
 1 

 بیان مشترك 

 19-یدفكونظام الفصل العنصري اإلسرائیلي یقوض حق الفلسطینیین في الصحة في ظل جائحة 

 2020نیسان  7 التاریخ:

الذي  ،) المستجد19-مرض فیروس كورونا (كوفید انتشار في ظل ھذا العام العالميلصحة ایوم مناسبة  تأتي
 سبة للفلسطینیین،فبالن .يسسؤملالتمییز والظلم ا تحت نیرعلى الرازحین یجتاح العالم ویؤثر بشكل غیر متكافئ 

لیھ ا الضوء عمسلطً  ،برتھاید) إلى الواجھةظام الفصل العنصري اإلسرائیلي (األبندفع انتشار ھذا المرض 
والذي أدى على مر  i،الممنھجین على أساس عرقي ضد الفلسطینیین كافة سیطرةعلى الھیمنة وال كنظام قائم

قطاع  ا فيالصحیة في األرض الفلسطینیة المحتلة، وتحدیدً  الرعایة احتجاز تطور نظامعقود من الزمن إلى 
 iiiفسیة.من الصحة الجسدیة والن یمكن بلوغھوحرم الفلسطینیین من حقھم في التمتع بأعلى مستوى  ii،غزة المحتل

تتجلى طبیعة نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي بشكل أوضح من أي  ،19-ومع استمرار انتشار مرض كوفید
منذ اثني  المستمر ،وقت مضى. ففي قطاع غزة، یعاني ملیونا فلسطیني من اإلغالق اإلسرائیلي غیر القانوني

 iv.شكال الحیاة في القطاع ودفع بنظام الرعایة الصحیة في غزة إلى حافة االنھیارأقوض كافة  ما ،اعشر عامً 
ع من ورف ،، واتنھك حقھم في الغذاءعلى المساعداتالفلسطینیین بشكل كبیر أدى اإلغالق إلى اعتماد  قدف

وحتى ما قبل جائحة فیروس  vلصحة والرفاه.ا فيوالفقر والبطالة بشكل یقوض حق الفلسطینیین مستویات 
كان نظام الرعایة الصحیة في قطاع غزة یعاني من نقص حاد في األدویة والمعدات واللوازم  ،19-كوفید
لحصول على العالج ا ممن یعانون من أمراض خطیرة إلى محاولة ما دفع العدید من سكان القطاع viالطبیة،

تصاریح خروج من قبل سلطات االحتالل  ستصدارال ، والمرور في عملیة عقیمة ومعقدةخارج قطاع غزة
م من األمر قافمنھم حقھم في الحیاة. وقد الكثیر ا للحق في الصحة، وحرم اإلسرائیلي، األمر الذي یعتبر انتھاكً 

حد من قدرة الفلسطینیین  ما viiأزمة انقطاع التیار الكھربائي المزمنة وتلوث معظم مخزون قطاع غزة من المیاه،
حالة مؤكدة من اإلصابة بفیروس  12غزة حالیا قطاع . یوجد في الوباء والحد من آثاره انتشارعلى تخفیف 

 80 میتم اآلن استخدا ،یعیشون ھناك فلسطینيجھاز تنفس اصطناعي فقط لملیوني  87، بینما یتوفر 19-كوفید
للبالغین  جھاز تنفس اصطناعي 256والشيء ذاتھ ینطبق على الضفة الغربیة حیث یوجد  viii.ھامن %90إلى 
ا في مخیمات الالجئین ویزداد ھذا الوضع تعقیدً  ixفلسطیني. مالیینثالثة  یقارب ، یفترض أن تخدم مافقط

الفلسطینیین في األرض الفلسطینیة المحتلة وفي المنطقة ككل، حیث االكتظاظ والضغط الجسدي والنفسي 
نون أصال من ملیون الجئ فلسطیني، یعا 5.6 ما یزید عن جعل ، الذيوسنوات من الصراع الطویل المستمر

 xعرضة لمخاطر تفشي ھذه الجائحة. أكثر، عملوال انتھاك حقھم في الغذاء

ورونا، كجل الحد من انتشار فیروس أل من في الوقت الذي تدعو فیھ الدول والحكومات شعوبھا للبقاء في المنز
تواصلت انتھاكات حقوق اإلنسان بما فیھا حیث ، مرضالیتم تقویض الجھود الفلسطینیة لمنع ودرء مخاطر 

 ،على سبیل المثال ،26/3/2020في ف xiفلسطینیین على جانبي الخط األخضر.تعود لھدم إسرائیل لمنازل 
غطیة ومواد أخرى كان یتم استخدامھا لصالح عیادتین میدانیتین، أصادرت قوات االحتالل اإلسرائیلي أعمدة و

وحدات سكنیة للطوارئ ومسجدین في خربة ابزیق في منطقة األغوار الشمالیة في الضفة الغربیة  وأربع
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فلسطینیین شاركوا في مبادرات محلیة لتعقیم مدارس  اعتقلت قوات االحتالل، فقد في القدسو xiiالمحتلة.
 الخدمات المقدمة وتحدیدً ھمال في اإو قاموا بتوزیع مؤن غذائیة في أجزاء المدینة التي تعاني من أ ،ومؤسسات

في  ةعانت خدمات الرعایة الصحیة الفلسطینی كمامصادرة المؤن والمساعدات.  توتم ،في البلدة القدیمة للقدس
 ،حتى ما قبل ھذه الجائحة من سنوات من اإلھمال المتعمد ونقص في التمویل المطلوب بشكل مزمنقدس ال

. 19-المستشفیات الفلسطینیة على االستجابة لمرض فیروس كوفیدالذي أضعف البنى التحتیة وقدرة  األمر
 22سطینیة تمتلك المشافي الفل ،القدسللفلسطینیین في  المخصصة وباإلضافة إلى النقص في مراكز الفحص

تقع خلف جدار  مناطق وضواحيیقطن ثلثھم في و ،يقدسم ألف 350ال جھاز تنفس اصطناعي فقط لما یقارب 
 xiii.والتوسع الضم

ما في باقي المناطق، فتواصلت حمالت االعتقال والحجز التعسفي في وقت یتم فیھ مطالبة الحكومات حول أ
وذلك بھدف تخفیف حدة  ،العالم بإطالق سراح المعتقلین واألشخاص المحتجزین دون مسوغ قانوني كاف

ن یسجل تحأیة تدابیر مالئمة من ألم تتخذ  ، الدولة القائمة باالحتالل،ن إسرائیلأبید  xivاالكتظاظ في السجون.
منظمة الصحة  توجیھات عتتوافق ملمعتقلین الفلسطینیین ل الصحیة ومتطلبات النظافة الصحیة خدمات الرعایة

لقت أالشرطة اإلسرائیلیة أن  تفیدكما وردت تقاریر  xvداخل السجون. 19-العالمیة لمنع انتشار فیروس كوفید
حد الحواجز في الضفة الغربیة دون أ، على 19-بعاملین فلسطینیین على األقل، یشتبھ بإصابتھما بفیروس كوفید

وفي الوقت الذي  xviو التنسیق مع السلطة الفلسطینیة لضمان تقدیم الرعایة الالزمة لھما.أتقدیم الرعایة الصحیة 
ضد  انتھاكاتھاذریعة لتصعید  19-من فیروس كوفید زمة الصحة العامة الطارئة، اتخذت إسرائیلأ فیھتتعمق 

األشخاص، بناء على  ستھدافاالسائدة، إلى  في ظل حالة الطوارئ لجوء الشرطة،بما في ذلك  xviiالفلسطینیین،
 xixوالمراقبة غیر القانونیة من قبل المخابرات اإلسرائیلیة، xviiiفرض القیود والغرامات، عند العرقي انتمائھم
 على مدى عقود من الزمن.  فلسطینيشعب اللإلخضاع والسیطرة لطالما استخدمتھا إسرائیل ضد ال كأدوات

نظام الفصل العنصري الذي تفرضھ إسرائیل على الفلسطینیین بشكل واضح في كافة المناطق. ففي  ویبرز
إلى خدمات الطوارئ  وصولفلسطیني من عدم القدرة على ال ألف 80النقب، داخل الخط األخضر، یعاني 

المیاه  من عدم توفیرر المعترف بھا من قبل إسرائیل نسمة من سكان القرى غی ألف 56 عانيالطبیة بینما ی
ات جراء الفحوصإ جلأتخصیص موارد من ب إسرائیل لم تقمالنظیفة واآلمنة بشكل مالئم. وفي الوقت ذاتھ، 

 التمییزو اإلھمال بعد عقود منكورونا والخدمات الطبیة الطارئة في القرى غیر المعترف بھا الخاصة بفیروس 
 ینلفلسطینیل 19-الفحوص الخاصة بفیروس كوفید جراءإحیال ا ومعارضة ترددً كما أبدت إسرائیل  xx. الممنھج

فقر من  التي تعاني أصًال  ،الفلسطینیة داخل الخط األخضر القرى والمدنفي مناطق  للفحص محطاتو إلنشاء أ
بفیروس  نخالء المرضى المصابیإلم یتم تدریب سائقي سیارات اإلسعاف على إضافة إلى أنھ  ،البنیة التحتیة

ن إسرائیل أال بد من اإلشارة ھنا إلى  xxiا ما تكون بعیدة عن مكان سكناھم.غالبً  ،فكورونا ونقلھم إلى مشا
مراكز للفحص في المدن الفلسطینیة داخل الخط األخضر وفي انتظرت حتى األسبوع الماضي فقط إلنشاء 

إن ھذه الفروقات الجلیة في الخدمات الصحیة وحجم الفحوصات التي یتم توفیرھا  xxiiالقدس الشرقیة المحتلة.
حص فیروس ف جراءبإھذه الجائحة. كذلك لم تقم إسرائیل، حتى تاریخ ھذا البیان،  آثارتفاقم من للفلسطینیین، 

ن یعود بضع عشرات اآلالف منھم إلى الضفة الغربیة خالل أیتوقع  نالذی xxiiiللعمال الفلسطینیین، 19-كوفید
 امعدم التز في حال وتفشي المرضن یؤدي ذلك إلى تسریع انتشار أعطلة األعیاد المرتقبة، وسط مخاوف 

، لم تقم إسرائیل حتى بتوفیر معلومات محدثة 19-بدایة انتشار فیروس كوفید فيو xxivبالحجر المنزلي. العمال
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أثر عرضة لإلصابة والت أكثراألمر الذي جعلھم  ،باللغة العربیة للفلسطینیین 19-حول كوفید مناسببالوقت ال
 xxvبھذه الجائحة.

اإلسرائیلي على  المدمرة لنظام الفصل العنصري على اآلثاربارز الضوء بشكل  19-لقد سلط فیروس كوفید
فتھا القانون اإلنساني الدولي دولة إسرائیل، بص فیھ یلزم ، في الوقت الذيالفلسطیني شعبلالحق في الصحة ل

 xxviن،للفلسطینییخدمات الغذاء والرعایة الطبیة  قدر ممكن من أكبر القوة القائمة باالحتالل، بضمان توفیر
وضمان الخدمات الطبیة والصحة العامة والنظافة الصحیة في األرض الفلسطینیة المحتلة مع إشارة خاصة 

ن إسرائیل ملزمة بموجب أكما  xxviiلضرورة تبني التدابیر الوقائیة الالزمة لمحاربة انتشار األمراض المعدیة.
جسدیة وى یمكن بلوغھ من الصحة الضمان حق الفلسطینیین بالتمتع بأعلى مستبقانون حقوق اإلنسان الدولي 

والتي تشمل الحق في مستوى مالئم  xxixالرئیسیة للصحة والرفاه،عاییر ضمنھ ذلك من المیتبما  xxviiiوالنفسیة،
حق الشعب الفلسطیني في  إعمال إلى من الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والسكن والعمل وصوًال 

 xxxتقریر المصیر.

، یظل نظام 19-الدول االستجابة لجائحة كوفید فیھ، وفي الوقت الذي تواصل لصحة العالميابمناسبة الیوم 
على مستوى أالحصول على في  ممام تمتع كل الفلسطینیین بحقھأالفصل العنصري اإلسرائیلي عقبة رئیسیة 

، فإن ھاوتخفیف حدة آثارائحة من الجخطوات للوقایة  یتخذ الفلسطینیونمن الصحة. وبینما بلوغھ یمكن 
مع  لالتي تحول دون تمكن الفلسطینیین من التعامل بشكل أفضاألسباب الجذریة  استمرار على تؤكدمؤسساتنا 

بد من  حیث ال ،جة والممأسسة ضد الشعب الفلسطینياإلسرائیلیة الممنھ االنتھاكات فيالجائحة، والمتمثلة 
على ن كما أ. قابلة للتصرفالون من ممارسة حقوقھم غیر الفلسطینیكي یتمكن الجذریة معالجة ھذه األسباب 

لق ن تطأو األمد طویل احتاللھا العسكرين تنھي أاإلغالق الذي تفرضھ على قطاع غزة و ترفعن أإسرائیل 
إلى  والذین تواصل احتجازھم بشكل مخالف للقانون الدولي وصوًال  ،السیاسیین الفلسطینیینالمعتقلین سراح 

ل إسرائیل تواصوفي الوقت الذي  على الشعب الفلسطیني ككل. تفرضھتفكیك نظام الفصل العنصري الذي 
جل أعالة من تدابیر ف في تبنين المسؤولیة تقع على عاتق جمیع الدول إف العقاب،سیاسة اإلفالت من التمتع ب

 إلسرائیلي.انھاء نظام الفصل العنصري إلصالح الضحایا الفلسطینیین و ءلةضمان تحقیق العدالة الدولیة والمسا

 خلفیة: 

، فرض نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطیني من من الزمن لى مدى عقودع وواصلت،أنشأت إسرائیل 
 جل شرذمة وعزل الفلسطینیینأمنظومة ھائلة من القوانین والسیاسات والممارسات التي صممت من خالل 

مجموعة ال تعد وال تحصى من القیود على الحركة، بما في ذلك الحواجز  وأدتبشكل ممنھج.  وطمس ھویتھم
ت ة بما فیھا خدماواإلغالقات، إلى حرمان الفلسطینیین من الوصول إلى خدمات أساسی والتوسع وجدار الضم

الشعب الفلسطیني من سبل  بیئة قسریة، حرمت بمجملھا واختلقت سلطات االحتالل . كماالرعایة الصحیة
ویتمحور جوھر نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي حول  المعیشة ومنعتھم من ممارسة أي حقوق جماعیة.

ا ا وجغرافیً یً ا وسیاسمجموعات مختلفة قانونیً  أربعشرذمة الشعب الفلسطیني وتفتیتھ بشكل استراتیجي إلى 
نیین والموجودین الفلسطیالفلسطینیین في القدس، والالجئین ووتشمل الفلسطینیین على جانبي الخط األخضر، 

 xxxi.1948في الشتات، والذین تحرمھم إسرائیل من حقھم في العودة لبیوتھم واراضیھم وممتلكاتھم منذ العام 
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 الموقعة: المؤسسات

 الفلسطینیة، بما في ذلك: االھلیةشبكة المنظمات  -
 اإلنسان، القانون من أجل مؤسسة الحق •
 الضمیر لرعایة األسیر وحقوق اإلنسانمؤسسة  •
 مركز القدس للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسان •
 مركز المیزان لحقوق اإلنسان •
 فلسطین – الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال •
 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان •
 بیت لحم – عایدةمخیم  –جمعیة الرواد للثقافة والفنون  •
 المبكرة للطفولةالمصادر  ةجمعی •
 "شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والدیمقراطیة  •
ً  – العمل التنمويمركز  •  معا
 ینمجموعة الھیدرولوجیین الفلسطینی •
 لإلرشاد مركز الفلسطینيال •
 مركز عالج وتأھیل ضحایا التعذیب •
 القانوني واالجتماعي لإلرشادمركز المرأة  •

 نمركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسا -
 لحقوق الفلسطینیین في القدس ھلياال االئتالف -
 مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس) -
 الھیئة الفلسطینیة للدبلوماسیة العامة -

i See Al-Haq, “Palestinian, regional, and international groups submit report on Israeli apartheid to UN Committee on 
the Elimination of Racial Discrimination,” 12 November 2019, available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/16183.html. See also Rania Muhareb and Nada Awad, “COVID-19 and apartheid,” 
This Week in Palestine, April 2020, available at: https://www.thisweekinpalestine.com/covid-19-and-apartheid/; 
Osama Tanous, “Coronavirus outbreak in the time of apartheid,” 24 March 2020, Al Jazeera, available at: 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-outbreak-time-apartheid-200324151937879.html. 
ii Al-Haq, “Joint Statement: On Land Day Civil Society Urge Accountability and End to Israel’s Illegal Closure of 
Gaza,” 30 March 2020, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16657.html. 
iii International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entry into force 3 
January 1976) 993 UNTS 3 (ICESCR), Article 12(1). 
iv See, notably, Al-Haq, “Joint Statement: On Land Day Civil Society Urge Accountability and End to Israel’s Illegal 
Closure of Gaza,” 30 March 2020, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16657.html. 
v See, notably, WHO, Right to Health in the occupied Palestinian territory, 2018, available at: 
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/who_right_to_health_2018_web-final.pdf?ua=1. 
vi OHCHR, “COVID-19: Israel has ‘legal duty’ to ensure that Palestinians in OPT receive essential health services – 
UN expert,” 19 March 2020, available at: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E. 
vii Al-Haq, “On World Water Day, Al-Haq Recalls Israeli Water-Apartheid Amidst a Global Pandemic,” 23 March 
2020, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16625.html. 
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viii See, e.g., ADAM RASGON, “80-90% of ventilators in West Bank and Gaza already in use, WHO official says,” 
The Times of Israel, 2 April 2020, available at: https://www.timesofisrael.com/80-90-of-ventilators-in-west-bank-
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