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مراجعة قانونية حقوقية حلملة
“حماية وادي جريوت من املياه العادمة”

يف مو�صوعة بالدن� فل�صطني، يذكر م�صطفى مراد الدب�غ وادي جريوت ب�أنه واد يحمل 
الرملة  ق�ص�ء  اىل  مروره  وبعد  و�صف�  والتحت�  الفوق�  عور  ببيت  م�ر  بيتوني�  من  االمط�ر 
مير من �صلت� واملدية واحلديثة وال�ص�فرية اىل ان ينتهي بنهر العوج� جنوب ال�صيخ مون�س 

ويردفه يف الطريق وادي الدلب امل�ر من عني كيني� وكفرنعمة وبلعني.

هذا الوادي ك�ن احد مع�مل هذه القرى بحم�له يف ال�صت�ء والربيع، وقد �صكل احد مع�مل 
هذه القرى، لكنه االآن يفي�س ب�ملي�ه الع�دمة الق�دمة من امل�صتوطن�ت املحيطة مثل مع�صكر 
عوفر جنوب بيتوني�، وم�صتوطنة غفع�ت زئيف، وبيت حورون، ا�ص�فة اىل املي�ه الزائدة 

التي ت�رصفه� حمطة تنقية مدينة رام اهلل.

مل يعهد املواطنون �صيالن املي�ه الع�دمة يف هذا الوادي قبل حوايل 12 ع�م� ومل تكن هذه 
االإ�رصائيلي،  اهلل، ومبوافقة اجل�نب  رام  وبلدية  املي�ه  �صلطة  اإن�ص�ء  قبل  امل�صكلة موجودة 
مدينة  اإىل  للو�صول  واجليب،  نب�ال  بري  ب�جت�ه  الع�دمة  اهلل  رام  مي�ه  لت�رصيف  م�رصوعً� 
القد�س الغربية، حيث حمطة �صوريك� لتحلية املي�ه الع�دمة، لكن �رصكة ديفون االإ�رصائيلية، 
م�صغلة تلك املحطة، ط�لبت ال�صلطة الوطنية قبل �صنوات عدة مبب�لغ م�لية تقدر بـ100 مليون 
�صيكل، مق�بل القي�م بتحلية املي�ه الفل�صطينية، وقد رف�س الفل�صطينيون ذلك فحولت �صلطة 
ذلك  ومنذ  عور،  وبيت  بيتوني�  ب�جت�ه  الغرب  جهة  اإىل  الع�دمة  املي�ه  م�ص�ر  خط  االحتالل 

الوقت وهذه القرى تغرق يف املي�ه الع�دمة.

يف هذا التقرير ن�صلط ال�صوء على الو�صعية الق�نونية لهذا الوادي وت�أثرياته ال�ص�رة 
اجلهة  يف  تقع  التي  التحت�  عور  بيت  قرية  وخ�صو�ص�  منه�  مير  التي  القرى  على  خ��صة 
الغربية من مدينة رام اهلل ، ومتيل نحو اجلنوب ، وتبعد عنه� حوايل 16 كم وتتبع اداريً� 
ملح�فظة رام اهلل والبرية وتقع على طريق رئي�صي يربط م� بني القد�س وي�ف�، وترتفع 380م 

عن �صطح البحر.
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م�ص�حته� الكلية 5،653 دومن ، وتقدر  االأرا�صي ال�صكنية )املبنية ( 773 دومن اأم� ب�لن�صبة 
لالأرا�صي الزراعية فتقدر ب 4،064 دومن ، يعمل يف الزراعة 40% من �صك�نه�، تغطي م�ص�حة  
االأ�صج�ر املثمرة 2،785 دومن من م�ص�حته� اغلبه� من الزيتون، و املح��صيل احلقلية 796 
دومن ، اخل�رصوات 210 دومن، ب�ال�ص�فة العتم�د العديد من �صك�نه� على الرثوة احليوانية .
حتيط ب�لقرية ارا�صي قرى دير ابزيع وبيت عور الفوق� ، وكفر نعمة ، و�صف� ، وخربث� 

امل�صب�ح.

ال�صحية  املكرهة  م�صببة  الوادي  يف  ب�لتدفق  الع�دمة  املي�ه  بداأت   2010 ع�م  بداية  مع 
املي�ه  البلدية  ، حيث ت�صخ  اأن م�صدره� مدينة رام اهلل والبرية  بعد  ليتبني فيم�   ، والبيئية 
الع�دمة قريبً� من مع�صكر عوفر لت�صلك طريقه� بني الودي�ن حتى ت�صل اإىل منطقة بيت عور 
التحت� وقرية  بيت عور  اىل  الفوق�  بيت عور  الواد ميتد من قرية  فت�أثري  املج�ورة  والقرى 

�صف و�صواًل اىل قرية بلعني.

وي�صري مركز العمل التنموي )مع�( انه خالل ال�صنوات االأخرية تغري واقع وادي جريوت 
وانت�ص�ر  للح�رصات  غزو  ي�صحبه�  الع�م،  طوال  الع�دمة  املي�ه  فيه  تتدفق  حيث  لالأ�صواأ.. 
اأنواع جديدة منه� ك�لبعو�س االأ�صيوي املرقط، وكتغيري طراأ على طبيعة املنطقة منت اأع�ص�ب 
طفيلية دخيلة وذبلت الكثري من االأ�صج�ر التي امتدت على �صف�ف الوادي ك�لتني والزيتون، 
كم� انت�رصت اخلن�زير والكالب ال�ص�لة واالأف�عي والقوار�س، م� منع الن��س من الو�صول 
اإىل اأرا�صيه� جلد الزيتون، عدا عن اأن �صيل املج�ري اأ�رص ب�الأرا�صي اخل�صبة القريبة وح�ل 

دون اأن ت�صتغل زراعيً�، حمواًل املنطقة اإىل مكرهة �صحية.

�ص�بي  ابو  ع�يد  يقول  الوادي مع عوائلهم”.  يلهون مبي�ه  االأطف�ل وهم  اأ�صوات  اأفتقد 
الذي ع��س طفولته يف بيته احل�يل حيث ك�نت الطبيعة جميلة بنق�ء مي�ه الوادي، وي�صري اإىل 
ل�صع�ت بعو�س موؤملة جتعل من جلو�صهم يف ب�صت�ن املنزل املح�ط بدوايل العنب و�صجر التني 
اأمرًا غري مريح، كم� اأن انت�ص�ر الكالب ال�ص�لة ب�لع�رصات يف �صوارع القرية يجعل التنقل 
الزيتون رعبً� وقلقاًل.  اأن اخلن�زير جتعل من مو�صم قط�ف  ب�ملخ�طر، عدا  الليلي حمفوفً� 
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ال  التني  الزيتون وبع�س  االآن فغري  اأم�  والفقو�س.  والب�صل  الفول  نزرع  “ كن�  وي�صيف: 
ميكن اأن ي�صمد ب�لقرب من تلك املكرهة وخن�زيره�«.

اأبن�ء والع�صوة يف املجل�س من  االأم خلم�صة  “ مريفت اخل�صور”  بينم� ق�لت  املهند�صة 
واقع ال�صكن ب�لقرب من الواد بقوله�:  

اأج�ص�د  �صتمالأ  ف�لل�صع�ت  واإال  املنزل،  يف  نه�ر  ليل  البعو�س  ط�رد  اأقرا�س  ن�صعل  »انن� 
اأطف�يل، اأم� اخلروج من املنزل فمخ�طرة مع انت�ص�ر الكالب ال�ص�لة والروائح التي تفوح 

من فرتة الأخرى«.

ال�صنوات  يف  القرية  يوؤرق  الوادي  مو�صوع  اأن  اإىل  رئي�س،  ن�ئب  عثم�ن  وجيه  واأ�ص�ر 
االأخرية وقد ُو�صع على ط�ولة املجل�س اجلديد منذ ا�صتلم مه�مه قبل اأربع �صنوات، م�صريًا 
اإىل اأنهم توجهوا اإىل وزارة احلكم املحلي التي وجهتهم للمح�فظة، ومن ثم لبلدية رام اهلل 
التي اأكدت من خالل مهند�س ال�رصف ال�صحي “خ�لد غزال” اأن جزءًا من املي�ه الع�دمة هي 
فعاًل من مدينة رام اهلل ولكن بتحويل اإ�رصائيلي اأح�دي اجل�نب من �رصكة جيحون ولي�س 

بعلم اأو م�ص�ورة من االأوىل.

واأ�ص�ف عثم�ن اأنهم التقوا ببلدية رام اهلل ودائرة الزراعة ودائرة مي�ه ال�صفة الغربية 
و�صلطة البيئة. وبن�ء عليه ح�رص اأكرث من 35 ممثاًل عن تلك املوؤ�ص�ص�ت الر�صمية واّطلعوا 
على املوقع واعدين بحلِّ امل�صكلة من خالل م�رصوع حمطة تنقية بتمويل اأمل�ين يف منطقة عني 
جريوت �صتكرر املي�ه التي ت�صل الوادي وتق�صي على املكرهة نه�ئيً�...مرت اأربع �صنوات 

وم� زلن� ننتظر اإق�مة امل�رصوع”.

كحل موؤقت لت�صهيل تنقل اأ�صح�ب اأرا�صي الزيتون، ق�مت بلدية رام اهلل الع�م امل��صي 
ببن�ء �صتة ج�صور اإ�صمنتية طول كل واحد “مرتان ون�صف” وعر�س “مرت” ي�صل بني طريف 
الوادي من عدة جه�ت خمتلفة ليمكن اأه�يل القرية من جد حم�صولهم.  مع العلم اأن هن�ك 

ج�رصًا قدميً� لتنقل املركب�ت مت بن�ءه ع�م 1999.



5

عبد اهلل �صليم�ن اأحد اأع�ص�ء املجل�س البلدي للقرية، اأ�ص�ر اأثن�ء لق�ء املجلة ب�ملجل�س اإىل 
اإ�صبعه على م� تبقى من م�ص�ح�ت م�صموح البن�ء فيه�  اخل�رطة الهيكلية للقرية ، وا�صعً� 
ال�صم�لية ال�رصقية املح�ذية  اأنه� ترتكز يف املنطقة  للقرية، مو�صحً�  الهيكلي  �صمن املخطط 
للوادي، م� اأثر كثريًا على �صعر االأرا�صي يف تلك املنطقة لنفور الن��س من ال�رصاء قرب مكرهة 

بال حلول له� تلوح ب�الأفق.

اأم� ب��صم ج�د اهلل ع�صو املجل�س القروي فط�لب اأثن�ء �صريه ب�لقرب من الوادي -حيث 
ق�م ع�مالن ب�إذن من املجل�س بر�صه ب�ملبيد للتخفيف من البعو�س- بعودة املتنزه واملتنف�س 
القدمي الأه�يل القرية، معربًا: “ كم� كل املدن متلك احلدائق واملتنزه�ت فمن حقن� اأن نح�فظ 

على م� حبته لن� الطبيعة«.

انتقدت “ بع�س ال�صلوكي�ت ال�ص�رة ب�لبيئة من ال�صك�ن اي�ص� ودون رق�بة من املجل�س، 
والبن�ء  الذبح  وخملف�ت  املنزلية  النف�ي�ت  تتواجد  املتدفق،  املج�ري  �صيل  اإىل  فب�الإ�ص�فة 
اأنه يهيب ب�ملواطنني املح�فظة على البيئة  اأكد املجل�س  عند جمرى الوادي، وردًا على ذلك، 
واإنذار  املوقع  اإىل  ب�لذه�ب  ترتدد  لن  املجل�س  �صي�رة  اأن  موؤكدًا  خم�لفة،  اأي   عن  واالإبالغ 

املت�صبب ب�ل�رصر مبنع تكرار فعلته.

اأن مو�صوع  وق�ل املهند�س خ�لد غزال رئي�س ق�صم ال�رصف ال�صحي يف بلدية رام اهلل، 
جم�ري بيت عور هو من تخ�ص�س �صلطة املي�ه ومل يعد للبلدي�ت �ص�أن فيه الأنه خ�رج حدوده�، 
م�صريًا يف ذات الوقت اإىل اهتم�م البلدية بتحمل جزٍء من امل�صوؤولية واال�صتف�ص�ر عن �صبب 
حتويل اخلط من مي�ه رام اهلل اإىل جيحون ب�جت�ه بيت عور وذلك عرب زي�رة الواد ومع�ينة 
طبيعة املي�ه، والتوا�صل اله�تفي مع االرتب�ط االإ�رصائيلي يف بيت ايل والذي مل ينِف اأن تكون 
مي�ه امل�صتوطن�ت القريبة وعوفر توجه اإىل الواد، ولكن بخ�صو�س حتويل اخلط من رام اهلل 
فلم يتج�وبوا مع طلب البلدية اأو �صلطة املي�ه بزي�رة مع�صكر عوفر وفح�س �صم�م�ت املي�ه 

بحجة اأن املنطقة اأمنية.
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وب�لتوثيق الزم�ين، ي�صري غزال اإىل اأنه الحظ ان  االأعوام م� بني 1996-2000 مل ت�صهد 
اأعوام 2000-2010 تدفقت مي�ه لكنه�  اإال م�ء املطر �صت�ًء، منذ  اأي مي�ه يف الوادي  تدفق 

ك�نت مقبولة ولي�صت ع�دمة. من 2010-2016  تدفقت مي�ه ع�دمة.

اأقيمت  بيتوني�  تنقية يف مدينة رام اهلل ح�ليً�، حمطة قدمية يف  اإىل وجود حمطتني  ولفت 
ع�م 1973 وهي التي ك�نت توجه مي�ه املج�ري اإىل جيحون، االأخرية التي حولته� منذ �صت 

�صنوات اإىل بيت عور. وحمطة جديدة يف الطرية بجودة ع�لية.

يوؤكد غزال: “املحطة القدمية لي�صت بجدوى اجلديدة ولكن لي�صت جم�ري 100%، كم� 
اأن مي�هً� ع�دمة دخيلة من امل�صتوطن�ت )حورون، جفع�ت زئيف،  يف بيت عور، وهذا دليل 

مع�صكر عوفر( تخلط مع مي�ه رام اهلل فتزيد الطني بّلة«.

اخلرب اجليد وفق غزال، هو نية بلدية رام اهلل القوية اإن�ص�ء حمطة مع�جلة ث�لثة يف منطقة 
بطن الهوا �صتحُول دون و�صول مي�ه رام اهلل اإىل خ�رج حدود املدينة، والتمويل ذاتي ومتوفر 

من البلدية، وقد نزل عط�ء امل�رصوع اأواخر اآب ويحت�ج �صنتني لينفذ ب�صكل مبدئي.

امل�صكلة  �صبب  اأن  املي�ه  �صلطة  يف  ال�صحي  ال�رصف  دائرة  مدير  ي��صني  ع�دل  ويو�صح 
بيت  ب�جت�ه   ) اجلديرة  واجليب،  )برينب�ال  القد�س  غربي  من  املج�ري  اجت�ه  تغيري  هو 
عور، وامل�صدر مع�صكر عوفر جراء اأعم�ل �صي�نة داخلية رمب�، واأ�ص�ف: “ خ�طبن� اجلهة 
االإ�رصائيلية ب�رصورة التدخل ملع�جلة امل�صكلة ولكن متنع زي�رتن� للمنطقة كونه� ع�صكرية 

مغلقة، وخالل ال�صت �صنوات التي م�صت مل نلق جت�وبً� يذكر منهم«.

وحول م�رصوع حمطة املع�جلة يف عني جريوت ف�أ�ص�ر اإىل اأن التمويل متوفر والدرا�صة 
والتخطيط ولكن الع�ئق يف ا�صتمالك االأرا�صي من اأ�صح�به� كونهم مغرتبني اأوال ولوقوع 
املنطقة يف من�طق جـ ث�نيً�. موؤكدًا اأن هذه املحطة �صتنهي امل�صكلة نه�ئيً� يف ح�ل اأن�صئت ولكن 
ننتظر موافقة اأ�صح�ب االأرا�صي. اأم� احلل االأجنع وقريب املدى فهو حمطة بطن الهوى 

التي تزمع بلدية رام اهلل اإن�ص�ءه� خالل ع�مني.
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االطار القانوين املعاجلة امل�شكلة: 
االطار القانوين الدويل:. 1

 ت�صكل ال�صحة حق� ا�ص��صي� لالأفراد  ن�س عليه االعالن الع�ملي حلقوق االن�ص�ن وم� تفرع 
عنه من مواثيق دولية خ��صة بقط�ع ال�صحة، كم� ان�ص�أت االمم املتحدة منظمة خ��صة هي 
ب�حلي�ة حيث  احلق   عن   واال�ص��صي  االول  التعبري  هي  ف�ل�صحة  الع�ملية،  ال�صحة  منظمة 
اأن ا�صل حقوق االن�ص�ن هو احلق يف احلي�ة .وقد ت�أكدت هذه الفكرة  من خالل  امل�دة 25 

فقرة)1( من االعالن الع�ملي حلقوق االن�ص�ن ال�ص�در عن اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة.

اأن التعريف االكرث تداواًل لل�صحة هو تعريف منظمة ال�صحة الع�ملية  وتعرفه� بـ “ح�لة 
من اكتم�ل ال�صالمة بدنيً� وعقليً� واجتم�عيً�، ال جمرد اخللو من االمرا�س اأو العجز.

احلق يف ال�شحة يف القانون الدويل :
حلم�ية حق االن�ص�ن يف احلي�ة يجب توفري الرع�ية ال�صحية ومراقبة التزام الدول بتوفري 
الرع�ية ال�صحية  لرع�ي�ه� واملقيمني يف اقليمه� ، وكذلك جعل كل ال�صعوب ت�صل اىل ح�لة 

من الرف�هية البدنية والعقلية واالجتم�عية الت�مة للو�صول اىل اعلى م�صتوى من ال�صحة.
وقد �صمن العهد الدويل للحقوق االقت�ص�دية واالجتم�عية  والثق�فية  ال�ص�در عن االمم 
املتحدة �صنة 1966 احلق يف ال�صحة ، وعلى امل�صتوى االوروبي فتم الت�أكيد على احلق يف 

ال�صحة من خالل امليث�ق االوروبي املوؤرخ يف 1961/10/18 
وقد  اقرت امل�دة 12 يف العهد الدويل اخل��س ب�حلقوق االقت�ص�دية واالجتم�عية والثق�فية 

على :
بحق كل اإن�ص�ن يف التمتع ب�أعلى م�صتوى من ال�صحة اجل�صمية والعقلية ميكن بلوغه.. 1
املم�ر�صة . 2 لت�أمني  تدابري  عدة  اتخ�ذ  العهد  هذا  يف  االطراف  الدول  على  يتعني  وانه 

الك�ملة لهذا احلق، وهي تدابري الزمة من اأجل: 
الطفل أ.  منو  وت�أمني  الر�صع  وفي�ت  ومعدل  املواليد  موتى  معدل  خف�س  على  العمل 

منوا �صحي�. 
حت�صني جميع جوانب ال�صحة البيئية وال�صن�عية. ب. 

ا
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وعالجه� ج.  االأخرى  واالأمرا�س  واملهنية  واملتوطنة  الوب�ئية  االأمرا�س  من  الوق�ية 
ومك�فحته�.

للجميع يف ح�لة د.  الطبية  والعن�ية  الطبية  ت�أمني اخلدم�ت  �ص�أنه�  من  تهيئة ظروف   
املر�س.          

احلق يف ال�شحة يف القانون الفل�شطيني 
تن�ول امل�رصع الفل�صطيني احلق يف ال�صحة وحدد �صقف اخلدم�ت التي يتوجب توفريه� 
ب�ملواثيق  التزام�ته�  ووفق  الدولة  امك�ن�ت  �صمن  وجم�نيته�  تقدميه�  والي�ت  للمواطن 

الدولية.

ا�ص��صي  حق  انه�  على  لل�صحة  اال�ص��صي  الق�نون  يف  الفل�صطيني  امل�رصع  يتعر�س  مل 
للمواطن ا�صوة ب�لتعليم الذي ج�ء الن�س حوله يف الق�نون وا�صح� وق�طع� حيث تن�س امل�دة 
24 من الق�نون اال�ص��صي على ان التعليم حق والزامي حتى نه�ية املرحلة اال�ص��صية على 
االقل ،اال ان الق�نون اال�ص��صي نف�صه قد اعطى للم�رصع ان ينظم بق�نون خدم�ت الت�أمني 
للمواطن  توفريه�  يتوجب  التي  اخلدم�ت  �صقف  يحدد  ان  وب�لت�يل  وال�صحي  االجتم�عي 

والي�ت تقدميه� وجم�نيته� �صمن امك�ن�ت الدولة ووفق التزام�ته� ب�ملواثيق الدولية.

ان   اىل   2003 لع�م  املعدل  الفل�صطيني  اال�ص��صي  الق�نون  )22(من  امل�دة  اأ�ص�رت  حيث 
الق�نون ينظم خدم�ت الت�أمني االجتم�عي وال�صحي ومع��ص�ت العجز وال�صيخوخة. 

وقد نظم امل�رصع الفل�صطيني ق�نونً� لل�صحة ب�إ�صم ق�نون ال�صحة الع�مة رقم )20( ل�صنة 
2004م، وهن� يجب التفرقة بني احلق يف ال�صحة وق�نون ال�صحة ، حيث ان احلق يف ال�صحة 
القواعد  جمموعة  فهو  ال�صحة  ق�نون  ام�   ، لالفراد  اال�ص��صية  احل�ج�ت  ب�إ�صب�ع  يتجلى 
املنظمة لعمل املرافق ال�صحية والقواعد التي ت�صمن تقدمي الرع�ية ال�صحية ولي�س �صم�ن 

ال�صحة مبفهومه� الوا�صع.
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م�شمون احلق يف ال�شحة ح�شب قانون ال�شحة الفل�شطيني 
رغم ان م�صدر احلق يف ال�صحة ي�صتخل�س من الن�س حيث ان احلق يف ال�صحة بح�صب 
الق�نون الفل�صطيني يقوم على ع�ملني، اإحداهم� احلف�ظ على ال�صحة وال�صالمة اجل�صدية، 
والث�ين اإع�دته� اإىل و�صعه� الطبيعي اإن هي تعر�صت لالأذى)العالج( .غري اأن ق�نون ال�صحة 
الع�مة من جهته يعك�س ب�صورة غري مت�ص�وية البعدين الوق�ئي والعالجي حيث اأن ق�نون 
للعالقة  نظرا  و  الوق�ئي  على اجل�نب  منه  اكرث  العالجي  على اجل�نب  الع�مة ركز  ال�صحة 

املوجودة بني البيئة وال�صحة ف�أن الوق�ية والتوعية اهم من العالج.

  وكون ال�صلطة الفل�صطينية ع�صو يف االمم املتحدة ف�أن عليه� االلتزام ب�ملواثيق امللزمة 
الدويل  والعهد  الن�ص�ن  حلقوق  الع�ملي  ب�العالن  حكم�«  ملتزمة  ف�ل�صلطة  االع�ص�ء،  للدول 
ف�ن  وب�لت�يل  الع�ملية  ال�صحة  منظمة  بد�صتور  وكذلك  واالجتم�عية  االقت�ص�دية  للحقوق 
ال�صحة تعترب »حق« يف فل�صطني وهذا احلق ال بد من ان يتو�صح وان يتجلى يف ك�فة االنظمة 
والقوانني، وب�صكل رئي�س ق�نون ال�صحة الع�مة وق�نون الت�أمني ال�صحي، ويجب ان ينعك�س 

هذا احلق من خالل اخلدم�ت ال�صحية املقدمة للمواطنني.

املتعلقة  ال�شحية  اخلدمات  بع�ض  العامة  ال�شحة  قانون  من   )5( املادة  وحتدد 
ب�صحة االأم والطفل والتي  منه�:-

اإجراء فح�س طبي قبل عقد الزواج و يعمل على عدم توثيق العقد اإال بعد الفح�س . 1
الطبي للت�أكد من خلو الزوجني مم� ميكن اأن يوؤثر على حي�ة و�صحة ن�صلهم�.

وت�صجيع . 2 والر�ص�عة  والوالدة  احلمل  فرتات  اأثن�ء  يف  خ��صة  وب�صفة  املراأة  رع�ية 
الر�ص�عة الطبيعية.

مت�بعة منو الطفل وتطوره.. 3
توعية االأ�رصة واملجتمع على كيفية رع�ية الطفل وحم�يته والتع�مل معه خالل مراحل . 4

منوه وتطوره املختلفة.
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تن�ول الف�صل اخل�م�س من الق�نون ال�صحة املهنية وج�ء يف امل�دة )31( »يحظر مزاولة 
اي عمل او حرفة له� اثر على ال�صحة الع�مة او البيئة ، اال بعد احل�صول على موافقة مكتوبة 

من الوزارة ".
احلق يف ال�شحة وعالقته بالبيئة:

احلق يف ال�صحة واحلق يف العي�س يف بيئة �صحية :
اأن  للتمتع ب�حلق يف احلي�ة ويف �صالمة اجل�صد،حيث  البيئة م�ص�ألة �رصورية  اإن �صالمة 
واالجتم�عية  االقت�ص�دية  للحقوق  الدوليني  والعهدين  االإن�ص�ن  حلقوق  الع�ملي  االإعالن 
جمموعة  تقرر  وا�صحة،  اإلزام  بقوة  تتمتع  وث�ئق  وهي  وال�صي��صية  املدنية  وللحقوق 
للحقوق  الدويل  العهد  من   )11( امل�دة  ن�صت  ،حيث  ال�صحية  ب�لبيئة  املت�صلة  احلقوق  من 

االقت�ص�دية واالجتم�عية على :
تقر الدول االأطراف يف العهد احل�يل بحق كل فرد يف م�صتوى معي�صي من��صب لنف�صه . 1

له حق يف حت�صني  املن��صب وامللب�س وامل�صكن، وكذلك  الغذاء  ذلك  . مب� يف  ولع�ئلته 
اأحواله املعي�صية ب�صفة م�صتمرة . وتقوم الدول االأطراف ب�تخ�ذ اخلطوات املن��صبة 
ل�صم�ن حتقيق هذا احلق، مع االإقرار ب�الأهمية اخل��صة للتع�ون الدويل الق�ئم على 

الر�ص�ء احلر يف هذا ال�ص�أن .
تقوم الدول االأطراف يف العهد احل�يل، اإقرارا منه� ب�حلق االأ�ص��صي لكل فرد يف اأن . 2

يكون متحررا من اجلوع، منفردة اأو من خالل التع�ون الدويل، ب�تخ�ذ االإجراءات 
مب� يف ذلك الربامج املحددة والتي تعترب �رصورية 

االنتف�ع أ.  عن طريق  وذلك  االأغذية  وتوزيع  االإنت�ج وحفظ  و�ص�ئل  اأجل حت�صني  من 
الكلي من املعرفة التقنية والعلمية املعرفة مبب�دئ التغذية وبتنمية النظم الزراعية 
اأو اإ�صالحه�، بحيث يحقق ذلك اأكرب قدر من الكف�ءة يف التنمية واالنتف�ع من املوارد 

الطبيعية .
اأجل ت�أمني توزيع ع�دل للموؤن الغذائية يف الع�مل تبع� للح�جة، مع االأخذ بعني ب.  من 

االعتب�ر م�صكالت االأقط�ر امل�صتوردة لالأغذية وامل�صدرة له�.

ا
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وج�ء يف امل�دة )12( من العهد الدويل للحقوق االقت�ص�دية واالجتم�عية :
تقر الدول االأطراف يف العهد احل�يل بحق كل فرد يف املجتمع يف احل�صول على اأعلى . 1

م�صتوى ممكن من ال�صحة البدنية والعقلية .
ت�صمل اخلطوات التي تتخذه� الدول االأطراف يف العهد احل�يل للو�صول اإىل حتقيق . 2

كلي لهذا احلق م� هو �رصورى من اأجل :
التنمية أ.  اأجل  من  االأطف�ل،  وفي�ت  ويف  املواليد  يف  الوفي�ت  ن�صبة  على خف�س  العمل 

ال�صحية للطفل.
حت�صني �صتى اجلوانب البيئية وال�صن�عية .ب. 
الوق�ية من االأمرا�س املعدية واملتف�صية واملهنية ومع�جلته� .ج. 
اإت�حة املن�خ والظروف التي توؤمن اخلدم�ت والعن�ية الطبية يف ح�لة املر�س د. 

واحلق كم� هو معلوم م�صلحة لل�صخ�س يحميه� الق�نون وم�صلحة االإن�ص�ن يف اأن يعي�س 
يف بيئة �صحية من��صبة من اأقوى امل�ص�لح يف القوانني الدولية اأو الق�نون الداخلي الفل�صطيني  

على حد �صواء، وذلك لالأ�صب�ب االآتية :

اإنه ال ميكن اأن يح�فظ االإن�ص�ن على حي�ته �صليمً� مع�فى اإال اإذا قرر له هذا احلق، ومعلوم 
اأن احلق يف احلي�ة هو جوهر حقوق االإن�ص�ن، وحيث اأن احلق يف بيئة �صحية ي�صتند اإىل حق 

االإن�ص�ن يف �صالمة ج�صده وهو بدوره اأهم احلقوق الرئي�صية للعي�س يف اأم�ن وارتي�ح .

اإن القوانني الدولية وق�نون البيئة اولت عن�ية ف�ئقة ل�صالمة البيئة التي يعي�س االإن�ص�ن 
فيه�، ومن ثم ف�إن هذه القوانني قد اأنتجت حق� جديدا ن�صبي� لالإن�ص�ن يف اأن تكون البيئة التي 
يع�س فيه� بيئة �صحية �ص�حلة .. لذا ن�صتطيع اأن نوؤكد من الوجهة الق�نونية اأنن� ب�صدد حق 

ي�ص�نده الق�نون لالإن�ص�ن يف اأن يعي�س يف بيئة �صحية من��صبة.

ويف نف�س ال�صي�ق تن�ول امل�رصع الفل�صطيني مو�صوع املك�ره ال�صحية ،وا�صتن�دًا  لق�نون 
ب�ص�أن  ل�صنة 2013م   )1( رقم  تعليم�ت  ل�صنة 2004م، �صدرت  رقم )20(  الع�مة  ال�صحة 

املك�ره ال�صحية.

ا
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عرفت امل�دة االوىل من التعليم�ت املك�ره ال�صحية على انه� :
كل عق�ر اأو جزء منه تكون طريقة ا�صتعم�له على وجه م�رص ب�ل�صحة الع�مة.. 1
اأي نف�ي�ت اأو اأو�ص�خ وكل حفرة اأو قن�ة جمرى اأو ب�لوعة اأو بئر اأو مرح��س اأو . 2

موقع طرح نف�ي�ت اأو حمطة جتميع اأو تنقية مي�ه ع�دمة اأو مدخنة اأو خمبز اأو اأتون 
اأو م� �ص�به ذلك يف اأي موقع اأويف ح�لة درجة من القذارة اأو اخلطورة.

كل اأ�صطبل اأو زريبة اأو مزرعة اأو طيور اأو حيوان�ت اأو اأي مك�ن اآخر معد الإيواء . 3
احليوان�ت. 

كل م� له خ��صية �ص�رة من مواد اأو عملي�ت اأو روائح اأو اأ�صوات اأو دخ�ن اأو غب�ر . 4
اأو ف�صالت.

ب�صحة . 5 وال�رصر  االأذى  تلحق  بطريقة  ومم�ر�صته  اإدارته  تتم  عمل  اأو  حرفة  كل 
الع�ملني فيه وب�صحة الغري.

طرح النف�ي�ت اأو الف�صالت ال�صلبة اأو ال�ص�ئلة اأو غري ذلك يف ال�صوارع اأو االأر�صفة . 6
اأو على جوانبه� اأو يف ال�ص�ح�ت الع�مة اأو االأرا�صي املك�صوفة.

عدم نظ�فة العق�ر اأو حرمه اأو الر�صيف الواقع اأم�مه.. 7
العق�ر الذي مت�ر�س فيه اأن�صطة اأو عملي�ت ت�صدر عنه� خ��صية اأو خوا�س طبيعية اأو . 8

مواد �صلبة اأو �ص�ئلة اأو غ�زية اأو خليط منه�.
اإن�صي�ب اأو طرح اأو تفريغ حمتوي�ت احلفر االمت�ص��صية اأو ال�صم�ء اأو اخلزان�ت . 9

املعنية  الر�صمية  اجله�ت  من  له�  املخ�ص�صة  االأم�كن  غري  يف  الن�صح  اأو  التحليلية 
وكذلك ت�رصيف املي�ه الع�دمة من حمط�ت التنقية دون اكتم�ل مراحل مع�جلته�.

الرع�ية . 10 موؤ�ص�ص�ت  عن  الن�جمة  الغ�زية(  اأو  ال�صلبة  اأو  )ال�ص�ئلة  الطبية  النف�ي�ت 
ومراكز  واملختربات  الطبية  والعي�دات  ال�صحية  واملراكز  ك�مل�صت�صفي�ت  ال�صحية، 
االأ�صعة ومراكز اإنت�ج املط�عيم وبنوك الدم وم�ص�نع وم�صتودع�ت االأدوية ومراكز 

البحوث ال�صحية اإال اإذا متت اإدارة اأي منه� بطريقة �صحية.
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اأم� امل�دة الث�نية من التعليمة فحددت اجلزاء املرتتب على املخ�لفة يف الت�صبب ب�ملكرهة 
ال�صحية وج�ء فيه� :

يف ح�ل الك�صف عن اأي مكرهة �صحية وردت يف امل�دة امل�ص�ر اإليه� اأعاله يقوم مفت�س . 1
اأو  املت�صبب  ال�صخ�س  اإىل  خطي  اإ�صع�ر  بتوجيه  ال�صحة  مديرية  يف  البيئة  �صحة 

امل�صوؤول عن املكرهة يخطره فيه بوجوب اإزالته� خالل املدة املحددة يف االإ�صع�ر.
املدة . 2 خالل  اإزالته�  يف  ال�صحية  املكرهة  عن  امل�صوؤول  اأو  املت�صبب  تخلف  ح�ل  ويف 

املحددة ب�الإ�صع�ر يتم خم�طبة اجله�ت املخت�صة التخ�ذ املقت�صى الق�نوين الإزالته� 
فيه�  حت�صل  التي  ب�لطريقة  حت�صيله�  يتم  الدفع  عن  تخلف  ح�ل  ويف  نفقته  على 

االأموال الع�مة.

م�شكالت القطاع ال�شحي يف االرا�شي الفل�شطينية 
يرتكز ن�ص�ط القط�ع ال�صحي الفل�صطيني يف جم�ل اخلدم�ت ال�صحية الوق�ئية وال�صحة 
االأولية، وي�ص�رك القط�ع احلكومي يف هذا املج�ل قط�عي االأنروا واملنظم�ت غري احلكومية.
اال ان القط�ع ال�صحي يواجه م�صكالت كبرية منه� م� يتعلق ب�الحتالل ومنه� م�صكال تتتعلق 

بنف�س اخلدم�ت ونوعيته�.

اأواًل: االحتالل واحلقوق ال�شحية الفل�شطينية :
الرابعة  جنيف  اتف�قية  احك�م  عليه�  ت�رصي  ف�إنه  حمتلة  الفل�صطينية  االرا�صي  ب�إعتب�ر 
 ،1949 12اآب/اأغ�صط�س  يف  املوؤرخة  احلرب  وقت  يف  املدنيني  االأ�صخ��س  حم�ية  ب�ص�أن 
ال�ص�رخ  عدوانه  نتيجة  النف�صية  اال�صطراب�ت  ح�الت  ازدي�د  يف  ًا  كبري  ًا  دور  ف�لالحتالل 
واجتي�ج�ته املتكررة للمدن والبلدات الفل�صطينية وا�صتخدامه لك�فة اأنواع االأ�صلحة الفت�كة 
واملروعة وح�ص�ره اخل�نق على قط�ع غزة الذي اأوجد ح�الت كثرية من االأمرا�س اجل�صدية 

و النف�صية وخ��صة عند الن�ص�ء واالأطف�ل وال�صيوخ.

ب�لقت�ل  امل�صرتكني  غري  اال�صخ��س  على  االعتداء  اوىل   فقرة  الث�لثة  امل�دة  حظرت  وقد 
او  الق��صية  املع�ملة  او  الت�صويه  او  ب�لقتل  �صواًء  البدنية  وال�صالمة  احلي�ة  على  ب�العتداء 
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التعذيب ، كم� اليجوز اأخذهم كره�ئن اأو االعتداء على الكرامة ال�صخ�صية، وعلى االأخ�س 
املع�ملة املهينة واحل�طة ب�لكرامة، وال يجوز اإ�صدار االأحك�م وتنفيذ العقوب�ت دون اإجراء 
الق�ص�ئية  ال�صم�ن�ت  جميع  وتكفل  ق�نونيً�،  ت�صكياًل  م�صكلة  حمكمة  اأم�م  �ص�بقة  حم�كمة 

الالزمة.

التنقل واحلركة  وكذلك  على حم�ية احلق يف  االإن�ص�ن  الع�ملي حلقوق  االإعالن  ن�س  لقد 
ن�س العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صي��صية على اإر�ص�ء هذا احلق يف امل�دة 12 التي ن�صت 
التنقل فيه وحرية  اإقليم دولة م� يف حرية  على حق كل فرد يوجد على نحو ق�نوين داخل 
اختي�ر مك�ن اإق�مته وكذلك حرية مغ�درة اأي بلد ، مب� يف ذلك بلده . واأكدت امل�دة على عدم 
اأن  الق�نون، على  ب�أية قيود غري تلك التي ين�س عليه�  اأعاله  جواز تقييد احلقوق املذكورة 
تكون �رصورية حلم�ية االأمن القومي اأو النظ�م الع�م اأو ال�صحة الع�مة اأو االآداب الع�مة اأو 
حقوق االآخرين وحري�تهم ، وتكون متم�صية مع احلقوق االأخرى املعرتف به� يف هذا العهد. 

وحظرت ذات امل�دة حرم�ن اأحد ، تع�صف� ، من حق الدخول اإىل بلده«.

ي�صتمر االحتالل يف تنكره حلقوق ال�صعب الفل�صطيني وتهربه من تطبيق اإحك�م الق�نون 
الدويل االإن�ص�ين وقرارات ال�رصعة الدولية ، حيث اأن االإغالق�ت وحظر التجول واحلواجز 
واجلدار الف��صل الن�جت عن االحتالل اال�رصائيلي ي�صهم يف حرم�ن املواطنني الفل�صطينيني 
�صفر وتنقل  دولة االحتالل متنع وتعيق حرية  تزال  و ال    . ال�صحة  املكفول  يف  من حقهم 
الفل�صطينيني تهدف من خالله� �صلط�ت االحتالل اإىل منع توا�صل الفل�صطينيني يف قط�ع غزة 
وال�صفة وكذلك منع واإع�قة توا�صلهم مع الع�مل اخل�رجي ومتثل ابرز انته�ك�ت االحتالل 

يف ال�صور الت�لية:
ا�صتمرار فر�س احل�ص�ر ال�ص�مل وامل�صدد على قط�ع غزة االأمر الذي اأدي اإىل تدمري . 1

منظم لك�فة القط�ع�ت االقت�ص�دية احليوية والقط�ع ال�صحي  يف القط�ع واأثر �صلبً� 
على جممل حقوق املواطنني الفل�صطينيني وت�صبب يف ك�رثة اإن�ص�نية يف القط�ع.

حرم�ن مئ�ت املر�صى من العالج يف م�صت�صفي�ت ال�صفة الغربية والقد�س ال�رصقية اأو . 2
اخل�رج  ومت منع واإع�قة التوا�صل االجتم�عي والع�ئلي.
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حرم�ن اال�رصى من تلقي العالج واالإبق�ء عليهم يف ال�صجن .. 3
خم�لفة امل�دة )4( من اتف�قية حقوق الطفل خ�صو�صً� لالأطف�ل اال�رصى  التي تن�س . 4

على اأّن: “للطفل احلق يف قدر ك�ف من اخلدم�ت الطبية، واأّنه يجب اأن يتمتع بفوائد 
ال�صم�ن االجتم�عي، واأن يكون موؤهاًل للنمو ال�صحي ال�صليم”.

الهجم�ت على املرافق ال�صحية واالإ�ص�ب�ت اجل�صدية واالإع�ق�ت.. 5

 ثانياً :نوعية اخلدمة ال�شحية املقدمة :
الفل�صطينية . 1 احلكومة  طرف  من  املقدمة  اخلدم�ت  من  كغريه�  ال�صحية  اخلدم�ت 

اجله�ت  ج�نب  من  التمويل  على  اعتم�ده  بفعل  لال�صتمرار  ق�بلة  غري  ملواطنيه� 
امل�نحة، والتي تخ�صع للتقلب�ت، ا�صتن�دًا اإىل االعتب�رات ال�صي��صية.

نق�س الك�در الطبي حيث اأن االأرا�صي الفل�صطينية تع�ين من نق�س ح�د يف عدد من . 2
التخ�ص�ص�ت الطبية الفرعية )االأورام، على �صبيل املث�ل(.

اإنتق�ل الكثري من االأطب�ء ذوي اخلربة اإىل اإ�رصائيل  التي تعد م�صدر توظيف مهم، . 3
يف ظل فر�س العمل الكبرية، والرواتب االأعلى، وظروف العمل االأف�صل جذبً� خ��صًة 

لالأطب�ء ال�صب�ب .
�صعوبة احل�صول على اخلدم�ت الطبية الط�رئة خ�صو�صً� مع وجود حواجز تقطع . 4

او�ص�ل املدن والقرى يف االرا�صي الفل�صطينية .
عدم وجود الزامية ت�أمني �صحي : هن�ك  نظ�مني للت�أمني ال�صحي ، اأحدهم� اإلزامي . 5

ال�صلطة ، واحل�الت امل�صجلة يف  االإلزامي ملوظفي  واالأخر طوعي؛ فهن�ك اال�صرتاك 
تتلقى م�ص�عدة منتظمة  )اأي ح�الت  ال�صوؤون االجتم�عية كح�الت اجتم�عية  وزارة 
 3 �صن  حتت  واالأطف�ل  �صحي(،  ت�أمني  بط�قة  فقط  يتلقى  وبع�صه�  الوزارة،  من 
�صنوات، واملر�صى امل�ص�بني ب�أمرا�س م�صتع�صية )ك�ل�رصط�ن امل�صخ�س، والف�صل 
الكلوي( اأو امل�ص�بني ب�أمرا�س وب�ئية. خ�رج هذه الفئ�ت حيث اأنه ال يوجد ت�رصيع 
يلزم اأ�صح�ب العمل يف القط�ع اخل��س اأواملنظم�ت االأهلية بت�أمني امل�صتخدمني لديهم 

�صحي�. 
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خال�شة وا�شتنتاجات:
مم� تقدم جند ان اهم العوائق التي تعرت�س توفر بيئة �صحية يف االرا�صي الفل�صطينية 

هي:
االتف�ق�ت اال�رصائيلية الفل�صطينية يف جم�ل ال�صحة والبيئة والتي جعلت االحتالل . 1

يتحكم يف البيئة الفل�صطينية.
 ال�صي��ص�ت االحتاللية املعيقة الي تطور يف حت�صني جودة البيئة الفل�صطينية والتي . 2

تعمل اي�ص� على تخريب هذه البيئة خ��صة يف مع�جلة النف�ي�ت ال�صلبة وال�ص�ئلة.
 االعتداءات اال�صتيط�نية على البيئة الفل�صطينية.. 3
 تع�ر�س ال�صالحي�ت بني احلكم املحلي و�صلطة البيئة ووزارة ال�صحة وعدم وجود . 4

نظ�م حمدد ل�صالحية كل جهة مب� يخدم التك�مل بينه�. وهذا غري متوفر حيث يلقي 
كل طرف امل�صوؤولية على االخر ويلقي اجلميع امل�صوؤولية على االحتالل.

بيئية . 5 م�ص�ريع  تنفيذ  على  قدرته�  وعدم  ب�لذات  القروية  املج�ل�س  امك�ن�ت   �صعف 
فع�لة.

 �صعف االهتم�م البيئي لدى موؤ�ص�ص�ت ال�صلطة و�صعف مت�بعته� للم�ص�كل البيئية.. 6

التو�شيات:
تفعيل ق�نون حم�ية البيئة الفل�صطينية، وايج�د ك�در مراقبة وا�رصاف تنفيذي لديه�.. 1
 دعم احلكومة املركزي للم�ص�ريع البيئية للمج�ل�س القروية، وتفعيل دوائر البيئة يف . 2

وزارة احلكم املحلي
 تعميم التثقيف البيئي ال�صليم يف او�ص�ط اجلمهور. وتعزيز التثقيف يف احلق يف بيئة . 3

�صحية و�صليمة.
البيئة . 4 حلم�ية  �صعبية  حمالت  يف  ع�م  ب�صكل  واجلمهور  الق�عدية  املنظم�ت  تفعيل 

النظيفة.
 تعزيز العمل البيئي التطوعي خ��صة يف االري�ف.. 5


