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شذى عودٰة 

لــــلرســــالــــة الــــتالــــية إلــــى مــــنظمة الــــصحة الــــعاملــــية D-G، نــــطلب مــــوافــــقات مــــن مــــنظمات املــــجتمع املــــدنــــي، املــــمارســــني الــــصحيني، 
األكاديميني ومنظمات حقوق املرأة وغيرهم من األفراد املعنيني 

ل، 

الدكتور تیدروس أدھانوم غیبریسوس 

المدیر العام 

منظمة الصحة العالمیة 

تاریخ: 11 یولیو 2021 

عزیزي الدكتور تیدروس أدھانوم غبریسوس 

نـحن، مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي الـموقـعة أدنـاه، والـممارسـون الـصحیون، واألكـادیـمیون، ومـنظمات حـقوق الـمرأة، واألفـراد الـمعنیون 
اآلخـرون، نـشعر بـقلق بـالـغ إزاء اعـتقال الـجیش اإلسـرائـیلي للسـیدة شـذى مصطفی عـودة(Shatha Odeh )، مـدیـرة لـجان الـعمل 
الـصحي (HWC)، إحـدى مـنظمات مـقدمـي الـرعـایـة الـصحیة غـیر الـحكومـیة الـرئیسـیة فـي فلسـطین، فـي مـنزلـھا فـي رام هللا فـي 7 یـولـیو، 

2021۔ 

السـیدة عـودة ھـي قـائـدة مـحترمـة فـي الـمجتمع الـمدنـي عـلى الـصعیدیـن المحـلي والـدولـي۔ ھـي رئـیسة شـبكة الـمنظمات غـیر الـحكومـیة 
الفلسـطینیة  (PNGO)، شـبكة مـن الـمنظمات غـیر الـحكومـیة الفلسـطینیة ، وعـضو فـي المجـلس الـتوجیھـي الـعالـمي لحـركـة صـحة الـشعب 
(People’s Health Movement (PHM))۔ ھـي أخـصائـیة رعـایـة صـحیة مـتخصصة، بـصفتھا مـدیـرة HWC، كـان ضـروریًـا فـي 
تـنظیم خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة، بـما فـي ذلـك خـدمـات الـصحة الجنسـیة واإلنـجابـیة والـصحة الـعقلیة، ألكـثر مـن 400000 مسـتفید فـي جـمیع 
أنـحاء الـضفة الـغربـیة۔ HWC فـي طـلیعة االسـتجابـة لـوبـاء COVID-19 مـن خـالل خـدمـاتـھا الـمجتمعیة وخـدمـات المسـتشفیات والـعیادات 
الـمتنقلة وبـرامـج الـتوعـیة الـمجتمعیة۔ یـؤدي الـھجوم عـلى HWC إلـى تـفاقـم الـوضـع الـصحي الـحالـي، وال سـیما وضـع الـنساء واألطـفال 

والفئات الضعیفة مثل ذوي االحتیاجات الخاصة۔ إن أي اعتداء على عملھا ھو تھدید لصحة ورفاه الشعب الفلسطیني۔ 

السـیدة عـودة، وھـي أم لـثالثـة أطـفال تـبلغ مـن الـعمر 60 عـاًمـا، تـم إبـعادھـا قسـریًـا وتـعسفیًا مـن مـنزلـھا فـي رام هللا، فلسـطین، وھـي اآلن 
محتجـزة فـي سـجن حـیث یُـمنع فـعلیًا الـوصـول إلـى أقـاربـھا، والـوصـول إلـیھا ضـروري۔ تـم تـقیید األدویـة والـدعـم الـقانـونـي، حـیث ورد أنـھا 
تـخضع اآلن السـتجواب قـاٍس وطـویـل األمـد۔ نـعرب عـن صـدمـتنا مـن شـروط سـجن مـدافـعة إقـلیمیة ودولـیة رائـدة عـن حـقوق الـمرأة وحـقوقـھا 
الـصحیة۔ ھـذه غـیر إنـسانـیة وتـنتھك حـقوق اإلنـسان األسـاسـیة۔ نـدعـو الـمجتمع الـدولـي والـمدافـعین عـن حـقوق الـمرأة وحـقوق اإلنـسان فـي 

جمیع أنحاء العالم لمساعدتنا في المطالبة بالعدالة والحریة للسیدة عودة۔ 

یـأتـي اعـتقال السـیدة عـودة بـعد شھـر مـن مـداھـمة عـسكریـة إسـرائـیلیة عـلى مـكاتـب HWC وأمـر بـإغـالق مـقرھـا لـمدة سـتة أشھـر۔ تـم إدانـة 
ھـذا الـھجوم عـلى عـمل HWC عـلى نـطاق واسـع، بـما فـي ذلـك People!s Health Movement ومـن قـبل مـنظمة الـعفو الـدولـیة 
(Amnesty International)، الـذي سـلط الـضوء عـلى "الـعواقـب الـوخـیمة عـلى االحـتیاجـات الـصحیة للفلسـطینیین فـي جـمیع أنـحاء 
األراضـي الفلسـطینیة الـمحتلة"(OPT)۔ بـینما یـواجـھون مـوجـة رابـعة مـن COVID-19، فـإن الھجـمات الـعسكریـة عـلى HWC تـزیـد مـن 
إضـعاف قـدرة الفلسـطینیین عـلى الـتعامـل مـع الـوبـاء۔ ومـع ذلـك ، بـصفتھا قـوة االحـتالل ، فـإن إسـرائـیل مـسؤولـة عـن ضـمان إعـمال حـقوق 

الفلسطینیین الصحیة۔ 

یـأتـي إغـالق مـراكـز رعـایـة صـحیة واعـتقال السـیدة عـودة فـي سـیاق تجـریـم مـتزایـد لـمنظمات الـمجتمع الـمدنـي الفلسـطیني مـن قـبل قـوات 
االحـتالل اإلسـرائـیلي۔ فـي یـنایـر 2019 ، أشـار الـمفوض الـسامـي لـحقوق اإلنـسان فـي األمـم المتحـدة إلـى أن "التشـریـعات اإلسـرائـیلیة، 
الـمعتمدة والـمقترحـة، تـخص مـنظمات حـقوق اإلنـسان بـالـقیود الـمتزایـدة۔ یـتم وضـع قـیود إداریـة عـلى عـملیاتـھم. یـتم تـقویـض مـصادر 
الـتمویـل مـن خـالل حـمالت نـزع الشـرعـیة عـن الـمنظمات الـعامـلة مـن أجـل حـقوق الفلسـطینیین۔ تـعرض الـمدافـعون عـن حـقوق اإلنـسان 

https://phmovement.org/condemn-the-attack-on-palestinian-health-work-committees/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/israeli-army-shutdown-of-health-organization-will-have-catastrophic-consequences-for-palestinian-healthcare/


لـالعـتقال والتھـدیـد، كـما یـتم اسـتھداف مجـموعـات بـما فـي ذلـك الـمنظمات اإلسـرائـیلیة وكـذلـك الـمنظمات الـیھودیـة األجـنبیة لـدفـاعـھا عـن 
حقوق اإلنسان للفلسطینیین"۔ 

نـحن الـموقـعون أدنـاه نـدیـن اعـتقال السـیدة عـودة ونـدعـو إلـى إطـالق سـراحـھا فـوراً، نـحث الـحكومـة اإلسـرائـیلیة عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـھا 
لـضمان تـوفـیر الـرعـایـة الـصحیة الـعامـة والـطبیة الـكامـلة فـي األراضـي الفلسـطینیة الـمحتلة ، بـما فـي ذلـك مـن خـالل االعـتراف والـدعـم 

الكاملین لمقدمي الرعایة الصحیة من المجتمع المدني الفلسطیني۔ 

كجـزء مـن والیـتھا بـشأن الـعمل الـصحي الـدولـي، وفـي الـدفـاع عـن الـصحة والـحقوق وكـاسـتجابـة إنـسانـیة، نـدعـو مـنظمة الـصحة الـعالـمیة 
لـلتوسـط لـدى السـلطات الـعالـمیة والـوطـنیة بـما فـي ذلـك مـن خـالل مـكاتـب مـفوض األمـم المتحـدة الـسامـي لـحقوق اإلنـسان واألمـم المتحـدة۔ 
األمـین الـعام، لـتأمـین اإلفـراج الـفوري عـن السـیدة شـذى عـودة۔ والـتأكـد مـن اسـتعادة الخـدمـات الـتي تـقدمـھا HWC، ووقـف الھجـمات عـلى 

العاملین في مجال الرعایة الصحیة الفلسطینیین ونشطاء حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني على الفور۔ 

تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 People’s Health Movement (PHM) بالنیابة عن ،(Sulakshana Nandi)فران بوم وسوالكشانا ناندي

 https://www.surveymonkey.com/r/HBDLKFN
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