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تنفيذي ملخص 
مــن االحتــال  ــر كل 

ّ
إذ يؤث الفلســطينية املحتلــة خطيــر،  فــي األرا�ضــي  إن وضــع فيــرس كورونــا 

العســكري والحصــار املســتمرين علــى النظــام الصحــي الفلســطيني املحلــي بحيــث ال يملــك األخيــر 
املــوارد املاليــة أو املاديــة التــي يحتاجهــا لتحقيــق اســتجابة طويلــة األمــد لفيــروس كورونــا.  

مــع توقــع تحــول جائحــة كورونــا ألزمــة ممتــدة لعــدة ســنوات فإنــه ال يمكــن إال لبرنامــج تطعيــم شــامل أن 
يخفــف مــن الضغــوط الواقعــة علــى النظــام الصحــي الفلســطيني بشــكل مســتدام بحيــث يمنــع املزيــد مــن 

الخســائر فــي األرواح املمكــن تجنبهــا واملزيــد مــن التدهــور فــي معــدالت الفقــر والتفــاوت الصحــي.

تقــود إســرائيل العالــم فــي حمــات التطعيــم مــن حيــث النصيــب الفــردي، حيــث تلّقــى أكثــر مــن ربــع ســكانها 
جرعــة واحــدة علــى األقــل بحلــول أواخــر كانــون الثاني/ينايــر، يتضمــن ذلــك  املقيميــن فــي مســتوطنات 
غيــر قانونيــة فــي الضفــة الغربيــة، ومــع ذلــك تــم اســتثناء مــا يقــارب خمســة ماييــن فلســطيني يعيشــون 

 فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
ً
تحــت االحتــال العســكري اإلســرائيلي املســتمر ملــدة ـ53 عامــا

هــذا  مــن  دعــم  أي  أن  رغــم  العالمــي،  كوفاكــس  مرفــق  إلــى  بطلــب  الفلســطينية  الســلطة  تقدمــت  وقــد 
وأصــدرت  كمــا  أشــهر،  أو  أســابيع  وصولــه  يســتغرق  وقــد  ســكانها  مــن   %20 ســوى  يغطــي  لــن  النــوع 
الحصــول  تعتــزم  كيــف  بالتفصيــل  توضــح  مؤقتــة  وطنيــة  تطعيــم  خطــة  الفلســطينية  الصحــة  وزارة 
لــم يتــم بعــد فإنــه  علــى الدعــم مــن كوفاكــس وعلــى الرغــم مــن أن االتفــاق علــى املزيــد مــن اإلمــدادات 
األرا�ضــي  فــي  للفلســطينيين  وشــامل  ســريع  تطعيــم  برنامــج  تنفيــذ  يمكــن  كيــف  الواضــح  غيــر  مــن  يبقــى 
األساســية  والهيــاكل  املــوارد  علــى  املفروضــة  والقيــود  املزمنــة  املاليــة  األزمــة  إن  املحتلــة.  الفلســطينية 
للســلطة الفلســطينية والســلطات القائمــة بحكــم األمــر الواقــع فــي غــزة والناجمــة بشــكل كبيــر عــن عقــود 
مــن االحتــال والحصــار تقنــن بشــدة مــن قــدرة الســلطات علــى توفيــر اللقــاح للســكان وإدارة تقديمــه. 

علــى  اللقــاح  علــى  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينيين  حصــول  لضمــان  النهائيــة  املســؤولية  تقــع 
الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  مــن  و56   55 املادتــان  تفــرض  حيــث  محتلــة،  قــوة  باعتبارهــا  إســرائيل  عاتــق 
علــى إســرائيل واجــب توفيــر الرعايــة الصحيــة حــال كانــت املــوارد املحليــة شــحيحة، وأن تتبنــى »التدابيــر 
 خبــراء 

ً
الوقائيــة واالحترازيــة الازمــة ملكافحــة انتشــار األمــراض املعديــة واألوبئــة.« وكمــا أوضــح مؤخــرا

حقوقيــون أمميــون فــإن اتفاقيــات أوســلو االنتقاليــة واملوقعــة فــي عــام 1995م ال تعفــي إســرائيل مــن 
هــذه الواجبــات، كمــا وأن مســؤوليات إســرائيل فــي إعمــال حــق الفلســطينيين فــي الصحــة ال تقــل بمــرور 

تــزداد بســبب الطبيعــة املطولــة الحتالهــا العســكري. الوقــت وإنمــا 

ســيكون مــن شــأن التفــاوت فــي الحصــول علــى اللقــاح والوصــول للمــوارد زيــادة أوجــه التفــاوت الصحــي 
الذيــن  والفلســطينيين  الغربيــة-  الضفــة  فــي  املقيمــون  املســتوطنون  فيهــم  -بمــن  اإلســرائيليين  بيــن 
يعيشــون تحــت ســيطرة إســرائيل العســكرية، ويشــير الوضــع الحالــي فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى اللقــاح 
إلــى عقــود مــن التمييــز البنيــوي ضــد الفلســطينيين واإلهمــال املمنهــج لحقوقهــم فــي الصحــة والكرامــةـ، 
األمــر الــذي تتســم بــه سياســات وممارســات االحتــال اإلســرائيلي العســكري، كمــا ويعكــس هــذا الوضــع 
الفشــل املســتمر للمجتمــع الدولــي فــي محاســبة إســرائيل علــى انتهاكاتهــا لحــق الفلســطينيين فــي الصحــة.

إن الوضــع الــذي يتــم فيــه تطعيــم أغلــب اإلســرائيليين وال يتــم تطعيــم جيرانهــم الفلســطينيين ســيؤدي 
وصولهــم  عرقلــة  مــن  يفاقــم  بمــا  الفلســطينيين  تنقــل  حريــة  علــى   

ً
تشــددا أكثــر  قيــود  فــرض  إلــى   

ً
حتمــا

للعمــل والرعايــة الصحيــة وســبل العيــش، ويزيــد مــن األزمــة اإلنســانية فــي الضفــة الغربيــة وغــزة؛ ولذلــك 
ينبغــي ضمــان وصــول عــادل وســريع ومنصــف للفلســطينيين إلــى اللقاحــات التــي تســتوفي املعاييــر ذاتهــا 

العامليــة. للســكان اإلســرائيليين وملنظمــة الصحــة 

وكمــا قــال رئيــس منظمــة الصحــة العامليــة الدكتــور تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، فــإن ضمــان الوصــول 
املتكافئ إلى اللقاح »ليس فقط ضرورة أخاقية، بل ضرورة استراتيجية واقتصادية.« والفشل في القيام 
بذلــك لــن يــؤدي إال إلــى »إطالــة أمــد الوبــاء، والقيــود الازمــة الحتوائــه، واملعانــاة اإلنســانية واالقتصاديــة.«

 إحصائيات أساسية:
 سياق كوفيد-19 في 

األراضي الفلسطينية 
المحتلة

إصابة 8000 فلسطيني من 	 
العاملين في مجال الصحة

نفاذ كامل 45% من األدوية 	 
األساسية و33% من 

في  الطبية  المستهلكات 
غزة

تأجيل 11400 عملية جراحية 	 
ية في غزة اختيار

ارتفاع معدالت الفقر 	 
والديون  والبطالة 

المعيشية لألسر ، وانعدام 
األمن الغذائي 

أكثر من 176500 حالة 	 
مؤكدة و1982 حالة وفاة
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ائيل لواجبهــا كقــوة احتــال . 	 تعجيــل اتخــاذ جميــع التدابيــر الازمــة لضمــان احتــرام إســر
لضمــان حصــول الفلســطينيين فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة علــى لقاحــات فيــروس 

كورونــا بشــكل عــادل وســريع ومنصــف مــن خــال:

لشــراء  الفلســطينية  الســلطة  تحتاجهــا  التــي  غيرهــا  أو  املاليــة  للمــوارد  الفــوري  التقديــم   .1.1
الغربيــة  الضفــة  ســكان  لتطعيــم  الكافيــة  والكميــة  النوعيــة  ذات  اللقاحــات  مــن  مخزونــات 

املحليــة.  املــوارد  فــي  عجــز  أي  يســد  وبقــدر  وغــزة، 

لتنفيــذ  الفلســطينية  الســلطة  تحتاجهــا  التــي  غيرهــا  أو  املاليــة  للمــوارد  الفــوري  التقديــم   .1.2
»سلســلة التبريــد« اآلمنــة والفعالــة لنقــل وتخزيــن وإدارة اللقاحــات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة 

املحليــة.  املــوارد  فــي  عجــز  أي  يســد  بقــدر 

ضمــان اســتيراد اللقاحــات وجميــع املعــدات الازمــة فــي الوقــت املناســب لتنفيــذ برامــج التطعيــم   .1.3
ومكافحــة جائحــة كوفيــد-19 فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة.  

الصحيــة  الرعايــة  نظــام  قــدرة  مــن  تقــوض  التــي  الدولــي  القانــون  النتهــاكات  الفــوري  اإلنهــاء    .1.4
الفلســطيني علــى االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 بمــا فــي ذلــك اإلغــاق غيــر القانونــي املفــروض 

الصحــة. فــي مجــال  والعامليــن  املر�ضــى  علــى حريــة حركــة  الشــاملة  والقيــود  غــزة  علــى 

اإلنســاني . 	 الدولــي  القانــون  بموجــب  اللتزاماتهــا  ائيل  إســر المتثــال  العلنيــة  اقبــة  املر
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي هــذا الصــدد، ودعــم املبــادرات الدوليــة الراميــة 

بهــذه االلتزامــات. الوفــاء  يتــم  لــم  املســاءلة حــال  تعزيــز  إلــى 

حــث الســلطة الفلســطينية علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات املمكنــة، بقــدر مــا تكــون قــادرة . 	
جميــع  لتمكيــن  االحتــال؛  يفرضهــا  التــي  املاليــة  والقيــود  املعيقــات  إطــار  فــي  ذلــك  علــى 
فيــروس  لقاحــات  إلــى  الوصــول  مــن  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  مختلــف  فــي  النــاس 

كورونــا مــن خــال:

الواقــع  األمــر  بحكــم  القائمــة  والســلطات  وكوفاكــس  الدولــي  واملجتمــع  إســرائيل  مــع  العمــل    .3.1
فــي غــزة ملواصلــة تطويــر خطــة التوزيــع والتطعيــم الوطنيــة، وضمــان أن تكــون الخطــة عادلــة 
للتنفيــذ. الازمــة  املــوارد  مــن  وغيرهــا  املاليــة  املــوارد  فــي  الثغــرات  وتحديــد  وشــاملة،  وســريعة 

3.2.  تنســيق عمليــة تنفيــذ برنامــج التطعيــم فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة وغــزة دون تمييــز، 
.
ً
مــع إعطــاء األولويــة لألفــراد األشــد ضعفــا

3.3.  توفيــر معلومــات دقيقــة عــن الصحــة العامــة فيمــا يتعلــق باللقاحــات فــي جميــع أنحــاء الضفــة 
الغربيــة وغــزة، كمــا هــو مبّيــن فــي الخطــة الوطنيــة للتوزيــع والتطعيــم، وضمــان أن يكــون ذلــك 

 لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ً
متاحــا

وشــامل، . 	 وســريع  عــادل  تطعيــم  برنامــج  لتنفيــذ  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  دعــم 
بشــكل  البنــاء  وإعــادة  كوفيــد-9	،  أوجدهــا  التــي  اإلنســانية  للحاجــات  واالســتجابة 

خــال: مــن  الجائحــة  بعــد  أفضــل 

فــي  للمســاعدة  عاجــل  بشــكل  واإلنســاني  واالقتصــادي  التقنــي  والتعــاون  املســاعدة  تقديــم    .4.1
املحتلــة. الفلســطينية  األرا�ضــي  فــي  للجائحــة  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة  اإلنســانية  اآلثــار  معالجــة 

ذلــك  فــي  بمــا  لكوفيــد-19،  األساســية  الصحيــة  الرعايــة  إمــدادات  لوصــول  الفــوري  التيســير   .4.2
اللقاحــات.

الخارجيــة وسياســات  السياســات  فــي صلــب  املصيــر  تقريــر  مبــدأ  إدراج  الطويــل،  املــدى  4.3.  علــى 
ملؤسســات  املســتدامة  التنميــة  دعــم  خــال  مــن  الفلســطيني  بالشــعب  املتعلقــة  املســاعدات 
تطويــر  عمليــة  خــال  الفلســطينيين  مــع  الفّعــال  التشــاور  وضمــان  وغيرهــا  الصحيــة  الرعايــة 
انتهاكاتهــا  رغــم  إســرائيل  بهــا  تتمتــع  التــي  املزمنــة  للحصانــة  والتصــدي  املســاعدة،  مبــادرات 

املحتلــة. الفلســطينية  األرا�ضــي  فــي  الدولــي  للقانــون 

المجتمع  على  ويتعين 
الدولي، ومن ضمنه 

المملكة  حكومة 
المتحدة، أن يؤدي دوره 

في تمكين الفلســطينيين 
من الوصول لبرنامج 
شامل للتطعيم ضد 

فيروس كورونا من خالل 
التالية: اإلجراءات 
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السياق
االحتــال  ــر 

ّ
يؤث حيــث  خطيــر،  املحتلــة  الفلســطينية  األرا�ضــي  فــي  كورونــا  فيــروس  وضــع  إن 

العســكري والحصــار املســتمرين علــى النظــام الصحــي الفلســطيني املحلــي بشــكل يجــّرد األخيــر 
مــن املــوارد املاليــة أو املاديــة الضروريــة لتحقيــق اســتجابة طويلــة األمــد لفيــروس كورونــا.  

و1982  كورونــا  بفيــروس  مؤكــدة  إصابــة  حالــة   176679 هنــاك  كان  العامليــة،  الصحــة  ملنظمــة   
ً
وفقــا

حالــة وفــاة فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة بحلــول نهايــة كانــون الثاني/ينايــر، ومــن بيــن هــذه الحــاالت 
تــم تأكيــد 126304 حالــة إصابــة فــي الضفــة الغربيــة، منهــا 19683 حالــة فــي القــدس الشــرقية، و1467 

حالــة وفــاة. وفــي غــزة أبلــغ عــن 50375 حالــة إصابــة و515 حالــة وفــاة.1

 أكثــر مــن 50% مــن كل الحــاالت النشــطة فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة، حيــث 
ً
وتشــكل غــزة حاليــا

يــؤدي ارتفــاع الكثافــة الســكانية وتف�ضــي الفقــر ملعــدالت الزالــت مرتفعــة مــن اإلصابــات وحــاالت اإلدخــال 
إلــى املستشــفى علــى الرغــم مــن حظــر التجــول وإغــاق املــدارس والجامعــات واملســاجد، حيــث يتــم فــرض 

حظــر التجــول فــي غــزة فــي املســاء وفــي نهايــة األســبوع حتــى إشــعار آخــر. 

وفــي كانــون األول/ديســمبر أدى ارتفــاع حــاد فــي عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي إلــى دفــع الخدمــات 
الصحيــة فــي غــزة إلــى حافــة االنهيــار، ومــا زال هنــاك خطــر كبيــر مــن بلــوغ النظــام الصحــي ســعته العظمــى 
بحيــث ال يســتطيع إســتقبال املزيــد مــن الحــاالت  فــي املســتقبل2، إذ أن األنبــاء الــواردة فــي كانــون الثانــي/

ينايــر عــن 17 إصابــة بفيــروس كورونــا املتحــور القــادم مــن اململكــة املتحــدة واألكثــر ســرعة فــي االنتشــار 
 مــن احتماليــة حــدوث مثــل تلــك الزيــادة.3

ً
تثيــر مخاوفــا

يفيــد الفريــق الدائــم لجمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين فــي غــزة، والــذي هــو علــى اتصــال يومــي مــع 
املرافــق  أن  الدوليــة،  اإلنســانية  الــوكاالت  ومــع  األماميــة  الخطــوط  فــي  املســتجيبين  ومــع  الصحــة  وزارة 
األساســية،  واملعــدات  البشــرية،  واملــوارد  الكافيــة،  التحتيــة  البنيــة  فــي   

ً
مزمنــا  

ً
نقصــا تواجــه  الصحيــة 

والوقــود،  والكهربــاء  تنف�ضــي،  دعــم  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  للمر�ضــى  األكســجين  توليــد  علــى  والقــدرة 
 
ً
وغيرهــا مــن اإلمــدادات الازمــة إلدارة أي تف�ضــي واســع النطــاق للفيــروس.4 حيــث نفــذ مخــزون غــزة تمامــا

مــن قرابــة نصــف األدويــة األساســية )45%( ومــن ثلــث املــواد االســتهاكية الطبيــة )33%(، ممــا يعنــي أن 
تــم اســتنفاذها  أو  مــن شــهر  إمــا أن تكفــي ألقــل  املركــزي  أدويــة غــزة  فــي مســتودع  املتوفــرة  اإلمــدادات 

فــي ذلــك تلــك األدويــة الازمــة ملعالجــة فيــروس كورونــا. بالكامــل، بمــا 

لكوفيــد-19  االســتجابة  عمليــة  إلــى  للمستشــفيات  االســتيعابية  والقــدرة  الثمينــة  املــوارد  تحويــل  إن 
يــؤدي إلــى تفاقــم كبيــر فــي األزمــة الصحيــة القائمــة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار غيــر مباشــرة علــى 
توفــر الخدمــات الصحيــة األخــرى غيــر املتعلقــة بكوفيــد-19 مثــل عــاج الســرطان؛ ففــي غــزة ال يعمــل 
عمليــة   3500 نحــو  تأجيــل  ويتــم  كمــا   .

ً
مركــزا  51 بيــن  مــن  األوليــة  الصحيــة  للرعايــة   

ً
مركــزا  19 ســوى 

جراحيــة اختياريــة فــي الشــهر الواحــد حتــى بلغــت قائمــة االنتظــار اآلن 11400 حالــة، بمــا فــي ذلــك املئــات 
التــي لحقــت  لترميــم األطــراف كنتيجــة لإلصابــات  إلــى عمليــات جراحيــة معقــدة  الذيــن مازالــوا بحاجــة 
بهــم بفعــل اســتخدام إســرائيل للذخيــرة الحيــة ضــد املواطنيــن املتظاهريــن فــي »مســيرة العــودة الكبــرى« 
خــال 2018-2019. وفــي الضفــة الغربيــة، انخفضــت نســبة دخــول املر�ضــى الخارجييــن إلــى املستشــفى 
بنســبة 50%5، وعلــى الرغــم مــن أن الجائحــة تزيــد مــن الحاجــة لدعــم الصحــة النفســية إال أن األرا�ضــي 
واألدويــة  النفســية  الصحــة  مجــال  فــي  املختصيــن  فــي  شــديد  نقــص  مــن  تعانــي  املحتلــة  الفلســطينية 
حيــث ال تجتــاز نســبة األطبــاء النفســيين 0.42 طبيــب لــكل 100000 فلســطيني6 . وفــي الوقــت نفســه، 
أنحــاء األرا�ضــي  فــي جميــع  بفيــروس كورونــا  8000 طبيــب فلســطيني  يقــارب  مــا  بإصابــة  تقاريــر  أفــادت 

أثــر علــى القــدرة املحليــة علــى االســتجابة.7   الفلســطينية ممــا 

1.1
كوفيد-19 ونظام الرعاية 
الفلسطيني الصحية 

 .1
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أدت عمليــات اإلغــاق وغيرهــا مــن تدابيــر الصحــة العامــة إلــى تفاقــم الضائقــة االقتصاديــة 
وخاصــة  املحتلــة،  الفلســطينية  األرا�ضــي  أنحــاء  جميــع  فــي  الفلســطينية  األســر  تواجــه  التــي 
العائــات التــي تعتمــد علــى العمــل غيــر املضمــون أو العمــل اليومــي. وقــد تراكمــت ديــون كبيــرة 

علــى 90% مــن أفقــر أســر الاجئيــن لتغطيــة النفقــات األساســية.8

 لشــركاء الجمعيــة فــي غــزة، فــإن ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي تســبب 
ً
ووفقــا

جــري مســح ألكثــر 
ُ
أ تقييــم حديــث لاحتياجــات  وفــي  لــدى األطفــال.  التغذيــة  ارتفــاع معــدالت ســوء  فــي 

فــي غــزة لتقييــم أثــر كوفيــد-19 علــى األطفــال املعرضيــن للخطــر وعلــى أســرهم، وتبيــن  مــن 600 أســرة 
أن 90% مــن األســر التــي شــملها املســح ال تملــك مــا يكفــي مــن الغــذاء.9 وقــد خفضــت 40% مــن األســر 
األولــى  الثاثــة  األشــهر  خــال  املحتلــة  الفلســطينية  األرا�ضــي  أنحــاء  مختلــف  فــي  الغــذاء  علــى  إنفاقهــا 
)مــارس/آذار إلــى مايو/أيــار( مــن أزمــة كوفيــد-1910 . وبلــغ معــدل هــدم الســلطات اإلســرائيلية للمنــازل 
الفلســطينية وغيرهــا مــن املنشــآت أعلــى مســتوى لــه منــذ أربــع ســنوات فــي عــام 2020م، ممــا أثــر بشــكل 
األمــن  النعــدام  تعرضهــم  مــن  وزاد  عيشــهم  ســبل  وعلــى  »ج«  املنطقــة  فــي  البــدو  جماعــات  علــى  خــاص 

اإلنســانية. املســاعدات  علــى  واعتمادهــم  الغذائــي 

 
ً
لقــد واجهــت عائــات كثيــرة فــي غــزة صعوبــات متزايــدة عنــد خضوعهــا للعــزل املنزلــي والــذي يســتمر أحيانــا

 
ً
اكتظاظــا املناطــق  أكثــر  مــن  واحــدة  غــزة  تعتبــر  كورونــا.  بفيــروس  إصابتهــا  بســبب  أكثــر  أو  ألســبوعين 

الازمــة،  االجتماعــي  التباعــد  إجــراءات  تطبيــق  فــي   
ً
تحديــا يشــكل  ممــا  العالــم،  مســتوى  علــى  بالســكان 

وقــد ذكــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة أن 50% مــن هــذه األســر تفتقــر إلــى 
غرفــة نــوم منفصلــة أو حمــام منفصــل ألفــراد تــم تأكيــد إصابتهــم بفيــروس كورونــا، و أن 30% يفتقــرون 
 مــن األســرة تظهــر عليــه 

ً
 واحــدا

ً
إلــى أقنعــة وقفــازات وقائيــة، وأن 60% أفــادوا أن هنــاك علــى األقــل فــردا

مــن   %42 يعبــر  حيــث  التعليــم  إلــى  الوصــول  علــى  تأثيــرات   
ً
أيضــا وهنــاك   . النف�ضــي11  الضغــط  عامــات 

األطفــال عــن مواجهتهــم صعوبــات فــي املشــاركة فــي التعليــم عــن بعــد بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي أو 
نقــص فــي األجهــزة الضروريــة أو فــي االتصــال املناســب باالنترنــت. 

ومــع توقــع تحــول جائحــة كورونــا إلــى أزمــة ممتــدة لعــدة ســنوات فإنــه ال يمكــن إال لبرنامــج تطعيــم شــامل 
أن يخفــف بشــكل دائــم مــن الضغــوط الواقعــة علــى النظــام الصحــي الفلســطيني بحيــث يمنــع املزيــد مــن 

الخســائر فــي األرواح املمكــن تجنبهــا واملزيــد مــن التدهــور فــي معــدالت الفقــر والتفــاوت الصحــي.

ائيل بتقديــم جرعــة واحــدة علــى األقــل مــن التطعيــم ألكثــر مــن ربــع ســكانها بحلــول  قامــت إســر
مســتوى  علــى  التطعيــم  معــدالت  أعلــى  مــن   

ً
واحــدا منحهــا  ممــا  الثاني/ينايــر،  كانــون  أواخــر 

فــي  ائيل، بمــن فيهــم املســتوطنون  العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد		. وحدهــم مواطنــو إســر
فــي القــدس الشــرقية ســيتلقون اللقــاح حســب  الضفــة الغربيــة، والفلســطينيون املقيمــون 
بإنشــاء  ائيل  إســر تقــم  لــم  ذلــك  ومــع  اللقــاح.  توزيــع  فــي  ائيلية  اإلســر الحكومــة  سياســية 
ومخيــم  عقــب  كفــر  مثــل  الشــرقية  القــدس  فــي  الفلســطينية  األحيــاء  فــي  للتطعيــم  مراكــز 
أفيــد بأنــه ســيتم تطعيــم األســرى الفلســطينيين  شــعفاط لاجئيــن خلــف جــدار الفصــل		، و
ائيلية فــي اســتجابة لضغــط مــن منظمــات حقــوق اإلنســان		، وقــد بــدأت  فــي الســجون اإلســر
 فــي يناير/كانــون الثانــي 

ً
ائيل بتطعيــم األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6	 و8	 عامــا إســر

الوطنيــة5	. االمتحانــات  قبــل 

وبذلك يتم استثناء ما يقرب من خمسة مايين فلسطيني يعيشون تحت االحتال العسكري اإلسرائيلي 
كانــون  نهايــة  فــي  أفيــد  حيــث  اإلســرائيلي  التطعيــم  برنامــج  مــن  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  فــي   

ً
عامــا  53 منــذ 

الثاني/ينايــر بأنــه لــم يتــم تطعيــم أي فلســطيني فــي هــذه املناطــق. وأشــارت تقاريــر إعاميــة إلــى أن إســرائيل 
 صغيــرة مــن اللقاحــات للســلطة الفلســطينية باعتبارهــا »لفتــة إنســانية«16؛ لكنهــا حتــى 

ً
قــد تقــدم أعــدادا

 إمــدادات أو مســاعدات لضمــان إتاحــة برنامــج تطعيــم شــامل للفلســطينيين، وقــد 
ً
اآلن لــم تقــدم علنــا

 بالقيــام بذلــك17 .
ً
 أن إســرائيل ليســت ملزمــة قانونيــا

ً
زعــم وزيــر الصحــة اإلســرائيلي مخطئــا

1.2
 اآلثــار الثانوية على الفقر 
وانعدام األمن الغذائي 
النفسية والصحة 

1.3
اإلسرائيليين  وصول 
للقاح والفلسطينيين 
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الفلســطينية  الســلطة  تقدمــت  وقــد 
العالمــي  كوفاكــس  مرفــق  إلــى  بطلــب 
 %20 يصــل  ملــا  التطعيــم  لدعــم 
هــذا  وصــول  ولكــن  ســكانها18،  مــن 
كمــا  أشــهر  عــدة  يســتغرق  قــد  الدعــم 
لتلبيــة  وحــده   

ً
كافيــا يكــون  لــن  وأنــه 

الضفــة  فــي  التطعيــم  احتياجــات 
الســلطة  وأجــرت  وغــزة.  الغربيــة 
دول  مــع  مفاوضــات  الفلســطينية 
مثــل  األدويــة  تصنيــع  وشــركات  أخــرى 
الحصــول  بهــدف  أســترازينيكا  شــركة 
مــن ســكانها   %40 اللقــاح لصالــح  علــى 
هنــاك  التقاريــر19.  بحســب  األخريــن 
الســلطة  بــأن  تفيــد  تقاريــر   

ً
أيضــا

األرا�ضــي  فــي  الرو�ضــي  فــي«  »ســبوتنيك  لقــاح  اســتخدام  علــى  الطارئــة  املوافقــة  أقــرت  الفلســطينية 
توقــع  مــع  املحتلــة،  الفلســطينية 
بـــ5000  محــدودة  شــحنة  أول  وصــول 

أواخــر  فــي  فنيــة«  تأخيــر »ألســباب  حــاالت  عــن   
ً
أيضــا اإلبــاغ  مــن  الرغــم  علــى  أســابيع20  خــال  جرعــة 

االســتخدام  علــى  مصادقــة  العامليــة  الصحــة  منظمــة  تصــدر  لــم  اآلن  وحتــى  الثاني/ينايــر.  كانــون 
فــي  اســتخدامهما  يتــم  الذيــن  وبيوأنتــك  فايــزر  لقــاح  مــن  كل  عكــس  اللقاح—علــى  لهــذا  الطــارئ 
تبــدو  فــي«  »ســبوتنيك  لقــاح  تجربــة  مــن  الثالثــة  املرحلــة  بيانــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  اســرائيل21. 

بعــد22. النهائيــة  النتائــج  نشــر  عــدم  مــن  الرغــم  علــى   ،%91 إلــى  تصــل  بفعاليــة  مشــجعة، 

العامليــة  الصحــة  ومنظمــة  )اليونيســف  شــركائها  مــع  بالتشــاور  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أصــدرت 
الســلطة  وخصصــت  الفلســطينية،  األرا�ضــي  فــي  والتطعيــم  للتوزيــع  مؤقتــة  وطنيــة  خطــة  واألونــروا(، 
ميزانيــة لتغطيــة تكلفــة تنفيــذ الدعــم الــذي ســيتم تلقيــه مــن خــال كوفاكــس، كمــا وســتقوم بتحديــث 
الخطــة عنــد توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة للحصــول علــى مزيــد مــن اللقاحــات لتغطيــة بقيــة الســكان. ومــع 
غــزة  فــي  الواقــع  األمــر  وســلطات  الفلســطينية  الســلطة  تواجههــا  التــي  املزمنــة  املاليــة  األزمــة  فــإن  ذلــك 

برنامــج ســريع وشــامل. تنفيــذ  تعيــق بشــدة قدرتهــا علــى 

وزارة  تواجههــا  التــي  القيــود  إن  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فــي  املفاوضــات  شــؤون  دائــرة  وقالــت 
الصحــة الفلســطينية تعنــي أن األمــر »قــد يســتغرق شــهوًرا« لبــدء التطعيمــات فــي األرا�ضــي الفلســطينية 

الدائــرة:23  وأضافــت  املحتلــة، 

 أن فلســطين ربمــا لــن تكــون قــادرة علــى توفيــر اللقاحــات للســكان كافــة، 
ً
“هــذا يعنــي أيضــا

اتيجية التطعيــم الخاصــة بهــا بنــاًء علــى عــدد اللقاحــات املتلقيــة،  بــل يتــم تركيــز اســتر
فــي  العامليــن  مثــل  اإلصابــة  لخطــر  عرضــة  األكثــر  للفئــات  تقدمــه  أن  يمكــن  مــا  وعلــى 
الحالــة  بســبب  عاليــة  ملخاطــر  املعرضيــن  واألشــخاص  الســن،  وكبــار  الصحــة،  مجــال 

الحاليــة.”		 الصحيــة 

أجــل  مــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  التبريــد  سلســلة  لســعة  أولــي  احتياجــات  تقييــم  إجــراء  تــم 
اإلســرائيلي  االحتــال  يفرضهــا  التــي  األمــد  طويلــة  للقيــود   

ً
ونظــرا والتطعيــم.  للتوزيــع  الوطنيــة  الخطــة 

يبقــى هنــاك العديــد مــن األســئلة حــول مــوارد الســلطة الفلســطينية وقدرتهــا علــى توســيع نطــاق البنيــة 
التحتيــة األساســية )بمــا فــي ذلــك التخزيــن املركــزي ومراكــز التوزيــع اإلقليميــة ومراكــز التطعيــم للمرحلــة 

الســكان. لتنفيــذ خطــة ســريعة وشــاملة وتغطــي جميــع  الازمــة  النهائيــة( 
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المســؤولية عن ضمان الوصول إلى 
اللقاحات في األراضي الفلســطينية المحتلة 

ائيل الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وغــزة  منــذ عــام 967	م أخضعــت إســر
اململكــة  حكومــة  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــي،  املجتمــع  بــه  اعتــرف  مــا  وهــذا  العســكري،  لاحتــال 
الدوليــة5	،  العــدل  ومحكمــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  املتحــدة  واألمــم  املتحــدة 
ائيل فــي هــذه املناطــق ينظمــه القانــون اإلنســاني الدولــي، والســيما  وبالتالــي فــإن ســلوك إســر
جنيــف  اتفاقيــة  و 907	م،  لعــام  البريــة  الحــرب  وأعــراف  انيــن  بقو املتعلقــة  الهــاي  قواعــد 
ابعــة(، وهــي االتفاقيــات التــي تــم القبــول بهــا علــى  ابعــة لعــام 9	9	م )اتفاقيــة جنيــف الر الر

نطــاق يجعلهــا جــزًء مــن القانــون الدولــي العرفــي.  

فــي وســعها  لــزم املــادة 43 مــن قواعــد الهــاي إســرائيل، والســلطة املحتلــة، باتخــاذ »كل التدابيــر التــي 
ُ
ت

اســتعادة وضمــان النظــام العــام و[الحيــاة املدنيــة] بالقــدر األق�ضــى املمكــن«، وبالتالــي تلزمهــا بواجــب 
ضمــان الوصــول إلــى املــوارد الازمــة للصحــة والنظافــة.26

الســكان  حصــول  ضمــان  عــن  األساســية  املســؤولية  إســرائيل  علــى  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  وتفــرض 
الفلســطينيين الواقعيــن تحــت احتالهــا علــى الرعايــة الصحيــة حيــث تشــير اإلتفاقيــة إلــى هــذه املســؤولية 
بشــكل صريــح فــي الحــاالت املماثلــة لجائحــة كوفيــد-19، وبموجــب املــادة 56 مــن االتفاقيــة فإنــه يترتــب 

علــى ســلطة االحتــال:

“... أن تعمــل، بأق�ضــى مــا تســمح بــه وســائلها، وبمعاونــة الســلطات الوطنيــة واملحليــة، 
العامــة  الصحــة  وكذلــك  واملستشــفيات  الطبيــة  والخدمــات  املنشــآت  صيانــة  علــى 
اعتمــاد  طريــق  عــن  خــاص  بوجــه  وذلــك  املحتلــة،  األرا�ضــي  فــي  الصحيــة  والشــروط 

واألوبئــة.” املعديــة  األمــراض  انتشــار  ملكافحــة  الازمــة  الوقائيــة  التدابيــر  وتطبيــق 

وبموجــب املــادة 55، فــإن قــوة االحتــال ملزمــة »أن تعمــل، بأق�ضــى مــا تســمح بــه وســائلها، علــى تزويــد 
الســكان باملــؤن الغذائيــة واإلمــدادات الطبيــة، ومــن واجبهــا علــى األخــص أن تســتورد مــا يلــزم مــن األغذيــة 
واملهمــات الطبيــة وغيرهــا إذا كانــت مــوارد األرا�ضــي املحتلــة غيــر كافيــة«. وتنــص املــادة 60 علــى أن تلقــي 
»رســاالت اإلغاثــة«، بمــا فــي ذلــك اإلغاثــة اإلنســانية الطبيــة مــن دول أخــرى أو منظمــات إنســانية، »ال 

تخلــي بــأي حــال دولــة االحتــال« مــن املســؤوليات املذكــورة أعــاه.

الفلســطينية ســوف »تســتمر  الســلطة  فــي عــام 1995م علــى أن  الثانيــة  اتفاقيــات أوســلو  وقــد نصــت 
فــي تطبيــق املعاييــر الحاليــة للتطعيــم« فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها، ولكــن هــذا ينطبــق علــى قائمــة 
)MMR(، ولقــاح  لقــاح الحصبــة والنــكاف والحصبــة األملانيــة  مثــل:  املوجــودة  اللقاحــات  مــن  محــددة 
أن  علــى  االتفاقيــات  هــذه  أقــرت  كمــا  الكــزاز27.  ولقــاح  الخنــاق،  ولقــاح  ب،  الفيرو�ضــي  الكبــد  التهــاب 
و  املعديــة،«  واألمــراض  األوبئــة  بشــأن  املعلومــات  »تتبــادالن  ســوف  الفلســطينية  والســلطة  إســرائيل 

. مكافحتهــا«28  فــي  »تتعاونــان 

ومــع ذلــك تنــص املــادة الثامنــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أن الســكان القابعيــن تحــت االحتــال 
 عــن الحقــوق املمنوحــة لهــم بمقت�ضــى 

ً
 أو كليــا

ً
»ال يجــوز لهــم بــأي حــال مــن األحــوال أن يتنازلــوا جزئيــا

هــذه االتفاقيــة.« كمــا تنــص املــادة 47 علــى مــا يلــي:

وال  حــال  بــأي  محتــل  إقليــم  أي  فــي  يوجــدون  الذيــن  املحميــون  األشــخاص  يحــرم  »ال 
ســلطات  بيــن  يعقــد  اتفــاق  أي  بســبب  االتفاقيــة...  بهــذه  االنتفــاع  مــن  كيفيــة  بأيــة 

االحتــال«9	 ودولــة  املحتــل  اإلقليــم 

2.1
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 تبقــى منوطــة بنــص القانــون 
ً
 ومــع اســتمرار وجــود االحتــال العســكري اإلســرائيلي فــإن واجباتــه أيضــا

الدولــي اإلنســاني، وقــد أوضــح خبــراء حقيقيــون أمميــون بصراحــة أن اتفاقيــات أوســلو ال تعفــي إســرائيل 
مــن واجباتهــا كقــوة احتــال فــي هــذا الصــدد:

االتفــاق  أن  أســاس  علــى  التفاضليــة  املعاملــة  اإلســرائيليين  املعلقيــن  بعــض  “بــرر 
مــن  يتجــزأ  ال   

ً
جــزءا يشــكل  والــذي   ،	995 لعــام   االنتقالــي  الفلســطيني  اإلســرائيلي 

اتفاقيــات أوســلو، ينــص علــى أن الســلطة الفلســطينية ســوف تتحمــل املســؤولية عــن 
فــي ذلــك التطعيمات...البــد مــن تفســير  فــي األرض الفلســطينية، بمــا  الرعايــة الصحيــة 
افــق مــع القانــون الدولــي، وال يجــوز االنتقــاص مــن  اتفاقيــات أوســلو  وتطبيقهــا بمــا يتو
ســبل الحمايــة الواســعة التــي توفرهــا، وتظــل املســؤولية النهائيــة عــن توفيــر الخدمــات 

ونهائــي.”0	 كامــل  بشــكل  ينتهــي  حتــى  االحتــال  ســلطة  عاتــق  علــى  ملقــاة  الصحيــة 

إن املســؤوليات اإلنســانية البالغــة امللقــاة علــى عاتــق إســرائيل باعتبارهــا قــوة احتــال تعكــس الحالــة 
املؤقتــة املقصــودة مــن االحتــال العســكري وال تتناقــص مســؤوليات إســرائيل فــي دعــم حــق الفلســطينيين 
فــي الصحــة مــع مــرور الوقــت بــل يتــم التشــديد عليهــا باعتبارهــا وظيفــة احتالهــا العســكري ذي الطابــع 

طويــل األمــد والــذي دام نصــف قــرن مــن الزمــان31. 

وباإلضافــة إلــى واجباتهــا فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، يخضــع ســلوك إســرائيل فــي األرا�ضــي الفلســطينية 
املحتلــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان كمــا أقــرت كل مــن محكمــة العــدل الدوليــة واللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر واألمــم املتحــدة واملجتمــع الدولــي علــى نطــاق أوســع32، ويشــمل هــذا الخضــوع االمتثــاَل 
ُيلــزم  والــذي   ،1966 لعــام  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  للعهــد 
فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن  إســرائيل باحتــرام وحمايــة وإعمــال حــق كل فــرد يخضــع لواليتهــا 
الصحــة البدنيــة والنفســية33، بمــن فــي ذلــك الفلســطينيون فــي غــزة والضفــة الغربيــة الواقعــون تحــت 
ســيطرتها الفعليــة34، ويتضمــن هــذا االلتــزام اتخــاذ الخطــوات الازمــة »للوقايــة مــن األمــراض الوبائيــة 

واملتوطنــة واملهنيــة والـــأمراض األخــرى، وعاجهــا ومكافحتهــا.«35

ويحظــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التمييــز القائــم علــى أســاس األصــل القومــي أو االجتماعــي فــي 
الحصــول علــى الســلع والخدمــات الصحيــة، بمــا فــي ذلــك اللقاحــات وغيرهــا مــن املــوارد األخــرى الازمــة 
ملكافحــة األوبئــة36، ويشــكل توفيــر اللقاحــات لإلســرائيليين الذيــن يعيشــون فــي مســتوطنات غيــر قانونيــة 
 للحكــم اإلســرائيلي وســيطرته 

ً
فــي الضفــة الغربيــة وعــدم توفيرهــا للفلســطينيين الذيــن يخضعــون أيضــا

الجــودة  بنفــس  لقاحــات  علــى  الفلســطينيين  حصــول  ضمــان  يجــب  االلتــزام.  لهــذا   
ً
انتهــاكا الفعليــة 

للمســتوطنين اإلســرائيليين. يتــم توفيرهــا  التــي  لتلــك  والفعاليــة 

تحــت  يعيشــون  الذيــن  الفلســطينيين  جميــع  حصــول  إمكانيــة  ضمــان  إســرائيل  علــى  يجــب  وبالتالــي 
يجــب عليهــا  فايــروس كورونــا، كمــا  مــن  للحمايــة  لقاحــات ذات جــودة عاليــة  العســكري علــى  احتالهــا 
 أن تضمــن أن األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة لديهــا املــواد واملعــدات الكافيــة والازمــة لعــاج أولئــك 

ً
أيضــا

باملــرض. املصابيــن 

التزامــات   
ً
أيضــا الفلســطينية  الســلطة  تتحمــل  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجــب 

معينــة الحتــرام وحمايــة وإعمــال حــق الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وغــزة فــي الصحــة بمــا 
املتاحــة. وذلــك يتضمــن  الحــق وبقــدر مواردهــا  بهــذا  التمتــع  فــي  مــدى تحكمهــا  مــع  يتناســب 
واألمــراض  واملهنيــة  واملتوطنــة  الوبائيــة  األمــراض  مــن  للوقايــة   « الازمــة  الخطــوات  اتخــاذ 
محــدود  الفلســطينية  الســلطة  تحكــم  مســتوى  أن  بيــد  ومكافحتهــا«7	،  وعاجهــا  األخــرى، 
افيــة والقيــود علــى حريــة  للغايــة بســبب القيــود االقتصاديــة والقيــود علــى الســيادة الجغر

ائيلي8	. اإلســر قبــل االحتــال  مــن  املفروضــة عليهــا  التنقــل 

يفرضهــا  التــي  املاليــة  والقيــود  املعيقــات  ظــل  فــي  املســتطاع  بالقــدر  الفلســطينية،  الســلطة  علــى  يجــب 
االحتــال عليهــا، أن تعمــل علــى تنفيــذ برنامــج تطعيــم شــامل وعــادل لجميــع النــاس فــي مختلــف أنحــاء 
الضفــة الغربيــة وغــزة، ويتعيــن عليهــا أن تضمــن أن يتــم توزيــع املــوارد ملكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا 

2.2
الفلسطينية  السلطات 
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فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.  دون أي تمييــز، مــع ضمــان الوصــول العــادل للقاحــات للفلســطينيين 

وينطبــق ذات الواجــب علــى ســلطات األمــر الواقــع فــي غــزة فهــي ملزمــة، إلــى أق�ضــى حــد ممكــن فــي ظــل 
الصحيــة  الســلع  وبتوفيــر  غــزة  فــي  الصحــة  فــي  الحــق  وإعمــال  وحمايــة  باحتــرام  لهــا،  املتاحــة  املــوارد 
غيــر  اإلســرائيلي  اإلغــاق  ظــل  وفــي  أنــه  باملاحظــة  الجديــر  ومــن  اللقاحــات.  ذلــك  فــي  بمــا  األساســية، 
، بــات النظــام الصحــي فــي غــزة يعانــي مــن نقــص مزمــن فــي املــوارد الصحيــة 

ً
القانونــي الــذي دام 13 عامــا

األساســية، بمــا فــي ذلــك األدويــة واملعــدات التــي تســيطر عليهــا الســلطات فــي غــزة بشــكل محــدود بســبب 
املزمــن.39 املالــي  العجــز  وبســبب  الــواردات  علــى  إســرائيل  ســيطرة 

بموجــب  إليهــا  املســندة  والوظائــف  اإلنســان  حقــوق  مجــال  فــي  الفلســطينية  الســلطات  التزامــات  إن 
اتفاقيــات أوســلو ال تعفــي إســرائيل، كقــوة احتــال فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، مــن واجبهــا الشــامل فــي 
ضمــان وصــول الفلســطينيين إلــى إمــدادات الرعايــة الصحيــة األساســية كمــا هــو مذكــور فــي املادتيــن 8 

الرابعــة. اتفاقيــة جنيــف  مــن  و47 

يتوجــب علــى األطــراف الثالثــة، بمــا فيهــا اململكــة املتحــدة، التزامــات قانونيــة دوليــة متعلقــة 
بقضيــة وصــول الفلســطينيين إلــى اللقــاح، حيــث يقــع علــى عاتقهــا »ضمــان احتــرام« قواعــد 
اتخــاذ خطــوات   »اســتخدام النفــوذ و

ً
القانــون اإلنســاني الدولــي0	، األمــر الــذي يعنــي ضمنيــا

تقديــم  عليهــا  يحظــر  كمــا  لاتفاقيــات«		،   ائيلية  اإلســر لانتهــاكات  حــد  لوضــع  اســتباقية 
املعونــة أو املســاعدة الرتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي مثــل إغــاق وحصــار غــزة.		

وتتكفــل الــدول، ومــن ضمنهــا اململكــة املتحــدة، بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة )ICESCR( »أن تتخــذ بمفردهــا وعــن طريــق املســاعدة والتعــاون الدولييــن، وال 
مــن  يلــزم  مــا  املتاحــة،  مواردهــا  بــه  تســمح  مــا  وبأق�ضــى  والتقنــي،  االقتصــادي  الصعيديــن  علــى  ســيما 
خطــوات« نحــو اإلعمــال التــام للحقــوق الــواردة فــي العهــد، والتــي مــن ضمنهــا الحــق فــي الصحــة43. ولقــد 
حــددت لجنــة األمــم املتحــدة املســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ العهــد أن الــدول تتحمــل مســؤولية »التعــاون 
تقديــم   « ذلــك  فــي  وبمــا  الطــوارئ«  حــاالت  فــي  اإلنســانية  واملســاعدة  الكــوارث  فــي  اإلغاثــة  تقديــم  فــي 
 
ً
املســاعدة  إلــى الاجئيــن«، ويجــب أن تقــوم بذلــك »بأق�ضــى طاقتهــا«. كمــا أوضحــت اللجنــة أنــه »نظــرا

لســهولة انتقــال بعــض األمــراض خــارج حــدود الدولــة فــإن املجتمــع الدولــي يتحمــل مســؤولية جماعيــة 
املشــكلة.«44   لهــذه  للتصــدي 

2.3
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يحات الدولية  ردود الفعل والتصر
خصصــت اململكــة املتحــدة 8	5 مليــون جنيــه إســترليني اللتــزام الســوق املســبق لكوفاكــس، 
ومــن  واملتوســط،  املنخفــض  الدخــل  ذات  الــدول  إلــى  اللقاحــات  وصــول  ســيدعم  والــذي 
الــذي يجعــل اململكــة املتحــدة أكبــر مانــح ثنائــي  بينهــا األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة، األمــر 

لهــذه اآلليــة.5	

وفــي الــرد علــى ســؤال برملانــي مكتــوب كان قــد طرحــه وزيــر الظــل النائــب فــي البرملــان وايــن ديفيــد، يســأل 
العــادل  الوصــول  لتشــجيع  إســرائيل  إلــى  املتحــدة  اململكــة  حكومــة  قدمتهــا  التــي  املذكــرات  عــن  فيــه 
الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  أكــد  املحتلــة،  الفلســطينية  األرا�ضــي  فــي  الفلســطينيين  إلــى  للقاحــات 

بــأن:  املتحــدة  اململكــة  اعتقــاد  علــى  كليفرلــي  جيمــس  والتنميــة46  الكومونولــث  وشــؤون 

ائيل، باعتبارهــا قــوة احتــال، تتحمــل واجــب ضمــان وحمايــة الصحــة العامــة  “إســر
والنظافــة الصحيــة فــي األرض الفلســطينية املحتلــة إلــى أق�ضــى حــد تســمح بــه الوســائل 

 للقانــون الدولــي اإلنســاني.”
ً
املتاحــة وبالتعــاون مــع الســلطات املحليــة، وذلــك وفقــا

 بقيــادة ليلــى مــوران إلــى 
ً
 فــي البرملــان وأقرانــا

ً
وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر كتبــت مجموعــة مكونــة مــن 19 نائبــا

وزيــر الخارجيــة البريطانــي دوموينيــك راب، يطالبونــه بـــ »تقديــم مذكــرات إلــى إســرائيل للوفــاء بالتزاماتهــا 
الدوليــة كقــوة احتــال وللتأكيــد علــى الوصــول العــادل إلــى اللقاحــات واملعــدات الطبيــة« للفلســطينيين 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.47 

املحافظيــن  حــزب  فــي  الســابقان  الوزيــران  ذكــر  البريطانيــة  التلغــراف  صحيفــة  إلــى  علنيــة  رســالة  وفــي 
نيكــوالس ســومز وأالن دنكــن أنــه »مــن الصعــب أن نفهــم كيــف يمكــن ألي أحــد أن يدعــم التمييــز غيــر 
املبــرر« بيــن الســكان اإلســرائيليين والفلســطينيين فــي الوصــول إلــى اللقاحــات، كمــا وحــث وزيــر الخارجيــة 

البريطانــي علــى معالجــة هــذا األمــر.48 

أصــدر كل مــن مايــكل لينــك املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان فــي 
األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة وتالينــغ موفوكينــج املقــررة الخاصــة املعنيــة بحــق كل إنســان 
 فــي 		 كانــون الثانــي/ 

ً
فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بيانــا

إلــى  وعــادل  ســريع  وصــول  توفيــر  »ضمــان  بـــ  ائيل  إســر فيــه  يطالبــان  العــام  هــذا  مــن  ينايــر 
لقاحــات كوفيــد-9	 للفلســطينيين تحــت االحتــال«، وأكــد املقــرران الخاصــان مــن جديــد 
ائيل بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق  اقعــة علــى إســر علــى االلتزامــات الو
فــي  اقــع  الو األمــر  وســلطات  الفلســطينية  الســلطة  دعــوا  كمــا  الوصــول،  لضمــان  اإلنســان 

ائيل لتنفيــذ برنامــج تطعيــم شــامل: غــزة للتعــاون مــع إســر

الســلطات  جميــع  قبــل  مــن  املســتمرة  الجهــود  خــال  مــن  ســوى  ذلــك  يتحقــق  »لــن 
الحاكمــة بهــدف مشــترك وهــو برنامــج تطعيــم شــامل يصــل إلــى الجميــع بيــن نهــر األردن 
فــإن  وعليــه  املمارســات،  أفضــل  و املســاواة  أســاس  علــى  املتوســط  األبيــض  والبحــر 

ممكنــة.«9	  ســتكون  الجائحــة  هزيمــة  احتماليــة 

أدهانــوم  تيــدروس  الدكتــور  العامليــة،  الصحــة  منظمــة  رئيــس  حــذر  ينايــر،  الثانــي/  كانــون   18 وفــي 
غيبريســوس، مــن أن تكــون نتيجــة التفــاوت املتنامــي فــي الوصــول إلــى اللقاحــات بيــن الــدول ذات الدخــل 
املرتفــع والــدول ذات الدخــل املنخفــض هــي: »أن يصبــح العالــم علــى حافــة فشــل أخاقــي كارثــي – وأن 
وأوضــح  معيشــتهم«50،  وســبل  بأرواحهــم  الفشــل  هــذا  ثمــن  ســيتكبدون  العالــم  دول  أفقــر  مواطنــي 
الدكتــور غيبريســوس أن ضمــان وصــول عــادل »ليــس مجــرد واجــب أخاقــي فقــط بــل واجــب اســتراتيجي 
واقتصــادي،« وأن الفشــل فــي القيــام بذلــك »لــن يــؤدي إال إلــى إطالــة أمــد الجائحــة، والقيــود الضروريــة 

واالقتصاديــة.« اإلنســانية  املعانــاة  إطالــة  وإلــى  الحتوائهــا، 

3.1
وبرلمان  حكومة 
المتحدة   المملكة 

3.2
األمم المتحدة ومنظمة 
العالمية الصحة 
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https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-12-14/128880
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-12-14/128880
https://twitter.com/LaylaMoran/status/1353776453566029825
https://twitter.com/LaylaMoran/status/1353776453566029825
https://www.telegraph.co.uk/opinion/2021/01/20/lettersplan-greater-hospital-capacity-now-prevent-lockdown-next/
https://www.telegraph.co.uk/opinion/2021/01/20/lettersplan-greater-hospital-capacity-now-prevent-lockdown-next/
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069072
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069072
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069072
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069072
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069072
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069072
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board
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إلــى تقديــم دعــم أكبــر للــدول  غوتيريــش  أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  وعلــى نحــٍو مماثــل، دعــا األميــن 
 علــى أن »تســييس التطعيــم« ســيؤدي لنتائــج عكســية ويؤخــر 

ً
الناميــة للوصــول إلــى اللقاحــات، مؤكــدا

العالمــي.«51 التعافــي 

قــام ائتــاف مــن 9	 مؤسســة إســرائيلية وفلســطينية ودوليــة للصحــة وحقــوق اإلنســان، مــن 
فــي إســرائيل  ضمنــه جمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين وجمعيــة أطبــاء لحقــوق اإلنســان 
ومؤسســة الحق وأوكســفام وبتســيلم وامليزان، بإصدار بيان مشــترك دعوا فيه املجتمع الدولي 
إلــى »حــث إســرائيل علــى الوفــاء بواجباتهــا وبمســؤولياتها األخاقيــة ملســاعدة أنظمــة الصحــة 

الفلســطينية والفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.« وذكــرت املؤسســات مــا يلــي:

“فــي الحــاالت التــي يــؤدي فيهــا نقــص امليزانيــة الناجــم عــن القيــود طويلــة األجــل املتعاقبــة 
علــى االحتــال والحصــار إلــى الحــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى شــراء اللقاحــات 
وتوزيعهــا، يتعيــن علــى إســرائيل أن توفــر األمــوال الازمــة كجــزء مــن التزاماتهــا القانونيــة. 
مــن  اللقــاح  تكاليــف  تقتطــع  أن  اإلســرائيلية  للســلطات  ينبغــي  ال  ذلــك،  علــى  وبنــاًء 

العائــدات الضريبيــة التــي تجمعهــا بالنيابــة عــن الســلطة الفلســطينية.”	5  

وقــد أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش53 ومنظمــة العفــو الدوليــة بيانــات مماثلــة، حيــث أوضــح صالــح 
حجــازي، نائــب املديــر اإلقليمــي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي منظمــة العفــو الدوليــة مــا يلــي:

يقــود  الــذي  املؤس�ضــي  التمييــز  علــى  الضــوء  ائيلي  اإلســر التطعيــم  برنامــج  “يســلط 
تحتفــل  وبينمــا  الفلســطينيين،  مــع  التعامــل  فــي  ائيلية  اإلســر الحكومــة  سياســة 
تحــت  يعيشــون  الذيــن  الفلســطينيين  ماييــن  فــإن  قياســية  تطعيــم  بحملــة  ائيل  إســر
 أو ســيضطرون إلــى 

ً
ائيلية فــي الضفــة الغربيــة وغــزة لــن يتلقــوا لقاحــا الســيطرة اإلســر

االنتظــار لفتــرة أطــول – ال يمكــن أن تكــون هنــاك صــورة أوضــح عــن مفاضلــة أرواح 
الفلســطينيين.”	5  أرواح  علــى  ائيليين  اإلســر

غيــر  املنظمــات  شــبكة  فــي  ذات عضويــة  فلســطينية  منظمــة   100 مــن  أكثــر  أعربــت  بيــان مشــترك  وفــي 
الحكوميــة الفلســطينية ومجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان الفلســطينية واملعهــد الوطنــي الفلســطيني 
فــذت ســلطات االحتــال اإلســرائيلية سياســة 

َ
للمنظمــات غيــر الحكوميــة عــن قلقهــم إزاء مــا يلــي:  “لقــد ن

اللقــاح بطريقــة تمييزيــة وغيــر قانونيــة وعنصريــة حيــث، وبشــكل كامــل، تجاهلــت فــي تنفيذهــا التزاماتهــا 
تجــاه الرعايــة الصحيــة الفلســطينية.«

فيــه  دعــا   
ً
بيانــا املقدســة  األرض  تنســيق  منظمــة  فــي  دول   10 مــن  الدولــي  األســاقفة  وفــد  أصــدر  وقــد 

املجتمــع الدولــي إلــى   » محاســبة إســرائيل علــى مســؤوليتها األخاقيــة والقانونيــة واإلنســانية لجعــل لقــاح 
الغربيــة وغــزة.«55 الضفــة  فــي  للفلســطينيين   

ً
فيــروس كورونــا متاحــا

3.3
 المجتمع المدني 
واإلسرائيلي  الفلسطيني 
والدولي 

Abed Rahim Khatib / Shutterstock

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-18/secretary-generals-remarks-the-handover-ceremony-of-the-chairmanship-of-the-group-of-77-and-china-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-18/secretary-generals-remarks-the-handover-ceremony-of-the-chairmanship-of-the-group-of-77-and-china-delivered
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1185-map-joins-international-call-on-israel-to-ensure-vaccine-access-for-palestinians
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1185-map-joins-international-call-on-israel-to-ensure-vaccine-access-for-palestinians
https://www.alhaq.org/advocacy/17767.html
https://www.alhaq.org/advocacy/17767.html
https://www.cbcew.org.uk/holy-land-co-ordination-communique-2021/
https://www.cbcew.org.uk/holy-land-co-ordination-communique-2021/
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الخاتمة 
ائيل كقــوة احتــال   علــى الواجبــات وااللتزامــات القانونيــة املوضحــة أعــاه، فــإن إســر

ً
قياســا

الفلســطينيين  حصــول  إمكانيــة  ضمــان  فــي  بمســؤولياتها  الوفــاء  فــي   
ً
ذريعــا  

ً
فشــا تفشــل 

املراهقيــن  تطعيــم  عمليــة  فــي  تــام  بوضــوح  هــذا  ويتجلــى  كوفيــد-9	،  ضــد  اللقاحــات  علــى 
ومــن  الفلســطينيين،  مــن  الســن  وكبــار  الضعفــاء  قبــل  واألصحــاء  الشــباب  ائيليين  اإلســر
املقــرر أن تــؤدي الفــوارق الواضحــة فــي الوصــول إلــى اللقاحــات واملــوارد إلــى مفاقمــة التفــاوت 
الضفــة  فــي  يعيشــون  الذيــن  املســتوطنين  فيهــم  ائيليين—بمن  اإلســر بيــن  القائــم  الصحــي 
إن  العســكرية.   ائيلية  اإلســر الســيطرة  تحــت  يعيشــون  الذيــن  الغربية—والفلســطينيين 
البنيــوي  التمييــز  مــن  عقــود  إلــى  يشــير  اللقــاح  علــى  بالحصــول  يتعلــق  فيمــا  الحالــي  الوضــع 
بــه  اتســمت  والــذي  والكرامــة  الصحــة  فــي  لحقوقهــم  املمنهــج  واإلهمــال  الفلســطينيين  ضــد 

 .
ً
عامــا  5	 منــذ  املســتمر  العســكري  ائيلي  اإلســر االحتــال  وممارســات  سياســات 

ســوف  الفلســطينيين  لجيرانهــم  ذلــك  يتــم  وال  اإلســرائيليين  أغلــب  تطعيــم  فيــه  يتــم  الــذي  الوضــع  إن 
 إلــى فــرض قيــود أكثــر صرامــة علــى حريــة الفلســطينيين فــي التنقــل، وقيــوٍد أخــرى علــى كل 

ً
يــؤدي حتمــا

مــن إمكانيــة الوصــول إلــى العمــل والرعايــة الصحيــة وســبل العيــش، ومزيــٍد مــن تفاقــم األزمــة اإلنســانية 
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة. 

كمــا أن اســتمرار نقــص مــوارد الرعايــة الصحيــة األساســية56، والقيــود املســتمرة املفروضــة علــى حريــة 
تنقــل املر�ضــى والعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة57، واالعتــداءات املتواصلــة علــى املرافــق الصحيــة 
البروفيســور  فــي عــام 2018م  إليهــا  التــي توصــل  النتائــج  يعــزز  أثنــاء جائحــة كوفيــد-1958  الفلســطينية 
الفلســطينية  األرا�ضــي  فــي  اإلنســان  حقــوق  بحالــة  املعنــي  املتحــدة  لألمــم  الخــاص  املقــرر  لينــك  مايــكل 
الفلســطينيين  حــق  فــي  املتعلقــة  الدوليــة  التزاماتهــا  بشــدة«  »تنتهــك  إســرائيل  أن  تبيــن  والتــي  املحتلــة 
هــذا  ويشــكل  الوبــاء59،  هــذا  بســبب  كبيــر  بشــكل  املتزايــدة  االحتياجــات  مــن  الرغــم  علــى  الصحــة  فــي 
األرا�ضــي  فــي  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  احتــرام«  »ضمــان  فــي  الدولــي  املجتمــع  جانــب  مــن   

ً
مســتمرا  

ً
فشــا

الصحــة.  فــي  الفلســطينيين  لحــق  انتهاكاتهــا  علــى  إســرائيل  محاســبة  وفــي  املحتلــة  الفلســطينية 

التــي تســتوفي ذات  اللقاحــات  إلــى   
ً
 ومنصفــا

ً
عــادال  

ً
الفلســطينيين وصــوال منــح  يتــم  أن  يجــب 

العامليــة،  تقرهــا منظمــة الصحــة  والتــي  ائيليون  الســكان اإلســر يتلقاهــا  التــي  لتلــك  املعاييــر 
ويجــب أن يتــم ذلــك دون تأخيــر وبمــا يتما�ضــى مــع الواجبــات وااللتزامــات الراســخة فــي القانــون 
افــر اللقاحــات، العمــل علــى تنفيــذ  الدولــي. ويجــب علــى الســلطات الفلســطينية، بمجــرد تو
برنامــج تطعيــم شــامل بشــكل عاجــل ومنصــف فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة وغــزة مــع 
منــح األولويــة لكبــار الســن والعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة واألشــخاص الذيــن يعانــون 

، وأولئــك الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم. 
ً
انــب ضعــف ســريرية موجــودة مســبقا مــن جو

إن ضمــان الوصــول املتكافــئ إلــى لقاحــات كوفيــد-9	 اآلمنــة والفعالــة يشــكل ضــرورة صحيــة 
اقتصاديــة علــى مســتوى العالــم حيــث لــن يكــون هنــاك أحــٌد آمــٌن مــن فيــروس كورونــا إال إذا  و
كان الجميــع كذلــك، بمــا يحتــم علــى جميــع الجهــات الفاعلــة التعــاون والوفــاء بمســؤولياتها 

القانونيــة واألخاقيــة فــي هــذا الكفــاح املشــترك. 

.4
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توصيات للمملكة المتحدة باتخاذ إجراءات 
ائيل لواجبهــا كقــوة احتــال . 	 تعجيــل اتخــاذ جميــع التدابيــر الازمــة لضمــان احتــرام إســر

لضمــان حصــول الفلســطينيين فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة علــى لقاحــات فيــروس 
كورونــا بشــكل عــادل وســريع ومنصــف مــن خــال:

التقديــم الفــوري للمــوارد املاليــة أو غيرهــا التــي تحتاجهــا الســلطة الفلســطينية لشــراء مخزونــات   .1.1
وبقــدر  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  ســكان  لتطعيــم  الكافيــة  والكميــة  النوعيــة  ذات  اللقاحــات  مــن 

يســد أي عجــز فــي املــوارد املحليــة. 

التقديــم الفــوري للمــوارد املاليــة أو غيرهــا التــي تحتاجهــا الســلطة الفلســطينية لتنفيــذ »سلســلة   .1.2
التبريــد« اآلمنــة والفعالــة لنقــل وتخزيــن وإدارة اللقاحــات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة بقــدر يســد 

أي عجــز فــي املــوارد املحليــة. 

ضمــان اســتيراد اللقاحــات وجميــع املعــدات الازمــة فــي الوقــت املناســب لتنفيــذ برامــج التطعيــم   .1.3
الفلســطينية املحتلــة.   فــي األرا�ضــي  ومكافحــة جائحــة كوفيــد-19 

الصحيــة  الرعايــة  نظــام  قــدرة  مــن  تقــوض  التــي  الدولــي  للقانــون  النتهاكاتهــا  الفــوري  اإلنهــاء    .1.4
فــي ذلــك اإلغــاق غيــر القانونــي املفــروض  الفلســطيني علــى االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 بمــا 

الصحــة. مجــال  فــي  والعامليــن  املر�ضــى  حركــة  حريــة  علــى  الشــاملة  والقيــود  غــزة  علــى 

ائيل اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي وقانــون حقــوق . 	 اقبــة العلنيــة المتثــال إســر املر
اإلنســان فــي هــذا الصــدد، ودعــم املبــادرات الدوليــة الراميــة إلــى تعزيــز املســاءلة فــي حالــة 

عــدم الوفــاء بهــذه االلتزامــات

حــث الســلطة الفلســطينية علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات املمكنــة، بقــدر مــا تكــون قــادرة علــى . 	
ذلــك فــي إطــار املعيقــات والقيــود املاليــة التــي يفرضهــا االحتــال، لتمكيــن جميــع النــاس فــي 
مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة وغــزة مــن الوصــول إلــى لقاحــات فيــروس كورونــا مــن خــال:

3.1.  العمــل مــع إســرائيل واملجتمــع الدولــي وكوفاكــس والســلطات القائمــة بحكــم األمــر الواقــع فــي غــزة 
ملواصلــة تطويــر خطــة االنتشــار والتطعيــم الوطنيــة، وضمــان أن تكــون خطــة عادلــة وســريعة 

وشــاملة، وتحديــد الثغــرات فــي املــوارد املاليــة وغيرهــا مــن املــوارد الازمــة للتنفيــذ

3.2.  تنســيق عمليــة تنفيــذ برنامــج التطعيــم هــذا فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة وغــزة دون تمييــز، 
ً
مــع إعطــاء األولويــة لألفــراد األشــد ضعفــا

3.3.  توفيــر معلومــات دقيقــة عــن الصحــة العامــة فيمــا يتعلــق باللقاحــات فــي جميــع أنحــاء الضفــة 
ذلــك  يكــون  أن  والتطعيــم، وضمــان  للنشــر  الوطنيــة  الخطــة  فــي  مبيــن  هــو  الغربيــة وغــزة، كمــا 

اإلعاقــة ذوي  لألشــخاص   
ً
متاحــا

وشــامل، . 	 وســريع  عــادل  تطعيــم  برنامــج  لتنفيــذ  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  دعــم 
بشــكل  البنــاء  وإعــادة  كوفيــد-9	،  أوجدهــا  التــي  اإلنســانية  للحاجــات  واالســتجابة 

خــال: مــن  الجائحــة  بعــد  أفضــل 

فــي  للمســاعدة  عاجــل  بشــكل  واإلنســاني  واالقتصــادي  التقنــي  والتعــاون  املســاعدة  تقديــم    .4.1
املحتلــة الفلســطينية  األرا�ضــي  فــي  للجائحــة  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة  اإلنســانية  اآلثــار  معالجــة 

ذلــك  فــي  بمــا  لكوفيــد-19،  األساســية  الصحيــة  الرعايــة  إمــدادات  لوصــول  الفــوري  التيســير    .4.2
للقاحــات ا

وسياســات  الخارجيــة  السياســات  صلــب  فــي  املصيــر  تقريــر  مبــدأ  إدراج  الطويــل،  املــدى  وعلــى    .4.3
للرعايــة  املســتدامة  التنميــة  دعــم  خــال  مــن  الفلســطيني  بالشــعب  املتعلقــة  املســاعدات 
عمليــة  خــال  الفلســطينيين  مــع  الفّعــال  التشــاور  وضمــان  املؤسســات،  مــن  وغيرهــا  الصحيــة 
تطويــر مبــادرات املســاعدة، والتصــدي للحصانــة املزمنــة التــي تتمتــع بهــا إســرائيل رغــم انتهاكاتهــا 

املحتلــة.  الفلســطينية  األرا�ضــي  فــي  الدولــي  للقانــون 

المجتمع  على  يتعين 
الدولي، ومن ضمنه 

المملكة  حكومة 
المتحدة، أن تقوم 
بدورها في تمكين 

من  الفلسطينيين 
الوصول إلى برنامج 

شامل للتطعيم ضد 
فيروس كورونا من 

خالل اإلجراءات التالية:

 .5
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السفلية   الحواشي 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2O� :1  ميكن االطالع عىل أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية هنا 

 GQ3NGJkIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

https://who18.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=CA0BEADB0FCE93CB2540EF� )2021 2  منظمة الصحة العاملية )يناير 
 23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report

 https://wafa.ps/Pages/Details/16571 )2021 3  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية وفا )يناير

https://www.map.org.uk/news/archive/post/1181�covid�19�emergency�update�map�calls�on�uk�to�help�gaza�breathe�as�oxygen� )2020 4  جمعية العون الطبي للفلسطينيني )ديسمرب
 supplies�dwindlea

 https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf )2020 5  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )ديسمرب

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf )2020 6  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )ديسمرب

 https://www.independent.co.uk/news/world/middle�east/israel�palestine�coronavirus�vaccine�b1784474.html )2021 7  صحيفة اإلندبندنت )يناير

 https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza�strip�owing�money�part�day�day�life�1 )2021 8  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )يناير

9  جمعية أرض اإلنسان )أكتوبر 2020( »أثر كوفيد�19 عىل األطفال املعرضني للخطر وأرسهم يف قطاع غزة« 

 https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf )2020 10  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )ديسمرب

 https://www.ochaopt.org/content/home�quarantine�compounds�hardship�thousands�families�gaza )2021 11  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )يناير

https://www.bbc.co.uk/news/world�middle�east�55788922 )2021 12  هيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب يس )يناير

  https://www.adalah.org/en/content/view/10224 )2021 13  املركز القانوين لحقوق األقلية العرب يف إرسائيل عدالة )يناير

https://www.npr.org/sections/coronavirus�live�updates/2021/01/14/956814041/israel�to�start�vaccinating�palestinian�prison� )2021 14  الراديو الوطني العام )يناير 
https://www.adalah.org/en/content/view/10214 )2021 ؛ عدالة )ينايرers�next�week?t=1611169985497

https://www.bbc.com/news/world�middle�east�55788922 )2021 15  يب يب يس )يناير

 https://www.timesofisrael.com/israel�to�give�palestinians�vaccines�for�1000�medical�workers�report )2021 16  تاميز إرسائيل )يناير

https://www.independent.co.uk/news/world/middle�east/coronavirus�vaccine�israel�palestinians�b1791884.html )2021 17  اإلندبندنت )يناير

https://who18.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=CA0BEADB0FCE93CB2540EF� )2021 18  منظمة الصحة العاملية )يناير 
23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report

  https://www.npr.org/sections/coronavirus�live�updates/2021/01/14/956814041/israel�to�start�vaccinating�palestinian�prisoners�next�week )2021 19  منظمة الصحة العاملية )يناير
  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid�19�emergency�situation�report�26 )2021 انظر أيضاً مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )يناير

 https://www.aljazeera.com/news/2021/1/19/palestinians�to�receive�first�batch�of�russian�vaccines )2021 20  الجزيرة )يناير

https://www.who.int/ar/news/item/16�05�1442�who�issues�its�first�emergency�use�validation�for�a�covid�19�vaccine�and�emphasizes� )2020 21  منظمة الصحة العاملية )ديسمرب
  need�for�equitable�global�access

https://www.reuters.com/article/health�coronavirus�russia�vaccine�idUSKBN28O1OA )2020 22  رويرتز )ديسمرب

23  متت ترجمة االقتباسات يف هذا التقرير من اللغة اإلنجليزية للغة العربية دون أن تُنقل حرفياً بالعربية عن قائليها.

https://www.nad.ps/en/media�room/media�briefs/covid�19�vaccines�and�israels�obligations�occupying�power )2021 24  دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية )يناير

25  انظر: الوزير جيمس كليفريل )ديسمرب 2020( https://questions�statements.parliament.uk/written�questions/detail/2020�12�14/128880 اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017(            
https://www.icj�cij.org/public/files/advisory�opinions/adviso� )2004( محكمة العدل الدولية   https://www.icrc.org/ar/document/fifty�years�occupation�where�do�we�go�here

  ry�opinions�2004�ar.pdf

26  انظر: منظمة دياكونيا )يناير https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl�in�opt/briefs/covid�19�in�occupied�gaza�dec�2020.pdf )2021 صفحة 20�21

https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli�palestinian%20interim%20agree� 3 27  البند 2 من املادة 17 من امللحق الثالث التفاقية أوسلو الثانية والجدول 
 ment%20�%20annex%20iii.aspx#sch�3

28  املرجع السابق، البند 6 من املادة 17

29  املادتان 8 و 46 من اتفاقية جنيف الرابعة 

30  الربوفيسور مايكل لينك، وهو املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني يف حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة، والدكتور تاللينغ موفوكينج، املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني يف الحق يف الصحة )يناير 
 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26655&LangID=E )2021

  https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/review/2012/irrc�885�koutroulis.pdf )2021( 31  فايوس كوتروليس، أستاذ يف جامعة بروكسل الحرة

https://www.icrc.org/ar/doc/ )2004( محكمة العدل الدولية   https://www.icrc.org/ar/document/fifty�years�occupation�where�do�we�go�here )2017( 32  اللجنة الدولية للصليب األحمر
 assets/files/other/consequences�of�palastine�teritoire.pdf

)ICESCR( 33  املادة 12 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl�in�opt/briefs/covid�19�in�occupied�gaza�dec�2020.pdf 8�7 34  منظمة دياكونيا )يناير 2021( صفحة

)ICESCR( من املادة 12 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )35  البند )ج

)ICESCR( 36  الفقرة 18 من التعليق العام 14 للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

)ICESCR( من املادة 12 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )37  البند )ج

 https://www.map.org.uk/downloads/health�under�occupation���map�report�2017.pdf )2017(38  جمعية العون الطبي للفلسطينيني، »الصحة يف ظل االحتالل«، الفصل الرابع

https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl�in�opt/briefs/covid�19�in�occupied�gaza�dec�2020.pdf 18�17 39  منظمة دياكونيا )يناير 2021(، صفحة

40  املادة املشرتكة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة 

 https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl�in�opt/briefs/covid�19�in�occupied�gaza�dec�2020.pdf 25 41  منظمة دياكونيا )يناير 2021( صفحة

42  لجنة القانون الدويل، املادة 16 من مشاريع املواد حول مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دولياً

)ICESCR( 43  البند 1 من املادة 2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf 44  الفقرة 40 من التعليق العام 14 للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

 https://questions�statements.parliament.uk/written�questions/detail/2020�12�14/128880 )2020 45  الوزير جيمس كليفريل )ديسمرب

46  الكومونولث هي رابطة مكونة من 52 دولة كانت جميعها ضمن واليات االمرباطورية الربيطانية سابقاً باستثناء موزمبيق وراوندا.

 https://twitter.com/LaylaMoran/status/1353776453566029825 )2021 47  ليىل موران، عضوة يف الربملان الربيطاين )يناير

https://www.telegraph.co.uk/opinion/2021/01/20/lettersplan�greater�hospital�capacity�now�prevent�lockdown�next )2021 48  صحيفة التلغراف )يناير

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26655&LangID=E )2021 49  الربوفيسور مايكل لينك والدكتور تالتينغ كوفوكينج )يناير

 https://www.who.int/ar/director�general/speeches/detail/who�director�general�s�opening�remarks�at�148th�session�of�the�executive�board  )2021 50  منظمة الصحة العاملية )يناير

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021�01�18/secretary�generals�remarks�the�handover�ceremo� )2021 51  أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة )يناير 
ny�of�the�chairmanship�of�the�group�of�77�and�china�delivered

https://www.map.org.uk/news/archive/post/1185�map�joins�international�call�on�israel�to�ensure�vaccine�ac� )2021 52  29 منظمة صحية وحقوقية إرسائيلية وفلسطينية ودولية )يناير 
cess�for�palestinians

 https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/17/377595 )2021 53  هيومن رايتس ووتش )يناير

  https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/denying�covid19�vaccines�to�palestinians�exposes�israels�institutionalized�discrimination )2021 54  منظمة العفو الدولية )يناير

 https://www.cbcew.org.uk/holy�land�co�ordination�communique�2021 )2021 55  الكنيسة الكاثوليكية يف إنجلرتا وويلز )يناير

https://www.map.org.uk/news/archive/post/1181�covid�19�emergency�update�map�calls�on�uk�to�help�gaza�breathe�as� )2020 56  انظر: جمعية العون الطبي للفلسطينيني )ديسمرب
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1176�experts�warn�of�gazaas�imminent�health�system� )2020 جمعية العون الطبي للفلسطينيني )نوفمرب  oxygen�supplies�dwindlea

collapse�as�covid�19�continues�to�spread

  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E )2020 57  الربوفيسور مايكل لينك )مارس

58  انظر: الحق )يناير 2021( https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17731.html جمعية العون الطبي للفلسطينيني، والحق، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان )يوليو 2020(           
https://www.map.org.uk/downloads/covid�19�and�the�systematic�neglect�of�palestinians�in�east�jerusalem.pdf

https://www. )2020 مارس( مايكل لينك https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22854&LangID=E )2018 59  انظر: الربوفيسور مايكل لينك )مارس
  ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E

.6

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2OGQ3NGJkIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2OGQ3NGJkIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://who18.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=CA0BEADB0FCE93CB2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://who18.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=CA0BEADB0FCE93CB2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://wafa.ps/Pages/Details/16571
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1181-covid-19-emergency-update-map-calls-on-uk-to-help-gaza-breathe-as-oxygen-supplies-dwindlea
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1181-covid-19-emergency-update-map-calls-on-uk-to-help-gaza-breathe-as-oxygen-supplies-dwindlea
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-coronavirus-vaccine-b1784474.html
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-strip-owing-money-part-day-day-life-1
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf
https://www.ochaopt.org/content/home-quarantine-compounds-hardship-thousands-families-gaza
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-55788922
https://www.adalah.org/en/content/view/10224
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/01/14/956814041/israel-to-start-vaccinating-palestinian-prisoners-next-week?t=1611169985497
https://www.adalah.org/en/content/view/10214
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/01/14/956814041/israel-to-start-vaccinating-palestinian-prisoners-next-week?t=1611169985497
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55788922
https://www.timesofisrael.com/israel-to-give-palestinians-vaccines-for-1000-medical-workers-report
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/coronavirus-vaccine-israel-palestinians-b1791884.html
https://who18.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=CA0BEADB0FCE93CB2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://who18.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=CA0BEADB0FCE93CB2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/01/14/956814041/israel-to-start-vaccinating-palestinian-prisoners-next-week
https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-26
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/19/palestinians-to-receive-first-batch-of-russian-vaccines
https://www.who.int/ar/news/item/16-05-1442-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access
https://www.who.int/ar/news/item/16-05-1442-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-russia-vaccine-idUSKBN28O1OA
https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/covid-19-vaccines-and-israels-obligations-occupying-power
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-12-14/128880
https://www.icj-cij.org/public/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/fifty-years-occupation-where-do-we-go-here
https://www.icj-cij.org/public/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/covid-19-in-occupied-gaza-dec-2020.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26655&LangID=E
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/review/2012/irrc-885-koutroulis.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/consequences-of-palastine-teritoire.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/fifty-years-occupation-where-do-we-go-here
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/consequences-of-palastine-teritoire.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/covid-19-in-occupied-gaza-dec-2020.pdf
https://www.map.org.uk/downloads/health-under-occupation---map-report-2017.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/covid-19-in-occupied-gaza-dec-2020.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/covid-19-in-occupied-gaza-dec-2020.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-12-14/128880
https://twitter.com/LaylaMoran/status/1353776453566029825/
https://www.telegraph.co.uk/opinion/2021/01/20/lettersplan-greater-hospital-capacity-now-prevent-lockdown-next/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26655&LangID=E
https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-18/secretary-generals-remarks-the-handover-ceremony-of-the-chairmanship-of-the-group-of-77-and-china-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-18/secretary-generals-remarks-the-handover-ceremony-of-the-chairmanship-of-the-group-of-77-and-china-delivered
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1185-map-joins-international-call-on-israel-to-ensure-vaccine-access-for-palestinians
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1185-map-joins-international-call-on-israel-to-ensure-vaccine-access-for-palestinians
https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/17/377595
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/denying-covid19-vaccines-to-palestinians-exposes-israels-institutionalized-discrimination/
https://www.cbcew.org.uk/holy-land-co-ordination-communique-2021/
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1181-covid-19-emergency-update-map-calls-on-uk-to-help-gaza-breathe-as-oxygen-supplies-dwindlea
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1176-experts-warn-of-gazaas-imminent-health-system-collapse-as-covid-19-continues-to-spread
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1181-covid-19-emergency-update-map-calls-on-uk-to-help-gaza-breathe-as-oxygen-supplies-dwindlea
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1176-experts-warn-of-gazaas-imminent-health-system-collapse-as-covid-19-continues-to-spread
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17731.html
https://www.map.org.uk/downloads/covid-19-and-the-systematic-neglect-of-palestinians-in-east-jerusalem.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22854&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E


www.map.org.uk

يتركز عمل جمعية العون الطبي للفلسطينيين »ماب« في توفير 
الصحة والكرامة لالجئين للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل.

كمــا تقدم »ماب« المســاعدات الطبية الفوريــة للمحتاجين فيما تقوم أيًضا 
بتطويــر القدرات والمهارات المحلية لضمــان التنمية طويلة األجل لنظام 

الرعاية الصحية الفلســطيني.

إن »ماب« تلتزم أيضًا بأن تكون شــاهدة على انعكاســات االحتالل والترحيل 
القســري والنزاع على صحة الفلســطينيين وسعادتهم، وتنظم »ماب« حمالت 

توعويــة حول حقوق الفلســطينيين في الصحة والكرامة.

جمعيــة العــون الطبي للفلســطينيين  

www.map.org.uk   :لزيارتنا على الموقع اإللكتروني

إتصل بنا:     4114 7226 020    

@MedicalAidPal  :اتبع ماب على تويتر

www.facebook.com/MedicalAidforPalestinians :وعلى الفيسبوك

 33a Islington Park Street, London, N1 1QB   :العنوان البريدي

info@map.org.uk   :البريد اإللكتروني 

رقم التسجيل  المؤسسة الخيري:   1045315


