلدمــات الصحيــة املختلفــة ،وتســاعد الدولــة يف حتديــد
الســبل املثلــى لتقــدمي خدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة.
ثاني ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة املرأة،
1 .1ضــرورة إعــادة صياغــة األحــكام القانونيــة املتعلقــة بصحــة املــرأة ،بحيــث يتــم
إظهارهــا بشــكل مســتقل عــن صحــة املــرأة كأم .فإلــى جانــب صحــة املــرأة كأم
تكــون هنــاك أحــكام خاصــة باملــرأة دون ارتباطهــا مبوضــوع األمومــة والطفولــة.
2 .2ضــرورة وضــع األنظمــة واللوائــح املتعلقــة بصحــة املــرأة ،مــن اجــل حتديــد األحكام
التــي بحاجــة الــى ان يتــم النــص عليهــا يف القانــون.
ثالث ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة الطفل،
1 .1ضــرورة النــص صراحــة علــى منــح الطفــل حتــى ســن  18ســنة علــى الرعايــة
الصحيــة املجانيــة ،بحيــث تكــون الرعايــة الدوريــة واجبــة عليــه ،وليــس فقــط حــق
ميارســه وقتمــا شــاء ،ويهملهــا وقتمــا شــاء.
2 .2ضــرورة تضمــن التشــريعات مــا فيــه إلزامــا قانونيــا علــى ذوي األطفــال إلجــراء
فحوصــات دوريــة ســنوية شــاملة ألطفالهــم.
3 .3ضــرورة النــص يف قانــون الصحــة علــى األحــكام اخلاصــة باألطفــال اليافعــن يف
مرحلــة املراهقــة ،وذلــك لألهميــة الكبيــرة لهــذه املرحلــة ،وانعكاســاتها الكثيــرة
علــى حيــاة اإلنســان ،واحلاجــة فيهــا للرعايــة الصحيــة املتقدمــة ،والســيما قضايــا
الصحــة اجلنســية الهامــة يف هــذه املرحلــة.
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رابع ًا :األحكام التشريعية املتعلقة بصحة األشخاص ذوي اإلعاقة،
ضــرورة وضــع األنظمــة واللوائــح املتعلقــة بصحــة األشــخاص ذوي العالقــة ،وذلــك مــن اجــل
حتديــد األحــكام التــي بحاجــة الــى ان يتــم النــص عليهــا يف القانــون.
خامس ـ ًا :ضــرورة اشــتمال املنظومــة القانونيــة الصحيــة علــى أحــكام خاصــة
باملســاءلة يف مجــال ســامة املرضــى ممــا قــد يتهــدد صحتهــم نتيجــة حــاالت
اإلهمــال الطبــي ،والنــص علــى األســس التــي يجــب ان حتكــم تعويضهــم عــن
األضــرار التــي قــد تصيــب املرضــى يف أعقــاب خضوعهــم ملعاجلــة طبيــة.
ويف اخلتــام ،فــان حتديــد مــدى اتســاق قانــون الصحــة واملنظومــة القانونيــة الصحيــة الفلســطينية
مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان بشــكل دقيــق وفاعــل يحتــاج الــى مراجعــة لألنظمــة
والقــرارات والسياســات التنفيذيــة لــدى اجلهــات املكلفــة بإعمــال احلــق يف الصحــة ايضــا ،وليــس
فقــط مراجعــة القوانــن ،واملطالبــة مبوائمتهــا مــع املعاييــر الدوليــة .فقــد تكــون هنــاك قوانــن
وأحــكام قانونيــة صحيــة جيــدة ،لكنهــا ال تلقــى التنفيــذ اجليــد ،فيصبــح الوضــع الصحــي ســيء،
رغــم حســن تلــك القوانــن .وكذلــك األمــر بالنســبة لتنفيــذ  /صــرف املوازنــة املخصصــة لتطبيــق
القانــون الصحــي ،فكلمــا كانــت اإلدارة املاليــة ذات كفــاءة عاليــة يف إدارة املوازنــة املخصصــة
لقطــاع الصحــة ،كلمــا اقتربــت هــذه املوازنــة مــن اإلعمــال الفعلــي للحــق يف الصحــة.
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املرفق :امليثاق الفلسطيني حلقوق املريض لعام .1995
ديباجة
إقــرارا باحلاجــة علــى مســتوى صحــي عــال للنــاس ميكنهــم مــن املشــاركة الفعالــة يف التنميــة
الشــاملة للمجتمــع الفلســطيني.
وانطالقــا مــن كــون املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،وباألخــص اإلعــان العاملــي حلقــوق
اإلنســان والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة ،تدعــو الــى
احلــق يف العنايــة الصحيــة،
وإدراكا بأنه يجب أن ينظر الى هذا احلق على ضوء ترابط وتكامل حقوق اإلنسان،
واعترافا بأن لكل فرد احلق يف تلقي عناية صحية الئقة ومأمونة دون أي متييز،
وإدراكا بأن اإلحترام للحق يف الصحة ال يحقق اال بشكل مضطرد،
وتأكيداً على حق كل مريض يف أن يعالج وفق أرفع املعايير واملستويات املهنية التي ميكن بلوغها،
واخــذاً باإلعتبــار ان حتقيــق ارفــع مســتويات الصحــة هــي املســؤولية املشــتركة لــكل مــن الدولــة
الفلســطينية ،ومقدمــي العنايــة الصحيــة واملؤسســات واملجتمــع على حد ســواء ،واخذا باحلســبان
أن علــى الفــرد واجبــات جتــاه األخريــن وجتــاه املجتمــع الــذي ينتمي/تنتمــي إليــه ،وأن عليــه/
عليهــا مســؤولية احتــرام حقــوق اآلخريــن والعمــل علــى تعزيــز احلــق يف الصحــة واحترامــة.
تعرف احلقوق واملبادئ أدناه فيما بعد بامليثاق الفلسطيني حلقوق املريض:
احلقوق:
اإلعتبار واإلحترام
* *لــكل مريــض/ة احلــق يف تلقــي عنايــة صحيــة الئقــة يراعــى فيهــا اإلحتــرام
الكامــل لكرامته/هــا ،ويشــمل ذلــك احلــق يف:
 .أإحترام معتقداته/ها الشخصية الدينية والثقافية وحرية ممارستها.
 .بأن يشار إليه/ها باإلسم إذا رغب/ت وليس بالرقم أو أي تعريف آخر.
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 .جأن يعتنــي /تعتنــي بنفســها ويتلقى/تتلقــى العنايــة الصحيــة مبــا يتناســب
مــع مــا يســمح بــه مســتوى قدرته/هــا الفزيولوجيــة.
 .دأن يتلقــى /تتلقــى الرعايــة اإلنســانية يف احلــاالت املســتعصية وان ميــوت/
متــوت بكرامــة وهــذا ضمــن حــدود القانــون.
احلصول على العناية الطبية
* *لكل مريض/ة احلق يف:
 .هاحلصــول علــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن العنايــة الصحيــة بغــض النظــر
عــن الســن أو اجلنــس أو الديــن او العــرق أو اجلنســية أو األصــل اإلقليمــي
أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو املكانــة اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة
او اإلعاقــة و اإلحتياجــات اخلاصــة األخــرى أو أيــة وضعيــة أخــرى.
 .وأن تكــون العنايــة الصحيــة مقــدورة التكاليــف ،وال يحــرم املريــض ،بــأي
حــال مــن األحــوال ،مــن عنايــة طبيــة الئقــة علــى أســاس عــدم قدرته/هــا
علــى الدفــع.
احلاالت الطارئة
* *يف احلاالت الطبية الطارئة لكل مريض/ة احلق يف:
 .زعناية طبية فورية.
 .حالنقل بواسطة سيارة إسعاف مأمونة.
 .طاحلصــول علــى العنايــة الصحيــة الالزمــة حتــى تســتقر حالته/هــا قبــل
نقله/هــا الــى مرفــق صحــي أخــر ،أو مغــادرة املؤسســة الصحيــة ،وال بــد
مــن احلصــول مســبقاً علــى موافقــة املرفــق الصحــي اآلخــر علــى العنايــة
يف املريــض/ة واتخــاذ الترتيبــات الضروريــة لذلــك ،مــا لــم يعيــق ذلــك
الضــرورة املترتبــة لتقــدمي العنايــة الصحيــة.
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مستوى العناية الصحية وتواصلها
* *لكل مريض احلق يف:
 .ياحلصــول علــى عنايــة صحيــة مــن قبــل مقدمــي العنايــة الصحيــة مؤهلــن
لهــذا العمــل.
 .كإختبــار أو تغييــر الطبيــب املعالــج أو مقــدم العنايــة الصحيــة أو املرفــق
الصحــي ضمــن مــا يســمح بــه نظــام العنايــة الطبيــة.
 .لاحلصول على رعاية إلعادة التأهيل.
 .ماحلصــول علــى عنايــة شــاملة تعنــى بوضعه/هــا اجلســماني والنفســي
واإلجتماعــي والروحــي.
 .نضمــان إســتمرار العنايــة مبــا فيــه التعــاون الكامــل بــن مقدمــي العنايــة
الصحيــة الذيــن يقدمــون له/هــا العــاج ،و/أو مرافــق العنايــة الصحيــة
ذات الصلــة بالعنايــة الصحيــة واإلجتماعيــة.
السالمة
* *لكل مريض/ة احلق يف:
 .سالعناية الصحية يف مرافق سليمة ومأمونة صحياً.
 .عالعناية الصحية الالئقة وفق اآلسس واملستويات املهنية السليمة.
 .فالنقل املأمون من وإلى ويف داخل مرافق العناية الصحية.
البيئة
* *لكل مريض /ة احلق يف:
 .صالعناية الصحية يف بيئة نظيفة ومريحة ومبهجة.
 .قاحلصول على تغذية كافية ومالئمة.
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 .رإختيار البيئة الداخلية إذا أمكن.
 .شالوصول ضمن املعقول إلى وسائل اإلتصال مع األخرين.
 .تالوصول ضمن املعقول الى أماكن خارج مرفق العناية الصحية.
 .ثالوصول ضمن املعقول إلى وسائل الترفيه مبا فيها وسائل اإلعالم.
التعليم واحلصول على املعلومات.
* *للمواطــن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بحالته/هــا والرعايــة
الصحيــة املقدمــة مبــا فيهــا احلــق يف-:
 .خاحلصــول علــى املعلومــات والتوجيــه الصحــي فيمــا يتعلــق بتشــخيص
وعــاج حالته/هــا والتوقعــات ملســتقبل احلالــة املرضيــة.
 .ذاحلصــول علــى املعلومــات الضرورية بهــدف متكينه/ها من إعطاء املوافقة
الشــفهية او الكتابيــة املبنيــة علــى الدرايــة قبــل البــدء بأيــة إجــراءات طبيــة
و/أو عــاج ،مبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة مبــا يلــي:
 .1اإلجراء الطبي و/او العالج املقترح.
 .2املخاطر الطبية احملتملة.
 .3البدائل الطبية للعالج املقترح إذا توفرت.
 .4معرفة الفترة احملتملة إلستمرار املرض أو الشفاء.
 .ضمعرفــة أســماء األشــخاص املســؤولني عــن تقــدمي العنايــة الصحيــة و/أو
املشــاركني فيهــا.
 .غعدم تلقي املعلومات ،وذلك بناء على طلب صريح من املريض.
 .ظحريــة الوصــول الــى امللفــات والســجالت الطبيــة اخلاصــة بحالتــه /هــا،
بإســتثناء املعلومــات املتعلقــة بطــرف ثالــث ،ويجــب إيصــال املعلومــات إلــى
املريــض/ة او مــن يخصه/هــا بلغــة يعرفها/تعرفهــا وبتعابيــر مفهومــة
ضمــن املعقــول.
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* *لــكل مواطــن/ة احلــق يف احلصــول علــى التعليــم حــول مــا يتعلــق باحلقــوق
والواجبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا امليثــاق.
املوافقة
* *لكل مريض/ة احلق يف:
 .أرفــض العنايــة الصحيــة ضمــن حــدود القانــون وان تفســر لــه /لهــا التبعــات
الطبيــة املترتيــة علــى هــذا الرفض.
 .بإعالمه/هــا وإعطــاء املشــورة لــه /لهــا حــول نيــة شــخص أو مؤسســة
بالقيــام بأبحــاث قــد تؤثــر علــى العنايــة الصحيــة به/هــا.
 .جاملوافقة أو رفض املشاركة يف هذه األبحاث.
 .دإعالمه/هــا وإعطــاء املشــورة له/لهــا ،عــن رغبــة أي شــخص أو مؤسســة
بالقيــام يف برامــج تدريــب لطــاب ممــا قــد يؤثــر علــى عالجه/هــا.
الكتمان واخلصوصية
* *لكل مريض/ة احلق يف االحترام الكامل خلصوصيته/ها ،وبناء عليه:
 .هكافــة املعلومــات اخلاصــة بوضعه/هــا الصحي ،احلالة الطبية ،التشــخيص
والتوقعــات ملســتقبل احلالــة املرضيــة والعــاج وايــة معلومــات اخــرى ذات
الصبغــة الشــخصية يجــب ان تعامــل بالكتمــان التــام حتــى بعــد الوفــاة.
 .وميكــن التصريــح بهــذه املعلومــات الســرية فقــط بنــاءا علــى موافقتة/هــا
الصريحــة أو إذا ســمح القانــون بذلــك صراحــة .مــن املمكــن افتــراض
املوافقــة يف حالــة نقــل املعلومــات إلــى مرافــق العنايــة صحيــة أخــرى
مشــاركة يف عالجه/هــا.
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املرضى ذوي االحتياجات اخلاصة
* *خــال تطبيــق احلقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذا امليثــاق ،ينبغــي علــى القطــاع
الصحــي الفلســطيني عامــة ومرافــق العنايــة الصحيــة ومقدمــي العنايــة الطبيــة
إعطــاء اهتمــام خــاص مبصالــح املرضــى ذوي االحتياجــات اخلاصــة مبــا فيهــم
األطفــال ،كبــار الســن ،املرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية ،واملرضى
املعوقــن جســمياً وعقليـاً.
الدميقراطية ومتثيل مصالح املواطنني
* *للمواطنــن حــق جماعــي يف نــوع مــن التمثيــل علــى كافــة مســتويات نظــام العنايــة
الصحيــة يف املســائل اخلاصــة بتخطيــط وتقييــم اخلدمــات الصحيــة مبــا فيــه
نطــاق ونوعيــة واداء هــذه اخلدمــات.

إلتزامات وواجبات
* *يترتب على ممارسة هذه احلقوق بعض املسؤوليات والواجبات.
 .أيتوجب على كل مريض/ة:
 .1احملافظــة علــى صحته/هــا واإلمتنــاع عــن ممارســة اي نشــاط مضــر
بالصحــة.
 .2العناية بنفسه/ها الى احلد الذي تسمح به قدرته/ها اجلسدية.
 .3اخلضوع التام ملتطلبات العناية الصحية التي وافق/ت عليه.
 .بيتوجب على كل مريض/ة باإلضافة إلى أفراد عائلته ومرافقيه زائريه:
 .1التصرف مبوجب اإلهتمام الالزم جتاه صحة وحقوق األخرين.
 .2التصــرف بإحتــرام كامــل لكرامــة املرضــى األخريــن ،ومقدمــي العنايــة
الصحية.
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الشكاوي
* *لكل مريض/ة احلق يف:
 .أالتقدم بشكوى بخصوص العناية به/ها.
 .باحلصــول علــى املعلومــات الدقيقــة حــول كيفيــة تقــدمي الشــكاوي
بخصــوص العنايــة به/بهــا.
 .جأن تقــوم الســلطة املختصــة بالتحــري مــن شــكواه/ها ،واحلصــول علــى
جــواب خطــي خــال فتــرة زمنيــة معقولــة.
* *ليــس يف احــكام هــذا امليثــاق مــا يجــوز تأويلــه علــى انــه يخــول الدولــة أو مقدمــي
العنايــة الصحيــة ،واملرافــق الصحيــة ،أو أيــة مؤسســة أخــرى ،او فــرد ،يف القيام بأي
نشــاط يهــدف الــى هــدم احلقــوق املقــررة يف هــذا امليثــاق ،أو فــرض قيــود علــى هــذه
احلقــوق أكثــر مــن القيــود الــواردة يف هــذا امليثــاق أو املفروضــة وفــق القانــون.

تعريفات
* *ألهداف هذه امليثاق جرى إعتماد التعريفات التالية:
• •املريض/ة/املرضــى :الشخص/األشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات العنايــة
الصحيــة.
• •العنايــة الصحية/العناية/الرعايــة :التمريــض الطبــي او اخلدمــات املرتبطــة
بذلــك املعطــاه مــن قبــل مقدمــي العنايــة الصحيــة واملرافــق الصحيــة.
• •مقدمــو العنايــة الطبيــة :هــم أطباء/طبيبــات ،ممرضون/ممرضــات ،أطبــاء
/طبيبــات أســنان أو غيرهــم مــن العاملــن يف مهنة الطــب والصحة والطاقم
املســاعد املشــارك يف تقــدمي اخلدمة.
• •مرفــق العنايــة الصحيــة :أي مرفــق يقــدم العنايــة الصحيــة كاملستشــفيات
والعبــادات واملنشــآت الصحيــة املجتمعيــة ودور العنايــة بكبــار الســن
واملعوقــن.
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• •عنايــة احلــاالت املســتعصية :العنايــة املقدمــة الــى املرضــى الذيــن كتــب لهــم
املــوت ممــن يســتعصى إجــراء حتســن حلالته/هــا مرضه/هــا بأســاليب
العنايــة املتوفــرة ،يتضمــن هــذا التعريــف العنايــة به/بهــا عنــد مشــارفة املــوت.

املراجع.
أو ًال :الكتب واألبحاث.
1 .1هديــل القــزاز ،وإشــراف د .عزمــي الشــعيبي ،جســر الفجــوات :العالقــة بــن الفســاد
وحقــوق اإلنســان يف الواقــع الفلســطيني يف الواقــع الفلســطيني -حالــة احلــق يف الصحــة
منوذجــا( ،فلســطني :االئتــاف مــن اجــل النزاهــة والشــفافية -أمــان.2018 ،
2 .2معــن شــحدة دعيــس وآخــرون ،واقــع احلــق يف الصحــة يف فلســطني( ،فلســطني :الهيئــة
املســتقلة حلقــوق اإلنســان -ديــوان املظالــم).2008 ،
3 .3معــن شــحدة دعيــس ،التــوازن بــن حقــوق امللكيــة الفكريــة واحلــق يف الصحة( ،فلســطني:
الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان -ديوان املظالــم).2010 ،
4 .4معــن شــحدة دعيــس ،األخطــاء الطبيــة :نحــو حمايــة قانونيــة متوازنــة ألطــراف األخطــاء
الطبيــة( ،فلســطني :الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان -ديــوان املظالــم).2012 ،
5 .5معــن شــحدة دعيــس ،ورقــة حــول «تطويــر تطبيــق النــص القانونــي اخلــاص باألخطــاء
الطبيــة -دور اجلهازيــن التشــريعي والقضائــي»( ،فلســطني :املوقــع االلكترونــي للهيئــة
املســتقلة حلقــوق اإلنســان -ديــوان املظالــم .2013 ،)www.ichr.ps
6 .6معــن شــحدة دعيــس ،نحــو نظــام قانونــي شــامل للتحقيــق اإلداري يف قضايــا األخطــاء
الطبيــة( ،فلســطني :الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان -ديــوان املظالــم).2014 ،
7 .7معــن شــحدة دعيــس ،العالقــة بــن حقــوق اإلنســان والفســاد( ،فلســطني :الهيئــة املســتقلة
حلقــوق اإلنســان -ديــوان املظالــم).2016 ،
8 .8معــن شــحدة دعيــس واحمــد الغــول وعائشــة احمــد ووليــد الشــيخ ،واقــع احلــق يف
الصحــة يف أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية( ،فلســطني :الهيئــة املســتقلة حلقــوق
اإلنســان -ديــوان املظالــم).2008 ،
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9 .9معــن شــحدة دعيــس ،فصــل حــول حتليــل موازنــة الصحــة مــن منظــور حقوقــي منشــورة
ضمــن تقريــر «حتليــل املوازنــة العامــة  -2017قــراءة مــن منظــور حقوقــي»( ،فلســطني:
الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان -ديــوان املظالــم).2018 ،
1010وزارة التنميــة االجتماعيــة ،حتليــل ألوضــاع حقــوق كبار الســن واحتياجاتهم يف فلســطني،
(فلســطني :وزارة التنمية االجتماعية).2015 ،
1111األمم املتحدة ،تقرير بعنوان «إصالح األمم املتحدة  -التدابير واملقترحات».2012 ،
ثاني ًا :اخلطط واالستراتيجيات الدولية والوطنية.
1 .1األمم املتحــدة ،حتويــل عاملنــا :أهــداف التنميــة املســتدامة ( ،2030األمم املتحــدة -
نيويــورك :مؤمتــر قمــة التنميــة املســتدامة).2015 ،
2 .2أجندة السياسات الوطنية ( ،2022-2017فلسطني  -مجلس الوزراء).2017 ،
3 .3اإلستراتيجية الصحية الوطنية ( ،2022-2017فلسطني :وزارة الصحة).2017 ،
4 .4قانون املوازنة العامة للعام .2017
ثالث ًا :املقابالت واجتماعات اخلبراء الصحيني.
1 .1جلســة النقــاش التــي عقدتهــا جلــان العمــل الصحــي لعــدد مــن املختصــن يف الصحــة
بتاريــخ  11متــوز .2018
2 .2املقابالت التي متت مع املختصني التالية أسمائهم:
	-د .ريتا جقمان /مركز دراسات التنمية -جامعة بيرزيت ،بتاريخ  19متوز .2018
	-د .نظام جنيب /نقيب األطباء الفلسطينيني بتاريخ  21متوز .2018
	-د .فتحــي أبــو مغلــي /وزيــر صحــة ســابق ،وخبيــر يف اإلدارة الصحيــة يف املستشــفى
االستشــاري ،بتاريــخ  21متــوز .2018
	-د .أسعد رمالوي /وكيل وزارة الصحة بتاريخ  29متوز .2018
3 .3مكاملــة هاتفيــة بتاريــخ  24متــوز  2018مــع د .محمــد ســامة  /عضــو املجلــس الصحــي
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الفلســطيني وعضــو اللجنــة املشــكلة مــن مجلــس الــوزراء يف العــام  2017لوضــع مشــروع
قانــون الســامة واحلمايــة الطبيــة والصحيــة.
رابع ًا :االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية.
االتفاقيات واملواثيق الدولية حلق اإلنسان يف الصحة.
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1 .1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة .1948
2 .2العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة .1966
3 .3تعليــق جلنــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة رقــم  14لســنة 2000
بشــأن املــادة  12مــن العهــد الدوليــة املذكــور املتعلقــة باحلــق يف الصحــة.
4 .4تعليــق جلنــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة رقــم  8لســنة 1997
بشــأن العقوبــات االقتصاديــة.
5 .5اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة -سيداو لعام .1979
6 .6التوصيــة العامــة جلنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضد املرأة -ســيداو
رقــم  14لســنة  1990بشــأن ختــان اإلناث.
7 .7توصيــة جلنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة -ســيداو رقــم
 24لســنة  1999املتعلقــة باملــادة  12اخلاصــة باحلــق يف الصحــة.
8 .8اتفاقية حقوق الطفل لسنة .1989
9 .9تعليق جلنة حقوق الطفل رقم  15لسنة .2013
1010تعليق جلنة حقوق الطفل رقم  20لسنة .2016
1111اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة لعام .2006
1212تعليق اللجنة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة لسنة .2014
1313مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن .1991
جميــع هــذه المواثيــق مأخــوذة ممــا هــو منشــورة فــي الموقــع االلكترونــي لمكتبــة حقــوق اإلنســان العربيــة فــي جامعــة منيســوتا المذكــور فــي المواقــع
52
االلكترونيــة ضمــن هــذه المراجــع.
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1414إعالن األمم املتحدة بشأن الشيخوخة لعام .1992
1515تعليــق جلنــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة رقــم  6لســنة 1995
بشــأن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لكبــار الســن.
املنظومة القانونية الصحية الفلسطينية.
1 .1القانون األساسي الفلسطيني لسنة  2002وتعديالته.
2 .2قانــون الصحــة العامــة رقــم ( )20لســنة  2004الصــادر بتاريــخ ،2004/12/27
واملنشــور يف العــدد ( )54مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
(الوقائــع الفلســطينية) الصــادرة بتاريــخ .2005/4/23
3 .3قانــون املجلــس الطبــي رقــم  1لســنة  2006الصــدر بتاريــخ  ،2006/1/20واملنشــور يف
العدد ( )0من اجلريدة الرســمية للســلطة الوطنية الفلســطينية (الوقائع الفلســطينية)
الصــادرة بتاريخ .2006/2/14
4 .4القــرار بقانــون رقــم  6لســنة  2017بشــأن تنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية
الصــادر بتاريــخ  ،2017/4/4واملنشــور يف العــدد رقــم ( )131مــن اجلريــدة الرســمية
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادرة بتاريــخ .2017/4/11
5 .5القــرار بقانــون رقــم ( )21لســنة  2016بشــأن إجــراء الدراســات الدوائيــة الصــادر
بتاريــخ  ،2016/10/1واملنشــور يف العــدد ( )13مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادرة بتاريــخ .2016/10/20
6 .6القــرار بقانــون رقــم  23لســنة  2016بشــأن املعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة
العامــة الصــادر بتاريــخ  ،2016/10/21املنشــور يف العــدد  126مــن اجلريــدة الرســمية
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) ،الصــادرة بتاريــخ .2016/11/8
7 .7قانــون نقابــة األطبــاء األردنيــن رقــم ( )14لســنة  1954الصــادر بتاريــخ ،1954/4/4
واملنشــور اجلريــدة الرســمية األردنيــة رقــم  ،1179بتاريــخ .1954/4/17
8 .8قانــون نقابــة أطبــاء األســنان األردنــي رقــم ( )11لســنة  1956الصــادر بتاريــخ
 ،1956/2/27اجلريــدة الرســمية األردنيــة رقــم  ،1265بتاريــخ .1956/3/17
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9 .9القرار بقانون رقم  15لسنة  2016بشأن نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ ،2016/7/4
واملنشــور يف العــدد ( )124اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
الفلسطينية) ،بتاريخ .2016/8/25
1010قانــون رقــم ( )7لســنة  1999بشــأن البيئــة الصــادر بتاريــخ  ،1999/12/28واملنشــور
يف العــدد ( )32مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2000/2/29
1111قانــون امليــاه رقــم  3لســنة  2002الصــادر بتاريــخ  ،2002/7/17واملنشــور يف العــدد
( )43مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية)
الصــادر بتاريــخ .2002/9/5
1212قانــون مكافحــة التدخــن رقــم  25لســنة  2005الصــادر بتاريــخ ،2005/3/28
واملنشــور يف العــدد ( )68مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
(الوقائــع الفلســطينية) ،الصــادر بتاريــخ .2007/3/7
1313قــرار بقانــون رقــم  8لســنة  2015بشــأن مكافحــة املخــدرات بتاريــخ ،2015/11/3
ونشــر يف العــدد املمتــاز مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائع
الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2015/11/11
1414قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997بتاريــخ  1997/10/12ونشــر يف العــدد
( )20مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية)،
الصــادر بتاريــخ .1997/11/29
1515قانــون العمــل رقــم ( )7لســنة  2000بتاريــخ  2000/4/30ونشــر يف العــدد ( )39مــن
اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) ،الصــادر
بتاريــخ .2001/11/25
1616قانــون حمايــة املســتهلك رقــم  21لســنة  2005بتاريــخ  ،2005/11/1ونشــر يف العــدد
( )63مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية)
الصــادرة بتاريــخ .2006/4/27
1717قانــون التأمــن رقــم  20لســنة  2005بتاريــخ  ،2005/10/3ونشــر يف العــدد ()62
مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادرة
بتاريــخ .2006/3/25
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1818قانــون الزراعــة رقــم  2لســنة  2003صــدر بتاريــخ  ،2003/8/5ونشــر يف العــدد 47
مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادرة
بتاريــخ .2003/10/30
1919قانــون الطفــل رقــم ( )7لســنة  2004الصــادر بتاريــخ  ،2004/8/15واملنشــور يف العدد
( )52مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية)
الصــادر بتاريــخ .2005/1/18
2020القــرار بقانــون رقــم ( )19لســنة  2012املعــدل لقانــون الطفــل الصــادر بتاريــخ
 ،2012/12/7واملنشــور يف العــدد ( )101مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية (الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .2013/8/20
2121قانــون حقــوق املعوقــن رقــم ( )4لســنة  1999الصــادر بتاريــخ  ،1999/8/9واملنشــور
يف العــدد ( )30مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية (الوقائــع
الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .1999/10/10
2222قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل رقــم ( )6لســنة  1998الصــادر بتاريــخ ،1998/5/28
واملنشــور يف العــدد ( )24مــن اجلريــدة الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
(الوقائــع الفلســطينية) الصــادر بتاريــخ .1998/7/1
2323قانون التأمني الصحي املصري لسنة .2018
2424قانون الصحة األردني رقم ( )47لسنة .2008
2525قانــون الصحــة العامــة اجلزائــري رقــم  13-8لســنة  2008املعــدل لقانــون الصحــة
رقــم ( )5-85لســنة  1985الصــادر بتاريــخ  ،2018/7/20واملنشــور يف العــدد ( )44مــن
اجلريــدة الرســمية للجمهوريــة اجلزائريــة الصــادرة بتاريــخ .2008/8/3
2626قانــون وزارة الشــؤون االجتماعيــة األردنــي رقــم ( )14لســنة  1956الصــادر يف
 ،1956/2/23واملنشــور يف العــدد ( )1265مــن اجلريــدة الرســمية األردنيــة الصــادر
بتاريــخ .1956/3/17
2727مشروعات القوانني التالية:
2828مشروع قانون التأمني الصحي لعام .2008
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2929مشروع قانون الصحة النفسية .2012
3030مشروع قانون املسنني .2015
3131مشروع قانون حق االطالع على املعلومات لعام .2018
3232مشروع قانون الصحة اجلزائري لعام .2018
3333ميثاق حقوق املريض الفلسطيني لسنة .1995
خامس ًا :املواقع االلكترونية.
1 .1موقع جلان العمل الصحي -فلسطني:

http://www.hwc-pal.org/arabic.php

2 .2موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان -ديوان املظالم:
3 .3موقع منظمة الصحة العاملية:

www.ichr.ps
http://www.who.int/ar

4 .4موقع االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة  -أمان:

https://www.aman-palestine.org/

5 .5موقع وزارة الصحة الفلسطينية:

https://www.site.moh.ps/

6 .6موقع جامعة منيسوتا -مكتبة حقوق اإلنسان:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/

7 .7موقع األمم املتحدة والشيخوخة:

http://www.un.org/arabic/esa/ageing/declaration.html.

8 .8موقــع اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة خــال اجلمعــة الثانيــة للشــيخوخة يف
العــام 2002
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ageing/index.html.
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