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ال�سياق العام:
فل�سطني بو�سفها واحدة من الدول الأقل منوًا يف العامل وكونها واقعة حتت 
ايقاع  على  توؤثر  م�ستويات  عدة  على  التحديات  من  �سل�سلة  تواجه  الحتالل، 
احلياة العامة للمجتمع ككل وعلى حياة الفئات وال�سرائح الفقرية والتي ت�سكل 
http://www.( خا�س  ب�سكل  ال�سكان  عدد  جممل  من   %25 على  يربو  ما 
maannews.net/Content.aspx?id=711588(. يف هذا ال�سياق، يعاين 
من  بالرغم  واملعيقات  التحديات  من  جملة  من  فل�سطني  يف  ال�سحي  القطاع 
تعدد اجلهات املنخرطة يف عملية تقدمي اخلدمات ال�سحية. وتتتوىل ال�سلطة 
اإىل جانب  ال�سحية  الأكرب من اخلدمات  الفل�سطينية م�سئولية تقدمي اجلزء 
الدور الذي تلعبه كل من وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني، القطاع 
للعام 2013  الإح�سائيات  وت�سري  املدين.  املجتمع  موؤ�س�سات  وكذلك  اخلا�س، 
ال�سحية  اخلدمات  تقدم  �سحي  ومركز  عيادة   622 من  يقرب  ما  وجود  اإىل 
الأولية ملا يربو على 4.55 مليون ن�سمة هم عدد ال�سكان الفل�سطينيني كما ورد 
يف املعطيات امل�ستقاة من جهاز الإح�ساء الفل�سطيني يف العام 2014. اأما عدد 
امل�ست�سفيات وح�سب ذات الح�سائيات، في�سل اإىل 80 مت�س�سفًا موزعة يف كافة 

املناطق الفل�سطينية حيث يتوفر �سرير م�ست�سفى واحد لكل 790 �سخ�سًا.

تك�سف  فل�سطني،  يف  ال�سحية  اخلدمات  ملنظومة  متفح�سة  نظرة  اأن  اإل 
بجالء عن نقاط �سعف هذه املنظومة والفجوة الكبرية يف م�ستوى اخلدمات 
ويف  حظًا.  والأكرث  الغنية  للفئات  متاح  هو  مبا  قيا�سًا  الفقرية  للفئات  املتاحة 
العادة، فاإن الفئات الغنية تلجاأ اإىل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س عالية التكاليف 
فاإن  جانبها،  من  ال�سحية.  اخلدمات  تلقي  اأجل  من  البالد  خارج  ال�سفر  اأو 
اخلدمات  جمال  يف  التق�سف  �سيا�سة  موؤخرًا  اعتمدت  الفل�سطينية  ال�سلطة 
ال�سحية، فالتاأمني ال�سحي الذي ي�سمح لالأفراد بتلقي اخلدمات ال�سحية يف 
املن�ساآت ال�سحية احلكومية فقط، لي�س جمانيًا وعلى من يرغب يف احل�سول 
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عليه، الدفع مقابل ذلك. وح�سب قرار ال�سلطة، فاإن على الفراد الراغبني يف 
احل�سول على التاأمني ال�سحي دفع مبلغ يرتاوح ما بني 20- 30 دولرًا اأمريكيا 
�سهريًا من اأجل النتفاع من خدمات التاأمني ال�سحي يف حالة التوجه للعالج 
يف امل�ست�سفيات احلكومية فقط. واذا ما اأخذنا بعني العتبار م�ستوى الفقر يف 
املجتمع الفل�سطيني، يبدو جليا ان هناك �سرائح كبرية ل ت�ستطيع تغطية مثل 
هذا املبلغ من اجل التاأمني ال�سحي وبالتايل فاإنها �ستغدو حمرومة من واحد 
من حقوقها ال�سا�سية، وهو تلقي اخلدمات ال�سحية. كما ان التاأمني ال�سحي 
احلكومي يغطي جزًء ي�سريًا من ا�سعار الدوية التي تباع يف ال�سيدليات التابعة 
للم�سايف احلكومية )فقط ب�سع �سيدليات تقع يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
احلكومية ول توفر كافة انواع الدوية والعالجات املو�سوفة للمر�سى(. بالتايل، 
ل يجد املر�سى اأي منا�س من �سراء عالجاتهم من ال�سيدليات اخلا�سة والتي 
الفقراء  الحيان، على  يتعذر، يف كثري من  للغاية بحيث  با�سعار مرتفعة  تباع 
تغطية مثل هذه النفقات. بناًء على ذلك، ي�سبح من البدهي القول باأن “عدم 

امل�ساواة” من اهم اخل�سائ�س التي متيز النظام ال�سحي يف فل�سطني. 

على �سعيد ذي �سلة، هناك ق�سية ل تقل اهمية عن �سابقتها، وتتمثل يف عدم 
يتعلق  فيما  وخا�سة  الفل�سطيني  ال�سحي  القطاع  يف  العاملني  حقوق  احرتام 
فاإن  بالتايل،  العمل.  التي يقرها قانون  املنافع  مب�ساألة الجور وغري ذلك من 
هكذا و�سع يدفع بالكفاءات والعاملني/ العامالت يف اخلدمات ال�سحية اإىل 
البحث عن البدائل الكافية لتح�سني م�ستوى معي�ستهم/ ن والتي تتمثل ا�سا�سًا 
العاملني  ان  كما  اخلا�س.  القطاع  وعيادات  م�ست�سفيات  يف  للعمل  التوجه  يف 
والعامالت يف اخلدمات ال�سحية يفتقدون/ يفتقدن ال�سعور بالر�سا الوظيفي 
مما يوؤثر �سلبًا على انتمائهم/ ن للمهنة وال�ستعداد لتقدمي اخلدمات الف�سل 
للمر�سى. من جانب اآخر، فاإن العديد منهم/ منهن يعملون/ يعملن يف �ساعات 
ما بعد الظهر )بعد نهاية دوام امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية احلكومية( يف 
عياداتهم/ ن اخلا�سة �سعيًا وراء زيادة م�ستوى الدخل وهذا بدوره يوؤثر على 
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احلكومية  ال�سحية  املن�ساآت  يف  الر�سمي  العمل  �ساعات  اثناء  ن  تركيزهم/ 
ويوؤثر �سلبًا على جودة اخلدمات املقدمة للمر�سى. 

وت�سكل �سيا�سة اخل�سخ�سة التي تعتمدها ال�سلطة الفل�سطينية، واحدًا من 
تواجه قطاع اخلدمات ال�سحية يف فل�سطني كونها ت�سع  التي  التحديات  اأهم 
املرتفعة  املرابح  لتحقيق  ي�سعى  والذي  اخلا�س  القطاع  رحمة  حتت  الفقراء 
واحدا من  فل�سطني  القطاع اخلا�س حاليا يف  وي�سكل  اوىل يف عمله.  كاأولوية 
اجلميع  امام  البواب  فتح  عدم  ظل  ويف  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  م�سادر 
لال�سباب التي ذكرت اآنفًا، فاإن حالة عدم امل�ساواة يف تقدمي اخلدمات ال�سحية 
للفل�سطينيني تتعمق وتزداد الفجوة القائمة ما بني الغنياء والفقراء يف هذا 

ال�سياق. 

 ويوؤمن مركز بي�سان ان احلق يف ال�سحة وتلقي العالج الالئق م�ساألة يجب 
ان تناق�س ب�سمولية من خالل التوجه لكافة الطراف الفاعلة يف هذه العملية. 
م�ستوى  لتح�سني  ومنا�سرة  �سغط  بحمالت  للقيام  وا�سحة  حاجة  وهناك 
اخلدمات ال�سحية يف فل�سطني وفتح املجال امام اجلميع لال�ستفادة من هذه 
العاملني  حقوق  عن  اجلدي  الدفاع  عينه  الوقت  ويف  مت�ساٍو  ب�سكل  اخلدمات 
ن  معي�ستهم/  م�ستوى  حت�سني  اجل  من  ال�سحية  اخلدمات  يف  والعامالت 

وحت�سني جودة حياتهم/ ن على كافة امل�ستويات. 

حتليل ادوار الفاعلني/ الفاعالت وعالقات القوة: هنالك عدد من الفاعلني 
والفاعالت يف جمال تقدمي اخلدمات ال�سحية يف فل�سطني مع اختالفات يف 
دور  جتاهل  ميكن  ل  الحتالل،  حتت  واقعة  وكدولة  ن.  بينهم/  فيما  الدوار 
ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  وجه  يف  كاأداتء  كعقبة  الوقوف  يف  املحتلة  القوة 
من  الفل�سطيني  املجتمع  افراد  حرمان  على  تعمل  والتي  ات  للفل�سطينيني/ 
احل�سول على خدمات �سحية مالئمة كجزء من �سيا�ستها الرامية اإىل حتويل 
الحتالل  يعمد  العادة،  ويف  دائمة.  مزرية  حالة  اإىل  ات  الفل�سطينيني/  حياة 
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اإىل منع الفل�سطينيني من الو�سول اإىل مراكز اخلدمات ال�سحية وامل�ست�سفيات 
الكربى من خالل �سيا�سة اغالق الطرق ون�سب احلواجز الع�سكرية والتي متنع 
املر�سى من الو�سول اإىل مق�سدهم وخا�سة اوؤلئك القاطنني/ ات  يف الرياف 
واملناطق النائية. ففي هذا ال�سياق، ت�سري التقارير والدرا�سات املختلفة اإىل ان 
عددا كبريا من الن�ساء الفل�سطينيات ا�سطررن لو�سع مواليدهن على احلواجز 
موا�سلة  من  الحتالل  جنود  قبل  من  منعهن  نتيجة  الحتاللية  الع�سكرية 
طريقهن اإىل امل�ست�سفيات او تاأخريهن ل�ساعات طويلة يف اح�سن الحوال. كما 
فقد عدد من املر�سى الفل�سطينيني ممن يعانون من امرا�س مزمنة، حياتهم 
اثناء �ساعات النتظار الطويلة التي فر�سها عليهم جنود الحتالل قبل ال�سماح 
لهم باملرور عرب احلواجز الع�سكرية. اما امل�ست�سفيات الفل�سطينية داخل القد�س 
املحتلة فتعاين بدورها من حالة مريرة من العزلة اذ ترف�س �سلطات الحتالل 
اعطاء املر�سى من ال�سفة الغربية وقطاع غزة الت�ساريح الالزمة للمرور اإىل 
هذه امل�سايف، ومن المثلة اجللية يف هذا الطار، م�ست�سفى �سان جون للعيون 
يقدم  الذي  نوعه  من  الوحيد  امل�ست�سفى  انه  حيث  املحتلة  القد�س  يف  والواقع 
خدمات طب وجراحة العيون للفل�سطينيني/ ات. وكرد على �سيا�سة الحتالل 
هذه، مت موؤخرًا افتتاح م�ست�سفى جديد للعيون يف مدينة رام اهلل ال انه يفتقد 
للخربة والكفاءات الطبية املوجودة يف م�ست�سفى �سان جون. كما ان الحتالل 
ي�سعى للت�سييق على امل�ست�سفيات الفل�سطينية من خالل عرقلة امكانية ا�سترياد 
للفل�سطينيني/  املنا�سبة  ال�سحية  اخلدمات  لتوفري  الالزمة  احلديثة  املعدات 
اجل  من  دولية  ومنا�سرة  �سغط  حمالت  لتنفيذ  احلاجة  فاإن  وعليه،  ات. 
الفل�سطينية  ال�سحية  املنظومة  بحق  �سيا�ساته  لوقف  الحتالل  على  ال�سغط 
وحتمل امل�سئولية القانونية التي تفر�سها القوانني والعراف الدولية على القوة 

املحتلة يف هذا ال�سياق، ت�سبح ملحة وطارئة.

ال�سلطة  يف  فيتمثل  ال�سحية،  اخلدمات  جمال  يف  الثاين  الفاعل  اأما 
جهة،  من  اخلدمات  تقدمي  تتوىل  اذ  مزدوج،  بدور  تقوم  والتي  الفل�سطينية 



7  

وت�سميم ال�سيا�سات يف جمال اخلدمات ال�سحية من جهة اأخرى، حيث تقدم 
تتوىل  عينه،  الوقت  ويف  ال�سحة  وزارة  خالل  من  الطبية  اخلدمات  معظم 
الوزارة املذكورة م�سئولية ر�سم ال�سيا�سات ال�سحية. بالتايل، ل بد من ال�سروع 
القرار  �سناع  على  ال�سغط  اجل  من  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  جدي  حوار  يف 
لتح�سني جودة اخلدمات ال�سحية املقدمة وتعديل ال�سيا�سات ال�سحية املتبعة 
لتلبي احتياجات الفئات الفقرية وت�سمن لها التمتع بحقوقها الكاملة يف تلقي 
اخلدمات ال�سحية الالئقة. كما �سيتم ال�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية من 
اجل تعزيز دورها يف الرقابة على اداء موؤ�س�سات القطاع اخلا�س، �سواًء تلك 
التي تقدم اخلدمات الطبية او �سركات الدوية من اجل �سمان جودة املنتجات 

واخلدمات واحلد من الرتفاع املوح�س يف ال�سعار.

الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  مع  اي�سا  العمل  من  بد  ل  كما 
باعتبارها احد مزودي اخلدمات ال�سحية والطبية يف فل�سطني خا�سة كونها 

ت�ستهدف خميمات الالجئني والالجئني ب�سكل عام 

على �سعيد ذي �سلة، ت�سكل موؤ�س�سات املجتمع املدين يف فل�سطني فاعاًل مهمًا 
اآخر يف جمال اخلدمات ال�سحية كونها تقوم بدور مركب يف هذا ال�سياق. ففي 
بع�س الحيان، تقوم موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني، خا�سة اجلمعيات 
اخلريية، ب�سد الفراغ يف اخلدمات ال�سحية والناجم عن �سيا�سات الحتالل 
املوؤ�س�سات  هذه  ان  كما  واملعزولة.  النائية  املناطق  يف  اخلدمات  هذه  كتوفري 
حتمل على عاتقها تقدمي بع�س اخلدمات والتي ل تندرج �سمن �سلة اخلدمات 
ال�سحية املقدمة من ال�سلطة الفل�سطينية كخدمات العالج النف�سي. من جهة 
اخرى، فاإن املفرت�س يف موؤ�س�سات املجتمع املدين ان تعمل كرقيب على �سيا�سات 
ال�سلطة الفل�سطينية ل�سمان احرتام هذه ال�سيا�سات حلقوق الفل�سطينيني/ ات 
يف تلقي اخلدمات ال�سحية. كما ويفرت�س يف موؤ�س�سات املجتمع املدين ان تعمل 
لل�سغط  الدولية  املوؤ�س�سات غري احلكومية  مع  بال�سراكة  العاملي  امل�ستوى  على 
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اخلدمات  قطاع  بحق  التع�سفية  ممار�ساتها  لوقف  الحتالل  �سلطات  على 
الدولية  املوؤ�س�سات  على  لل�سغط  حاجة  هناك  ان  كما  فل�سطني.  يف  ال�سحية 
ال�سحي  القطاع  ال�ستثمار يف  زيادة حجم  اجل  املانحة من  وخا�سة اجلهات 

الفل�سطيني وتوفري التمويل الالزم لتمتني هذا القطاع. 

على �سعيد اآخر، ي�سكل العاملون والعامالت يف القطاع ال�سحي عاماًل موؤثرًا 
اآخر يف هذا الطار حيث هناك حاجة لدعم هذه الفئة ل�سمان احرتام حقوقها 
وتوفري بيئة عمل لئقة لها مما �سيعزز انتماء افراد هذه الفئة للمهنة وبالتايل 
ات  العاملون/  وي�سكل  للمر�سى.  املقدمة  نوعية اخلدمات  على  ايجابًا  �سيوؤثر 
واملنا�سرة  ال�سغط  عمليات  مكونات  من  ا�سا�سيًا  مكونًا  ال�سحي  القطاع  يف 
ال�سياق من  بو�سف افراد هذه الفئة جزًء من اي حتالف ميكن بناوؤه يف هذا 
اجل ال�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية لتعديل ال�سيا�سات ال�سحية املتبعة يف 

فل�سطني. 

الهدف العام: 
ان  يبدو جليًا  اعاله،  الوارد  الفل�سطيني  وال�سياق  للواقع  الت�سخي�س  يف ظل 
الرتكيز يجب ان يتمحور حول احرتام حقوق الفل�سطينيني ال�سحية بو�سفها 
مكونا ا�سا�سيا من منظومة حقوق الن�سان التي اقرتها ال�سرائع الدولية وكافة 
بي�سان  فاإن مركز  الن�سان. ويف هذا الطار،  املتعلقة بحقوق  واملواثيق  العهود 
يتناول احلقوق ال�سحية بو�سفها من مكونات احلقوق الجتماعية والقت�سادية 
للفل�سطينيني/ ات. ويجب النطالق من منهجية الدفاع عن احلق حيث تراعي 
كافة التدخالت وال�سرتاتيجيات املقرتحة وتركز على حق الفل�سطينيني بالتمتع 
باخلدمات ال�سحية. ويراعي الهدف العام املقرتح للتدخل، احلاجة للعمل مع 
ان�سطة  ت�سميم  مع  ال�سحية  اخلدمات  قطاع  يف  والفاعالت  الفاعلني  كافة 
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تتنا�سب مع دور كل جهة من هذه اجلهات على حدا. وتتمثل الغاية املن�سودة يف 
الو�سول اإىل مرحلة تكون فيها اخلدمات ال�سحية حق للجميع ولي�س منًة من 
احلكومة متنح للمواطنني/ ات. كما ويجب ان يكون تقدمي اخلدمات ال�سحية 
للمواطنني من�سجمًا مع اتفاقيات ومنظومة حقوق الن�سان والعمل على الق�ساء 
واأن تبنى املنظومة ال�سحية  اية ممار�سات متييزية يف تقدمي اخلدمات  على 
يف  امل�ساواة  مبداأ  على  الرتكيز  ويجب  للجميع.  والعدالة  امل�ساواة  ا�سا�س  على 
متما�سك  حكومي  �سحي  تاأمني  هناك  يكون  وان  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 
ي�سمن تقدمي اخلدمات ال�سحية للجميع على ا�سا�س مت�ساو دون اي حتيز لفئة 
على ح�ساب اخرى. كما ول بد من زيادة حجم ال�ستثمار يف القطاع ال�سحي 
التي حتتاج خدمات طبية خا�سة  الفئات  الرتكيز على  الطبية مع  واخلدمات 
اخرى، هناك  املزمنة وغريهم من احلالت(. من جهة  المرا�س  )ا�سحاب 
العنف  �سحايا  من  للن�ساء  وال�سحي  الطبي  العون  خدمات  لتقدمي  حاجة 
املجتمع  يف  الظاهرة  هذه  تنامي  ظل  يف  خا�سة  الجتماعي  النوع  على  املبني 

الفل�سطيني. 

الدويل وموؤ�س�ساته من اجل  املجتمع  هناك حاجة متنامية ل�ستقطاب دعم 
وانتهاكاتها  ممار�ساتها  لوقف  ال�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  على  ال�سغط 
مركز  فاإن  ال�سياق،  هذا  يف  ال�سحية.  اخلدمات  تلقي  يف  الفل�سطينيني  حلق 
بي�سان ي�سعى جاهدًا من اجل ت�سافر اجلهود وعلى كافة امل�ستويات لو�سع حد 
للتحديات واملعيقات التي يواجهها النظام ال�سحي يف فل�سطني. واذا ما اخذنا 
على  العمل  امام  ممهدًة  الطريق  تبدو  التحديات،  وتنوع  تعدد  العتبار  بعني 
ال�سحية يف  للعمل على حت�سني اخلدمات  ت�سكيل حركة اجتماعية فل�سطينية 
فل�سطني. ول بد ملثل هذه احلركة املن�سودة من ان ت�ستقطب موؤ�س�سات املجتمع 
املدين لتفعيل دورها يف العمل على ال�سغط من اجل حت�سني املنظومة ال�سحية 
بدًل من الغو�س يف تقدمي اخلدمات و�سد الفراغ الناجم عن تق�سري ال�سلطة 
الفل�سطينية يف هذا ال�سياق. كما يجب ان ت�سعى احلركة الجتماعية العتيدة 
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اجل  من  الدولية  الفاعلة  الطراف  مع  والت�سبيك  التن�سيق  دائرة  تو�سيع  اإىل 
اآفاق املطالبة بحماية حقوق الفل�سطينيني يف تلقي اخلدمات ال�سحية  تو�سيع 
الالئقة والعمل جنبًا اإىل جنب من اجل و�سع حد لنتهاكات �سلطات الحتالل 

حلق الفل�سطينيني يف التمتع باخلدمات الطبية 

اإ�سافة اإىل ما ورد اعاله، هناك حاجة لتحليل نقدي معمق للنظام ال�سحي 
يف فل�سطني من اجل التعرف على التحديات عن قرب، وتطوير ا�سرتاتيجيات 
تدخل مالئمة ملواجهة هذه التحديات. كما ان هناك حاجة ل�ستقطاب الدعم 
ال�سحية  الفل�سطينيني  داعم حلقوق  ت�سكيل حتالف  اجل  من  والعاملي  املحلي 
وحماية هذه احلقوق على كافة امل�ستويات. فعلى امل�ستوى الدويل، هناك حاجة 
التعبئة وال�سغط من اجل و�سع حد لنتهاكات الحتالل بحق  لتنفيذ حمالت 
لتنفيذ  فهناك حاجة  املحلي،  امل�ستوى  على  اما  الفل�سطيني،  ال�سحي  النظام 
�سيا�ساتها  لتعديل  الفل�سطينية  ال�سلطة  ملخاطبة  ومنا�سرة  �سغط  حمالت 
املزودة  الطراف  كافة  على  ال�سغط  جانب  اإىل  ال�سحي  املجال  يف  املتبعة 
يف  ملمو�سًا  حت�سنًا  ت�سهد  مرحلة  اإىل  للو�سول  فل�سطني  يف  الطبية  للخدمات 
وتراعي  للجميع  متاحًة  اخلدمات  هذه  تكون  وان  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى 

الظروف القت�سادية للفقراء. 

حاجة  هناك  ان  ال  م�ستحياًل،  امرًا  الطموح  الهدف  هذا  حتقيق  يبدو  ول 
لبذل اجلهود اجلبارة للو�سول اإىل ذلك وان يتم ت�سكيل الئتالفات والتحالفات 
فعلى  اجلهود.  هذه  يف  للم�ساهمة  املنا�سبني  ال�سركاء  وحتديد  املتما�سكة 
اجل  من  املعنيني  واحللفاء  ال�سركاء  ا�ستقطاب  من  بد  ل  املحلي،  امل�ستوى 
ال�سغط والتح�سيد لتطوير نظام �سحي فل�سطيني منا�سب للجميع، بينما على 
امل�ستوى الدويل، فيجب العمل مع ال�سركاء والداعمني من اجل احرتام حقوق 
الفل�سطينيني ال�سحية طبقًا ملا تن�س عليه التفاقيات الدولية ومنظومة حقوق 
الن�سان وال�سرعة الدولية. كما ول بد من زيادة ال�ستثمار يف القطاع ال�سحي 
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�سواًء على م�ستوى املن�ساآت او توفري املعدات الطبية الالزمة وبناء امل�ست�سفيات 
حاجة  هناك  عينه،  الوقت  ويف  احلاجة.  ح�سب  اجلديدة  ال�سحية  واملرافق 
الفل�سطينية  ال�سلطة  تتبناها  التي  ال�سحية  لل�سيا�سات  �ساملة  نقدية  ملراجعة 
الالئقة  ال�سحية  اخلدمات  توفري  ي�سمن  مبا  ال�سيا�سات  هذه  وتعديل 
للفل�سطينيني عامة وللفئات الفقرية ب�سكل خا�س. و�سيكون هناك تركيز خا�س 
على احلقوق ال�سحية لالجئني الفل�سطينيني كون وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينيني- الونروا- هي اجلهة امل�سئولة عن هذا امللف، ول تزال الوكالة 
املذكورة ما�سية يف �سيا�سة تقلي�س خدماتها لالجئني يف كافة املجالت ومنها 

املجال ال�سحي. 

الأهداف الفرعية: 
تكمن  قوة العمل حلماية احلقوق ال�سحية يف فل�سطني يف تبني منهج �سمويل 
يف التعاطي مع التحديات وال�سعوبات التي تواجه هذا القطاع احليوي، وتبني 
مع  العملية  يف  الفاعلة  الطراف  كافة  مع  للتعامل  وتدخالت  ا�سرتاتيجيات 
ان  ال  به.  املنوط  والدور  الخذ بعني العتبار خ�سو�سية كل طرف على حدا 
الغاية املن�سودة يف النهاية هي امل�ساهمة يف حت�سني النظام ال�سحي يف فل�سطني 
وتعزيز دور املجتمع املحلي يف الرتويج للحق يف ال�سحة وامل�ساواة يف احل�سول 

على اخلدمات ال�سحية والطبية دون اي متييز. 

ال�سوء على  والقاء  فل�سطني  املتبع حاليا يف  ال�سحي  النظام  وي�سكل حتليل 
الفجوات القائمة يف هذا النظام واملحددات التي تعيق العمل، ال�سا�س الذي 
ميكن النطالق منه لت�سميم ان�سطة التدخل املالئمة وخا�سة حمالت ال�سغط 

واملنا�سرة املخطط لها. 
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يف  ال�سحية  للخدمات  اخل�سخ�سة  �سيا�سة  لوقف  ما�سة  حاجة  هناك 
فل�سطني والتاأكيد على امل�ساواة وحق اجلميع يف تلقي نف�س امل�ستوى من اجلودة 
يف اخلدمات الطبية. ول بد من العمل على حماية حقوق العاملني والعامالت 
العمل  قوى  من  عري�سة  �سريحة  ن  ي�سكلون/  ن  كونهم/  ال�سحي  القطاع  يف 
بيئة  �سمان  اجل  من  حقوقهم  حماية  على  العمل  من  بد  ل  اذ  فل�سطني،  يف 
عمل وم�ستوى حياة لئقني مما ي�ساهم يف حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة 
للمواطنني/ ات كهدف ا�سمى وغاية ي�سعى بي�سان للو�سول اليها. وهناك حاجة 
اي�سا للعمل على تطوير قدرات العاملني يف هذا القطاع من اجل متكينهم/ ن 

للدفاع عن حقوقهم/ ن النقابية وا�ستقطاب الدعم املجتمعي لن�سالهم/ ن. 

و�ستتناول الهداف اخلا�سة للتدخل كذلك العمل مع املجتمع وحتديدا الفئات 
ال�سابة لتطوير وعي هذه الفئات باحلقوق ال�سحية وتعزيز قدراتها يف الدفاع 
احرتام  ملراقبة  ت�سعى  اجتماعية  حركة  ت�سكيل  خالل  من  احلقوق  هذه  عن 
ال�سحية  ال�سيا�سات  مراقبة  خالل  من  ات  للفل�سطينيني/  ال�سحية  احلقوق 
املتبعة يف هذا ال�سياق. و�سيكون هناك اي�سا تركيز على دور املوؤ�س�سات الدولية 
يف الدفاع عن حق الفل�سطينيني يف تلقي اخلدمات ال�سحية املنا�سبة وو�سع حد 

لالنتهاكات التي يقوم بها الحتالل للحقوق ال�سحية.

يف  املن�سود،  التدخل  يواجهه  اأن  ميكن  الذي  الأ�سا�سي  التهديد  ويكمن    
املمار�سات املتغطر�سة لالحتالل الإ�سرائيلي والتي يجب اأن تت�سدى لها حمالت 
اآخر يتمثل يف عدم تعاون ال�سلطة  ال�سغط واملنا�سرة الدولية. وهناك تهديد 
الفل�سطينية حيث �سيتم العتماد على حمالت املنا�سرة الداخلية للتعامل مع 
هكذا تهديد. و�سيكون هناك تن�سيق وت�سبيك على او�سع م�ستوى ممكن لل�سغط 
على �سناع القرار ورا�سمي ال�سيا�سات يف فل�سطني للوفاء بالتزاماتهم القانونية 

والأخالقية جتاه حماية حق الفل�سطينيني يف ال�سحة. 


