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  المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان  و مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 30 أكتوبر 2020

  ألقتها:  ندى عوض

 سیدتى الرئیسة،

سیاسة من كجزء اإلسرائیلیة السلطات تفرضها التي القیود بسبب المناسب الطبي العالج لتلقي غزة قطاع من الفلسطینیین المرضى من اآلالف                      یكافح
قطاع في العاملین دخول تمنع كما المزدوج"، االستخدام ذات "المواد بحجة الطبیة المعدات استیراد على صارمة قیوًدا إسرائیل تفرض إذ                      اإلغالق.

  الصحة، وتستهدف البنیة التحتیة الطبیة في جمیع أنحاء غزة.

فلسطینًیا ملیوني احتیاجات تلبیة على ینعكس بما المتخصصین، العاملین وقلة المالئمة الخدمات فقر من یعاني الصحي القطاع االحتالل ترك                     لقد
حیث السرطان، مرضى وخاصة غزة، قطاع خارج للعالج خطیرة بأمراض المصابین المرضى إلرسال متزایدة حاجة هناك لذلك، ونتیجة                    الصحیة.

  إن العالج اإلشعاعي والعالج الكیمیائي یتناقص في غزة.

غزة قطاع یربط الذي الوحید المعبر "إیریز"، معبر عبر للمرور إسرائیل من صادر خروج تصریح على الحصول ومرافقیهم المرضى من                      ُیطلب
 بأجزاء أخرى من األراضي الفلسطینیة المحتلة. ومع ذلك، ُیحرم المرضى بشكل متزاید من الخروج بسبب تعسف نظام التصاریح.

العالمیة، الصحة لمنظمة ووفًقا منها. ٪35 إسرائیل ورفضت طبي، تصریح على للحصول طلًبا 24,340 اإلسرائیلیة السلطات تلقت ،2019 عام                     في
 في عام 2017 توفي 54 مریًضا، بینهم ثالثة أطفال، أثناء انتظار الحصول على تصاریح الخروج.

تصاریح على الحصول معاییر على إضافیة قیوًدا اإلسرائیلیة السلطات فرضت مارس، ففي غزة. في الصحیة األزمة تفاقمت الجاري، العام                     وفي
 الخروج، بعد تفشي فیروس كوفید-19، وأتاحت الخروج فقط لمرضى السرطان المصرح لهم والحاالت الطارئة.

خطط إعالن نتیجة الطبیة، التصاریح بطلب الخاص التنسیق ذلك في بما واإلسرائیلیة، الفلسطینیة السلطات بین التنسیق تعلیق تم ،2020 مایو                      في
السابقة. باألشهر مقارنة بالمائة 90 من بأكثر بالمرضى الخاصة التصاریح عدد خفض في تسبب الذي األمر الغربیة. الضفة من أجزاء ضم                       إسرائیل
من للتخفیف الخروج تصاریح على للحصول بطلب التقدم في ومرافقیهم غزة مرضى لدعم مؤقتة تنسیق آلیة العالمیة الصحة منظمة دشنت أشهر،                       وبعد

 أثر وقف التنسیق.

سبتمبر 28 حتى وذلك وفاة، حالة و21 بكوفید-19، نشطة إصابة حالة 1,485 من أكثر توجد حیث كوفید-19، جائحة غزة تكافح السیاق، هذا                        في
.2020  

حقهم أیضا تنتهك الحاالت بعض وفي ممكنة، صحیة رعایة أقصى على الحصول في بالحق التمتع في الفلسطینیین حق احتالل، كقوة إسرائیل،                       تنتهك
ودون فوري بشكل التعسفي التصاریح نظام إلغاء إلى إسرائیل دعوة على فیه األعضاء والدول اإلنسان حقوق مجلس منظماتنا تحث وعلیه، الحیاة.                       في

  تأخیر.

 شكًرا جزیًال.
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