
 

 بيان صحفي

 حرمة المباني  التي تقدمواحترام  وكاالت األمم المتحدة تدعو إلى احترام الحق في الرعاية الصحية

 الخدمات الصحية

 /نوفمبريتشرين الثان 2القدس، 

خالل زيارته إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية يوم األحد، تناول المنسق اإلنساني في األرض 

 روبرت بيبر ، األعمال األخيرة التي ارتكبتها قوات األمن اإلسرائيلية في مرافق  ،الفلسطينية المحتلة

. رافقه في الزيارة مسؤولون أمميون كبار المحتلة الرعاية الصحية وحولها في القدس الشرقية تقديم 

لية من األونروا )وكالة غوث وتشغيل الالجئن الفلسطينيين( و األونسكو )مكتب المنسق الخاص إلى عم

 للسكان المتحدة األمم صندوقمنظمة األمم المتحدة للطفولة( و السالم في الشرق األوسط( واليونسيف )

 ومنظمة الصحة العالمية و مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

وصرح السيد بيبر بالقول:" األفعال التي تقوض قدرة العاملين في الصحة على تقديم الرعاية الصحية 

إن دخول قوات األمن اإلسرائيلية إلى مستشفى المقاصد لقانون الدولي. انتهاك لإليها، لمن هم في حاجة 

 عنوة عدة مرات خالل األسبوع الماضي غير مقبول ويجب عدم تكراره."

تشرين األول/أكتوبر المستشفى بزعم الحصول على  28و  27اقتحمت في  شرطة مسلحة فدوكانت 

كنه اآلن في سابقا ولطفل كان يتلقى العالج بالمستشفى لكاميرات األمن   ولقطات من طبية ملفات

تشرين األول/أكتوبر أطلقت قوات األمن اإلسرائيلية قنابل الغاز المسيل  29وفي الحجز اإلسرائيلي. 

مقذوفات داخل مبنى المستشفى بينما كان الطاقم الطبي يعقد احتجاجا للدموع وأطلقت أنواع أخرى من ال

تقديم الرعاية الصحية وتسببت بنشر الهلع  أعمال أعاقت يا ضد األحداث األخيرة. عمليات البحثسلم

 بين المرضى والطاقم الطبي.

باإلضافة إلى ذلك تتعرض الخدمات الصحية إلى اإلعاقة جراء الحواجز التي أقيمت مؤخرا بالقرب من 

تعيق هذه العقبات وفي القدس الشرقية.  تصاعد العنفمستشفى المطلع )أوغيستا فيكتوريا( في أعقاب 

 وصول المرضى والطواقم الطبية إلى جانب تأخير التحويالت الطبية بين مستشفى المطلع والمقاصد.

وختم السيد بيبر بالقول:" الحق في الحصول على الرعاية الصحية هو حق إنساني أساسي من حقوق 

 في جميع األحوال."اإلنسان التي يجب على إسرائيل احترامه وحمايته 

 

 انتهي
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