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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الحادية والثالثون 

 من جدول األعمال 7و 2البندان 
التقرير السنوو  لمونوا اممنل المتحندة السنامو لحقنوق 

 اإلنسان وتقارير المووضية السامية واممين العام
حالننننة حقننننوق اإلنسننننان ألننننو أللسنننن ين وامراضننننو العر يننننة 

    المحتلة امخرى
المحتلنننةم  منننا أليدنننا القننند  حالنننة حقنننوق اإلنسنننان ألنننو امرا الولسننن يوية   

 الشرقية
  

 تقرير اممين العام  
  

 موجز 
بشـنن قالـح ققـوا اسانـان  28/27يقدَّم هذا التقرير عماًل بقرار جملـ  ققـوا اسانـان  

يف األرض الفلنطينيح احملتلح، مبا فيهـا القـدا الشـر.يحه وهـو يتنـاول قالـح ققـوا اسانـان مـن  ـالل 
االقــتالل والتــدابر املر بطــح بــي  ح  قييــد قريــح التنقــي، ويبحــ  يف   ــر  لــ  حتليــي يبــيف ييــ  يــ    

 القيو  على متتع الفلنطينيي حبقو.هم اال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيحه
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 مقدمة -أولا  
 
 شــرين  31 ح  2014 شــرين الثــاف/اوفم   1يقــي م هــذا التقريــر، الــذ  يةطــ  الفــ ة مــن  -1

ه وهـو ينـتند  ح  اشـطح الر ـد 28/27،  نفيـذ .ـرار جملـ  ققـوا اسانـان 2015األول/ يتوبر 
وغرهــا مــن  اشــطح لــع املللومــا  الــو .امــم  ــا مفواــيح األمــم املتحــدة النــاميح  قــوا اسانــان 

ح النــاميحو وغرهــا مــن ال يااــا  التابلــح ل مــم املتحــدة يف األرض الفلنــطينيح احملتلــحه وهــو )املفواــي
ينـــتند  ي ـــاً  ح مللومـــا  منـــتقاة مـــن منإمـــا  غـــر ق وميـــح  صـــرا يليح وفلنـــطينيح ومـــن مصـــا ر 

  عالميحه 
ق يف ويُنإــر  ح قالــح ققــوا اسانــان يف هــذا التقريــر مــن منإــور القيــو  املنــتمرة علــى ا ــ -2

قريــح التنقــي يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح و  ــر هــذ  القيـــو  علــى التمتــع بطا فــح واصــلح مــن ققـــوا 
اسانان األ رىه وال يقدم التقريـر عراـاً مـاماًل عميـع الشـواغي املتللقـح حبقـوا اسانـان يف األرض 

املنــتوانا  اسصــرا يليح يف  الفلنــطينيح احملتلــحه وينبةــ   ن يُقــر  بــاال. ان مــع  قــارير األمــي اللــام عــن
ـــي ) و، وعـــن A/70/351األرض الفلنـــطينيح احملتلـــح، مبـــا فيهـــا القـــدا الشـــر.يح، واعـــوالن النـــور  احملت

املمارصــا  اسصــرا يليح الــو متــ  ققــوا اسانــان للشــلأل الفلنــطين يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح، 
و و قريـــــر A/HRC/31/43ألمـــــي اللـــــام )و، ف ـــــاًل عــــن  قريـــــر اA/70/421مبــــا فيهـــــا القـــــدا الشـــــر.يح )

و امللرواــــــي علــــــى جملــــــ  ققــــــوا اسانــــــان يف  ور ــــــي ا ا يــــــح A/HRC/31/40املفــــــوض النــــــام  )
 والثال يه 

  
 الخلوية القانونية -ثانياا  

 
ينطبــق القــااون الــدوا اسانــاف والقـــااون الــدوا  قــوا اسانــان علــى األرض الفلنـــطينيح  -3

التحليــُي املفصــي ل اــار القــااوف النــار ، مبــا يف تلــ   صــاا االلتزامــا    ــحيحاً احملتلــحه وال يــزال 
)ااإـر  9/1-القااوايح للجهـا  املنـ ولح، الـوار  يف  قريـر املفـوض النـام  عـن  نفيـذ .ـرار ا لـ    

A/HRC/12/37  عــن املمارصــا  اسصــرا يليح الــو  2014و و قريــر األمــي اللــام للــام 9-5، الفقــرا
قـــوا اسانـــان للشـــلأل الفلنـــطين يف األرض الفلنـــطينيح احملتلـــح، مبـــا فيهـــا القـــدا الشـــر.يح متـــ  ق
 وه  6-3، الفقرا  A/69/347)ااإر 

والقــــــااون الــــــدوا  و1)وقريــــــح التنقــــــي م ــــــمواح مبوجــــــأل القــــــااون الــــــدوا  قــــــوا اسانــــــان -4
نـــــر قريـــــح  نقـــــي  صـــــرا يي، بو ـــــفها صـــــلطح االقـــــتالل،  التـــــزام  ي يقـــــع علـــــى عـــــا قه و و2)اسانـــــاف

__________ 

 ه  13؛ واسعالن اللامل   قوا اسانان، املا ة 12ااإر اللهد الدوا اخلاص با قوا املدايح والنياصيح، املا ة  و1) 
؛ و لليـق 27ااإر ا فا.يح جني  بشنن محايـح األمـصاص املـدايي يف و.ـم ا ـرف )ا فا.يـح جنيـ  الرابلـحو، املـا ة  و2) 

 ا ة افنهاه على امل 1958اللجنح الدوليح للصليأل األمحر عام 
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اعهـــا  الفلنـــطينيح املنـــ ولح  يقـــع علـــى عـــا قاألمـــصاص املقيمـــي يف األرض الفلنـــطينيح احملتلـــحه و 
  ي ًا التزام باق ام وامان قريح التنقيه 

ورغم النـما  بقيـو  ملينـح علـى قريـح التنقـي مبوجـأل القـااون الـدوا، مبـا يف تلـ  ألصـباف  -5
 ه  و4)  ون اروريح للةايح ومتناصبح وغر متييزيح ، فإن هذ  القيو  جيأل  نو3) منيح
للتمتــع بطا فــح واصــلح مــن ا قــوا املدايــح والنياصــيح  منــبقاً  مــرااً  و لــد قريــح التنقــي  ي ــاً  -6

واال.تصـــــا يح واالجتماعيـــــح والثقافيـــــحه و لتمـــــد قارصـــــح بلـــــ  ا قـــــوا، يـــــا ق يف اللمـــــي والصـــــحح 
تنقـــي حبريـــح وا تيـــار م ـــان اس.امـــحه ولـــذل  .ـــد  ـــ    والتللـــيم،  ح قـــد يبـــر علـــى القـــدرة علـــى ال

 ه  و5)القيو  على قريح التنقي  ح ا د من اا فح من ققوا اسانان األ رى
و قـع علــى عـا ق  صــرا يي التزامـا   جيابيــح مبوجـأل القــااون الـدوا اسانــاف والقـااون الــدوا  -7

النــلطح القا مــح بــاالقتالل بالتزامــا    قــوا اسانــانه فبموجــأل القــااون الــدوا اسانــاف، حتــتف 
ه ومبــــد  عــــدم و6)الرعايــــح للنــــ ان، مبــــا يف تلــــ   ــــوفر اسمــــدا ا  الطبيــــح  جيابيــــح متللقــــح ب ــــمان

تو  ـــــلح باملواـــــوال  ي ـــــاً، وال صـــــيما فيمـــــا يتللـــــق بامللاملـــــح التف ـــــيليح الـــــو  إـــــى  ـــــا  و7)التمييـــــز
 األرض الفلنطينيح احملتلحه املنتوانون مقاراح بالفلنطينيي الذين يليشون يف 

  
 القيود على حرية التوقل وأثرها على حقوق اإلنسان -ثالثاا  
 

 مقدمة -ألف 
 
 ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير،  لــم قالــح ققــوا اسانــان يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح  -8

 ـــلبح وا نـــمم بااتهايـــا   موعـــح مـــن ا قـــواه فـــالقيو  املفرواـــح منـــذ  مـــن اويـــي علـــى قريـــح 
 التنقي بي غزة وال فح الةربيح و ا ي ال فح الةربيح فا.مم الواعه 

بــــدون االاتقــــاص مــــن  ــــالقيا  ومنــــ وليا  األمــــن "و ــــنف ا فا.ــــا   وصــــلو علــــى  اــــي  -9
سصــــرا يي" صــــت ون قريــــح النــــاا واملريبــــا  يف ال ــــفح الةربيــــح "قــــرة واعتيا يــــح ولــــن   ــــع لنقــــا  

وعــالوة علــى تلــ ، يُلــ ن بناــي ينبةــ  ا فــاإل علــى الوقــدة اس.ليميــح  "هالطــرا قــواجز  و التفتــي 

__________ 

علــى  1958و؛ و لليــق اللجنــح الدوليــح للصــليأل األمحــر عــام 2)64و 27ااإــر ا فا.يــح جنيــ  الرابلــح، املا  ــان  و3) 
 ه43املا ة افنها؛ واال فا.يح اخلا ح باق ام .وااي و عران ا رف ال يح، املرفق، املا ة 

ح النامــ ح عــن  شــييد جــدار يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح، ااإــر فتــوى   مــح اللــدل الدوليــح بشــنن اي ــار القااوايــ و4) 
 ه  137-135الفقرا  

 ه  134و 133املرجع افني، الفقر ان  و5) 
 ا فا.يح جني  الرابلحه  و6) 
و؛ واللهــــد الــــدوا اخلــــاص 1)2ااإــــر اللهــــد الــــدوا اخلــــاص بــــا قوا اال.تصــــا يح واالجتماعيــــح والثقافيــــح، املــــا ة  و7) 

 ه  26و و1)2با قوا املدايح والنياصيح، املا  ان 



 A/HRC/31/44 

 

4/24 GE.16-00774 

 

ههه ]فــإن يــال الطــرفيحي ههه  ــ م ويراعــ  بــدون  دة"وقــدة  .ليميــح واقــ  لل ــفح الةربيــح و.طــاال غــزة ي
 ههه بش ي ابيل  وصهي"ه  عوا ق قريح الناا

و ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير، اصــتمر  القيــو  علــى قريــح التنقــي، ويــان ال ثــر مــن هــذ   -10
القيـــــو  منافيــــــاً لال فا.ـــــا  النــــــابقح وللقــــــااون الـــــدواه و صــــــهمم هـــــذ  القيــــــو  يف  فتيــــــم األرض 

 الفلنطينيح احملتلح  ح  رجح  عا.م قريح التنقي بشدةه
وال بـــد مـــن  ةيـــر هـــذا الواـــعه فقـــد القـــ  األمـــي اللـــام يف  قريـــر  النـــابق  ن ااتهايـــا   -11

ققــــــوا اسانــــــان الـــــــو ار  بتهــــــا يـــــــي اعهــــــا  املنـــــــ ولح  ــــــ     ح  فـــــــا.م  ورة اللنــــــ  )ااإـــــــر 
A/HRC/28/45 ح علـــى قريـــح التنقـــي  ح  قـــوي  ققـــوا األفـــرا  وه و ـــ    القيـــو  املفرواـــ8، الفقـــرة

يف الرعايـح الصـحيح واللمـي والتللـيم وا يـاة األصـريح، و ح  ف ـ  اللال.ـا  االجتماعيـح واال.تصــا يح 
والثقافيـح واألصــريحه و قـوض هــذ  االاتهايــا  جمتملـح قــق الفلنــطينيي يف  قريـر املصــر ويف منــتوى 

 مليش  مناصأله
  

 ائيلية على حرية توقل الولس يويينالقيود اإلسر  - اء 
 

 التدا ير اإلدارية التو تقيد حرية التوقل -1 
 ُقيَّـد قريـح  نقـي الفلنـطينيي مـن  ـالل اإــام ملقـد ومتلـد  املنـتويا  مـن القيـو  اس اريــح  -12

 والبرو.راايح واملا يح الو  َنُفذ  ح ملإم جوااأل ا ياة اليوميحه
الدا ليـــح يف  ولـــح فلنـــطي ُ صـــدر بطا.ـــا  هويـــح للفلنـــطينيي علـــى  صـــاا ورغـــم  ن و ارة  -13

النجي املدف الفلنـطين، حتـتف   صـرا يي بنـلطح  .ـرار  و رفـ  ليـع البـا   ةيـر اللنـوان واس.امـح 
، علقـــم  صـــرا يي    ـــال     ةيـــر علـــى 2000الدا مـــحه وعنـــدما ااـــدللم االاتفااـــح الثاايـــح عـــام 

 2007  البــم يف ال ــم ا ا ــي مــن قــاال  التــن ر يف الطلبــا  بــي عــام  النــجيه ويــان حملــاوال
2001، مث مرًة   رى عام 2009و

 وه9، الفقرة A/68/502،   ر  دو  )ااإر و8)
ويتـــيظ اإـــام التصــــاريظ للنـــلطا  اسصــــرا يليح  قييـــد ومرا.بــــح  نقـــي الفلنــــطينيي يف األرض  -14

املبامـرةه ويلـو   ـاريظ اإـام التصـاريظ هـذا  ح االاتفااـح  الفلنطينيح احملتلح  ـار  منـااقهم النـ نيح
األوح عنــدما  لةـــم  صــرا يي " صـــريظ اخلــرو  اللـــام" الــذ  يـــان ينــمظ للفلنـــطينيي بالتنقــي حبريـــح 

ه ومنـــذ تلـــ  ا ـــي،  تـــا  الفلنـــطينيون مـــن صـــ ان األرض و9)بـــي غـــزة وال ـــفح الةربيـــح و صـــرا يي
فر يـــح لـــد ول  صــرا يي والقـــدا الشـــر.يحه وعقــأل ااـــدالال االاتفااـــح الفلنــطينيح احملتلـــح  ح  صــاريظ 

،  ا    صــرا يي  شــديد القيــو  علــى  نقــي الفلنــطينيي مشــ اح قصــو م علــى 2000الثاايــح عــام 
__________ 

 هwww.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspxااإر  و8) 
، 2005، : قريـح ا ريـح والتنقـي مـن .طـاال غـزة تهابـاً و يابـاً عشـيح  طـح االافصـالصـجن غـزةبتنليم وهاموييـد،  و9) 

 ه9الصفح 
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ه وجيـــأل علـــى يـــي مـــصفل يريـــد الـــد ول  ح منـــااق و10) صـــاريظ لللبـــور بـــي غـــزة وال ـــفح الةربيـــح
 هو11)ما ُينمى "منطقح التماا"، ا صول على  صريظواصلح من ال فح الةربيح، مبا يف تل  

و ـــر  مـــرو  ا صـــول علـــى  صـــريظ يف ال و ويـــوال  واسجـــراتا  الصـــا رة عـــن النـــلطا   -15
ه وعقـــأل صلنـــلح مـــن اللـــرا   املتللقـــح حبريـــح اسصـــرا يليح، وهـــ  و ـــا ق ا  ُنشـــر غالبيتهـــا  ال مـــ  راً 
، ُاشــر  -وهــو منإمــح غــر ق وميــح  صــرا يليح -ا صــول علــى املللومــا  الــو .ــدمها مريــز منــل  

األرااـــ  ل ـــن عـــد اً منهـــا ا  ومـــح يف عـــدة  جـــراتا  علـــى املو.ـــع الشـــب   لوقـــدة  ننـــيق  اشـــطح 
ه وعــالوة علــى تلــ ، ا يُــ جم  ح اللربيــح  ال جــزت مــن اسجــراتا  و12)يــزال غــر متــا  للجمهــور ال

ر  قيـيم الطلبـا  غـر وااـحح لل ثـر مـن مقـدم  املنشورةه واتيجح لذل ، ال  زال اسجـراتا  وملـاي
 هو13)الطلبا ، الذين يقر  ملإمهم اللربيح ويفهموهنا

و ـــــالل الفـــــ ة املشـــــمولح بـــــالتقرير،  ففـــــم وقـــــدة  ننـــــيق  اشـــــطح ا  ومـــــح يف األرااـــــ   -16
الشـــــرو  بالننـــــبح  موعـــــا  نتـــــارة، بُنـــــُبي منهـــــا النـــــما  للرجـــــال الـــــذين  ـــــاو وا صـــــن اخلامنـــــح 

منـــي والننـــات اللـــواخل  ـــاو ن اخلمنـــي املقيمـــي يف ال ـــفح الةربيـــح بـــد ول القـــدا الشـــر.يح  و واخل
ه ويف قزيران/يوايــــي، تُيــــر  ن النــــلطا  اسصــــرا يليح  حــــم للمــــرة األوح و14) صــــرا يي  ون  صــــريظ

 ابيــأل فلنــطين مــن ال ــفح الةربيــح بقيــا ة 100 ــواا  2000منــذ ااــدالال االاتفااــح الثاايــح عــام 
ه وُ ففــم القيــو  علــى التنقــي  ي ــاً  ــالل مــهر رم ــان و15)صــيارا م  ح القــدا الشــر.يح و صــرا يي

عندما ُوصع اطاا اسعفات من مر  ا صول علـى  صـريظ يف  يـام اعملـح ليشـمي الرجـال فـوا صـن 
األربلــي والفتيــان  ون صــن الثالثــح عشــرة وليــع الننــات والفتيــا ، و ن يااــم بلــ   لــ  اخلطــوا  

 هو16) ُلةيم عقأل االاطرابا  الو قصلم يف متو /يوليي
ورُفــع عــد  التجــار الــذين ُينــمظ  ــم مبةــا رة غــزة يــي مــهر  ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير  -17
800 ح  400 ـــاجر، و ا  عـــد  اخلـــارجي منهـــا مـــن  5 000 ح  3 000 مـــن

ه ورُفـــع عـــد  و17)
 120 ح  80غزة لتلق  اللال  الطيب يف  صرا يي من املراى الفلنطينيي املنمو   م باخلرو  من 

__________ 

 املرجع افنيه و10) 
وه 25-24، الفقــرا  2007) بــال قريــح: مصــا رة قريــح ا ريــح والتنقــي للفلنــطينيي يف ال ــفح الةربيــحبتنــليم،  و11) 

، و.ــد  ُعلــن 1949اعــدار و ــت ا داــح للــام  و"منطقــح  ــت التمــاا" هــ  جــزت مــن األرض الفلنــطينيح يقــع بــي
 " غال.ها" عقأل بنات اعداره

ه مي ـــــــــــن االاـــــــــــالال عليهـــــــــــا مـــــــــــن اللنـــــــــــوان التـــــــــــاا: 2015مريـــــــــــز منـــــــــــل ، "اسجـــــــــــراتا  والنياصـــــــــــا "،  و12) 
www.gisha.org/legal/procedures-and-protocolsه 

 املرجع افنيه و13) 
"واـع  صـاريظ   ـول الفلنـطينيي  ح  صـرا يي و ـروجهم  ح  ـار  وقدة  ننيق  اشـطح ا  ومـح يف األرااـ ،  و14) 

 وه2015البلد وعبورهم بي منطقح يهو ا والنامرة و.طاال غزة" ) شرين الثاف/اوفم  
 هY-Net News, “Israel increases relief measures to Palestinians in the West Bank,” June 14, 2015 و15) 
 ه6، الصفحح 2015الش ون اساناايح، "النشرة اساناايح الشهريح"، متو /يوليي م تأل  ننيق  و16) 
 ه /http://gaza.ochaopt.org/2015/02/further-easing-of-criteria-and-quotas-for israeli-permits-to-exit-gaza ااإر و17) 
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مري اً يف اليومه يما  ففم النلطا  اسصرا يليح القيـو  املفرواـح علـى عبـور الريااـيي الفلنـطينيي 
عـــداًت مـــن غـــزة لـــد ول ال ـــفح  46   صـــاريظ ل 2015مـــن غـــزةه وبالتـــاا، ُمنحـــم يف  تار/مـــارا 

فلنــطين مــن  500ه و ــالل مــهر رم ــان، ُمــنظ و18)النــنو الةربيــح للمشــاريح يف مــارا ون فلنــطي 
ه ورغــم  ن هــذ  التــدابر  ــي  رقيــأل، و19)غــزة  صــاريظ صــفر للصــالة يف املنــجد األ.صــى يف القــدا

 من غر املرجظ  ن      لوقدها  ح حتني الواع على املدى الطويي ما  ام اإام التصاريظ .ا ماًه 
ظ  الن الفلنــــطينيي الــــذين قــــاولوا   ــــول  صــــرا يي وعلــــى مــــدى صــــنوا ،  ُلةيــــم  صــــاري -18

واملنـــتوانا  اسصـــرا يليح و"منطقـــح التمـــاا"،  و النـــفر  ح اخلـــار  عـــ  ملـــ  اللنـــيب  ح األر ن،  و 
ه وال  ُقــدم  يـــح و20)رُف ــم البـــا م بلــد  ن واـــلتهم ويالــح األمـــن اسصــرا يليح علـــى القا مــح النـــو ات

ا ًة  ون حتـــــذير ُمنـــــبقه واتيجـــــح لـــــذل ، ال يلـــــرن ال ثـــــر مـــــن   يـــــرا  للـــــرف  وُ طبـــــق القيـــــو  عـــــ
الفلنـــــطينيي  ن  ـــــنقلهم إ ـــــع لقيـــــو   ال عنـــــدما مُينلـــــون مـــــن املـــــرور   نـــــات  ـــــاولتهم عبـــــور اقطـــــح 

 هو21) فتي 
الفلنــطينيي املواــوعي علــى ‘ مامنــوم وو ــ ‘و نــاعد املنإمــح غــر ا  وميــح اسصــرا يليح  -19

ه ومت نـم املنإمـح مـن مـطأل   ـات و22) الطلون  مـام م تـأل التننـيق احمللـ القوا م النو ات يف  قدمي
2014يف املا ــح مــن ا ــاال  الــو جــرى  ناو ــا عــام  59األمــصاص مــن القا مــح النــو ات يف 

ه و23)
وهــذا امللــدل املر فــع مــن الطلــون الناجحــح يثــر  صــ لًح قــول التلنــ  الــذ  ينــم هــذا النإــام بصــورة 

 عامحه
نقي قق من ققوا اسانـان، ل ـن اإـام التصـاريظ الفر يـح  و ـا  ح امتيـا ل متنحـي وقريح الت -20

النــلطا  اسصــرا يليح ل مــصاص  و حتــرمهم منــي يمــا لــو يــان اصــتثناًت مــن القاعــدةه ومــع  ن محايــح 
األمن الـوان .ـد  ُـ ر بلـ  القيـو  يف  ـرون  ـد ة، فـإن امـ ا  اصـتيفات مقـدم  الطلبـا  ملـاير 

بد.ـــح، يزيـــارة .ريـــأل مـــري   و ا اجـــح  ح االصتشـــفات، ُيشـــ ي  ر.ـــاً  صاصـــياً لللهـــد الـــدوا  ـــد ة 

__________ 

 ه2015عداًت  رجوا هذا الصبا  من .طاال غزة"،  تار/مارا  46مريز منل ، " و18) 
 هAgence France Presse, “Thousands pray at Jerusalem’s Al-Aqsa for Ramadan”, 19 June 2015 و19) 
 ـم يف  غلـأل  باساافح  ح تل ، والم الشراح عشرا  ايالن من الفلنطينيي علـى القا مـح النـو ات، عقابـاً  و20) 

وهنـــاخ   ــــرون واـــلوا علـــى القا مـــح النــــو ات األقيـــان، بنـــبأل   ـــو م  صـــرا يي  ون  صــــريظ صـــار  املفلـــوله 
-Machsom Watch, “Year-end report, Januaryألصـــباف   اريــــح، بينهــــا علــــى صـــبيي املثــــال، عــــدم  فــــع الةرامــــا ه 

December 2014”, January 2015, pp. 16-18ه 
 ه16املرجع افني، الصفحح  و21) 
يلمــي يف ال ــفح الةربيــحه و.ــد  ُاشــه للقيــام مبهــامل عمليــح  ا ــي م تــأل التننــيق احمللــ  هــو جهــا    ار   صــرا يل   و22) 

 األراا  الفلنطينيح احملتلحه
 هMachsom Watch, “Year-end report, January-December 2014”, January 2015, p. 17 و23) 
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اخلــاص بــا قوا املدايــح والنياصــيحه وجيــأل  ال  ُقلــأل اللال.ــح بــي ا ــق والقيــد و ال إ ــع ا ــق يف 
 هو24)قريح التنقي أل  غرضل  و صبأل ملي

 الغر يةم  ما ألو ذلك القد  الشرقيةالقيود الموروضة على حرية التوقل ألو الضوة  -2 
 ُقيَّــد قريــح  نقــي الفلنـــطينيي  ا ــي ال ــفح الةربيــح بشـــب ح  مــن اقــا  التفتــي  وبامـــ ا   -21

ــــحه  ُــــ  حتتي ــــر بت  ــــا مــــن ب ــــق  وصــــيع املنــــتوانا  ومــــا ي ا صــــول علــــى  صــــريظ، ويــــذل  عــــن اري
م الفلنـــطينيي عبوردـــا  ون  صـــريظ واملنطقتــان الر ينـــيتان يف ال ـــفح الةربيـــح اللتـــان ال ينـــتطيع ملإـــ

 "منطقح التماا"، والقدا الشر.يحه  دا منطقح غرف اعدار، امللروفح ب
 

 القيو  املفرواح على التنقي املر بطح باملنتوانا  وغرها من املنااق املةلقح  
يـر بت عـد  مـن القيــو  املفرواـح علـى قريـح التنقــي بوجـو  املنـتوانا  اسصـرا يليح يف املنطقــح  -22
منــــتوانح يف ال ــــفح الةربيــــح، مبــــا يف تلــــ  القــــدا  142والقــــدا الشــــر.يحه و وجــــد قــــواا ‘ جــــيم‘

ه و.ــد بــرر  النــلطا  اسصــرا يليح بلــ  القيــو  املفرواــح علــى قريــح  نقــي الفلنــطينيي و25)الشــر.يح
تبارهـــا وصـــيلح  مايـــح املنـــتواني و ينـــر  ـــنقلهم  ا ـــي ال ـــفح الةربيـــحه وهـــ   شـــمي .يـــو اً علـــى باع

و ــول الفلنــطينيي  ح  رااــ  يف مل يــتهم اخلا ــح وا.لــح .ــرف املنــتوانا  و.يــو اً علــى اصــتصدام 
 وهA/HRC/31/43و A/67/375الفلنطينيي للطر.ا  الو ينتصدمها املنتوانون اسصرا يليون )ااإر 

و ُفــرض .يــو ي مــديدةي بوجــي  ــاص علــى  نقــي الفلنــطينيي الــذين يليشــون يف  مــاين .ريبــح  -23
 6 000، قيــــ  يلــــي  قــــواا مــــن اخلليــــي H2 املنطقــــحجــــداً مــــن املنــــتواني اسصــــرا يلييه ففــــ  

فلنــــطين .ــــرف املنــــتوانا ، .ُيــــد  قريــــح التنقــــي يف املريبــــا ، ويف بلــــ  ا ــــاال ، قريــــح  نقــــي 
ـــاً، بينهـــا  95ل النـــنوا  اخلمـــ  عشـــرة املااـــيح حبـــواا املشـــاة  ـــال اقطـــح  فتـــي   19عا قـــاً ما ي

ه واتيجــح لــذل ،  ُعيــق الو ــول  ح م صنــا  التللــيم والرعايــح و26)يتواجــد فيهــا اعنــو  بشــ يل  ا ــم
الصــــحيح بشــــدة، يمــــا  ُ.فلــــم املتــــاجر الفلنــــطينيح ويــــذا  صــــواا اخل ــــار و صــــواا اعملــــح الر ينــــيح 

 هو27)يف املنااق املةلقح من املدينح، و ُرغم  الن الفلنطينيي على مةا رة منا  ماملوجو ة 
، H2 ،  ا   القيــو  علــى  نقــي الفلنــطينيي يف املنطقــح2015ومنــذ  شــرين األول/ يتــوبر  -24

 29عقأل صلنلح من ا جما  واالمتبايا ه و ُعلنم منطقح  ي الرميدة منطقـح عنـ ريح مةلقـح يف 

__________ 

 ه13و 5فقر ان و بشنن قريح التنقي، ال1999)27ا اسانان، التلليق اللام ر.م ااإر اللجنح امللنيح حبقو  و24) 
، مي ــــن االاــــالال عليهــــا يف اللنــــوان التــــاا: 2015بتنـــليم، ملطيــــا  عــــن املنــــتوانا  وصــــ اهنا يف  يار/مــــايو  و25) 

www.btselem.org/settlements/statisticsه 
 ه4، الصفحح 2015م تأل  ننيق الش ون اساناايح، "اشرة الش ون اساناايح الشهريح"،  شرين الثاف/اوفم   و26) 
 Global Protection Cluster, “Protection concerns and humanitarian impacts of settlement activity in Hebron و27) 

city”, April 2014ه 
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األول/ يتــوبر، وبا ــم اقطتــا  فتــي  مــن النقــا  امل  يــح  ح  لــ  املنطقــح مفتوقــًح فقــت  مــام  شــرين 
 هو28)الن ان الفلنطينيي املنجلي منبقاً لدى النلطا  اسصرا يليح

 القيو  املفرواح على التنقي املر بطح باعدار و"منطقح التماا"   
يف ال ــفح الةربيــحه و.ــد  .ــر    مــح اللــدل ُيشــ ي اعــدار عقبــح ر ينــيح  ُليــق قريــح التنقــي  -25

الدوليح، يف فتواها بشـنن اي ـار القااوايـح لبنـات اعـدار يف األرض الفلنـطينيح احملتلـح، بـنن  جـزات اعـدار 
يف املا ح من  64.2عن اخلت األ  ر غر .ااوايحه ومع تل ، ُ جنز قىت الو.م ا اار  الو  نحرن

ه وبــيَّ و29)يف املا ــح منـي عــ  ال ــفح الةربيــح 85ييلــوم اً وميتــد   712ولـي بنـات اعــدار املقــرر  ن يبلــ  ا
األمـي اللــام ييــ   ن اإـام بوابــا  و صــاريظ اللبـور الــذ  يُــنإم الـد ول  ح "منطقــح التمــاا" يُليــق 

فلنـطين ينـ نون يف هـذ  املنـااق حبقهـم يف  ن يليشـوا قيـاًة ابيليـح وبـا ق  11 000متتع قـواا 
 وه23، الفقرة A/68/502وا ياة األصريح، واللال  الطيب )ااإر  يف اللمي،

و ـــالل الفـــ ة املشـــمولح بـــالتقرير،   ـــدر    مـــح اللـــدل اللليـــا يف  صـــرا يي .ـــراراً ينـــمظ  -26
باصـــــت نان بنـــــات اعـــــدار يف منطقـــــح وا   يرميـــــزان يف بيـــــم جـــــاال، .ـــــرف بيـــــم  ـــــمه و.ـــــد بـــــد   

2015 ف/ غنــط   17اصــتلدا ا  البنــات يف 
 3 000ه وصــيقتطع تلــ  اعــزت مــن اعــدار و30)

 صـــرة فلنـــطينيح، وهـــو مـــا  ـــرم ا تمـــع  58 ومن مـــن األرااـــ  الزراعيـــح التابلـــح للمدينـــح الـــو متل هـــا 
 ه  و31)احملل  من مصدر   ي ال غ  عني

ومــــع  ن النــــلطا  اسصــــرا يليح التزمــــم ببنــــات بوابــــا   راعيــــح لتينــــر و ــــول املــــزارعي  ح  -27
ه ومـن بـي البوابـا  الزراعيـح و32)هم، يُتو.ع  ن   ون  م اايح الو ول  ح هذ  األرااـ   ـدو ة رااي

اخلمنــح والثمــااي الــو بُنيــم لتينــر و ــول الفلنــطينيي  ح األرااــ  الزراعيــح يف "منطقــح التمــاا"، 
ه واتيجــح لــذل ، ااــطر ال ثــر مــن املــزارعي  ح التو.ــ  عــن و33) ُفــتظ يوميــاً صــوى  نــع بوابــا  ال

  راعح  راايهم  و حتولوا  ح  راعح  ا يي تا  عا دا   .ي وحتتا   ح عمالح  .ي يثافحه 
ووفقاً ل وامـر اللنـ ريح الـو حت ـم ال ـفح الةربيـح،  تـا  املواانـون اسصـرا يليون  ح  صـريظ  -28

املرايـــز ا  ـــريح الفلنـــطينيح اخلااـــلح  - ‘ لـــ ‘للـــد ول  ح املنطقـــح مـــن جـــي  الـــدفاال اسصـــرا يل  
 يف املا ح من ال فح الةربيحه  18الو  ةط   - للنيطرة التامح للنلطح الفلنطينيح

__________ 

 ه4،  فحح 2015م تأل  ننيق الش ون اساناايح، "مرا.أل اساناايح،  قرير مهر "،  شرين الثاف/اوفم   و28) 
 م املتحدة للمليح النالم يف الشرا األوصت، " قرير  ح عنح االر بـا  اخلا ـح"،  يلـول/م تأل املننق اخلاص ل م و29) 

 ه38، الفقرة 2015صبتم  
 ه  Society of St. Yves, The Last Nail in Bethlehem’s Coffin: the Annexation Wall in Cremisan, August 2015 و30) 
 12بتنليم، "صيتم فصي ص ان بيم جـاال عـن  رااـيهم بواصـطح اعـدار  ـدن متهيـد الطريـق ل ـم منـتوانح"،  و31) 

 ه  2015 شرين الثاف/اوفم  
 املرجع افنيه  و32) 
، الصــفحح 2015الشــ ون اسانــاايح،  قريــر مــهر "،  يلول/صــبتم  مرا.ــأل م تــأل  ننــيق الشــ ون اسانــاايح، " و33) 

 ه6
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 عزل القدا الشر.يح عن بقيح ال فح الةربيح   

ل القـــدا  ـــالل الفـــ ة املشـــمولح بـــالتقرير، وا ـــلم النـــلطا  اسصـــرا يليح فـــرض .يـــو  للـــز  -29
الشر.يح عن بقيح ال فح الةربيح و قييد قريـح التنقـي  ا ـي القـدا الشـر.يحه و ق ـ  هـذ  األوامـر بـنن 
 صــــي الفلنــــطينيون املقيمــــون يف القــــدا الشــــر.يح علــــى بطا.ــــا  هويــــح  ــــا رة عــــن  صــــرا يي متــــنظ 

القـــدا قاملهـــا  ـــفح "مقـــيم  ا ـــم"ه ومي ـــن  لةـــات بطا.ـــا  ا ويـــح هـــذ   تا اعتـــ   النـــلطا   ن 
وه وبالتــــاا، يواجــــي فلنــــطينيو 28، الفقــــرة A/68/502 لــــد " ــــور قيــــاة" قامــــي البطا.ــــح )ااإــــر  ا

القدا الشر.يح الذين يرغبـون يف النـفر  ح اخلـار  لفـ ا  اويلـح، لللمـي  و ألصـباف   ـرى،  طـر 
 فقداهنم ل  يف اس.امحه 

ل علــى  ــرا يف  ا ــح بــد ول ويتلــي علــى فلنــطيني  ال ــفح الةربيــح و.طــاال غــزة ا صــو  -30
ه وللـــزل و34)القـــدا الشـــر.يح و صـــرا يي، وال مي ـــنهم   ـــول املدينـــح  ال عـــ   ربـــع اقـــا   فتـــي   ابتـــح

القــدا الشــر.يح، وهــ  مريــز مهــم  قليــدياً  ل اشــطح الفلنــطينيح اال.تصــا يح والثقافيــح واالجتماعيــح، 
   ر  طر على ا تملا  احمليطح  اه 

 شــرين  14ن ا جمــا  واالمــتبايا ، فراــم النــلطا  اسصــرا يليح، يف وعقــأل صلنــلح مــ -31
 26، مزيداً من القيو  على  نقي صـ ان املنـااق ا ـاورة للقـدا الشـر.يحه ففـ  2015األول/ يتوبر 

اقطــح  فتــي   16عا قــاً، بينهــا  38، و ــي عــد  اللوا ــق اعديــدة  ح 2015 شــرين األول/ يتــوبر 
ايب متنــع الــد ول  ح املنــااق النــ نيح الفلنــطينيح الر ينــيح واخلــرو  منهــا، عا قــا ار.يــا وصــد  ــر  20و

مـصف مـن النـ ان  ح  عمـا م ومدارصـهم و ح  138 000وهو ما يقيـد  م اايـح و ـول قـواا 
 ه و36)ه ويف هنايح الف ة املشمولح بالتقرير، ُمرال يف  ف ي  بل  اللوا قو35)م صنا  اللال  الطيب

ورغــــم  ن   ومــــح  صــــرا يي ا ــــق يف واــــع ال  يبــــا  األمنيــــح ال ــــروريح واملتناصــــبح ملواجهــــح  -32
 ديـــدا   منيـــح  ـــد ة، فـــإن التقييـــد املنهجـــ   ريـــح  الن الفلنـــطينيي يف التنقـــي، بالطريقـــح املبينـــح 

  عال ، ال يتناصأل مبد يا مع ا دن املنشو ه 
 

 اقا  التفتي   
 85بــــالتقرير، بلــــ  عــــد  اقــــا  التفتــــي  الثابتــــح يف ال ــــفح الةربيــــح   ــــالل الفــــ ة املشــــمولح -33

اقطـــحه ويـــان مـــن بـــي هـــذ  النقـــا   نـــع اقـــا  علـــى اخلـــت األ  ـــر، بينمـــا ُواـــلم ليـــع النقـــا  
ه وباساـــافح  ح تلـــ ،  قـــام م ـــا  اقـــا  التفتـــي  "الطيَّـــارة" يـــي و37)األ ـــرى  ا ـــي ال ـــفح الةربيـــح

__________ 

 ه  6، الصفحح 2015م تأل  ننيق الش ون اساناايح، "مرا.أل الش ون اساناايح،  قرير مهر "، متو /يوليي  و34) 
 شــــرين األول/ يتــــوبر  26-20للفــــ ة ‘ محايــــح املــــدايي‘، التقريــــر األصــــبوع  م تــــأل  ننــــيق الشــــ ون اسانــــاايح و35) 

 ه  http://www.ochaopt.org/poc20october-26october-2015-ar.aspxه متا  يف اللنوان التاا: 2015
 ه  2015 شرين الثاف/اوفم   23-17املرجع افني، التقرير األصبوع  للف ة  و36) 
 ه  53 ، ص"Humanitarian Atlas 2015 اشرة "املرجع افني،  و37) 
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ال ــفح الةربيــحه و ح جااــأل اللوا ــق الطر.يــح واخلنــا ا والنــوا ر  مــهر علــى الطر.ــا  يف نتلــ    ــات
ينيح ال ابيـــح،  ليـــق اقـــا  التفتـــي  بشـــدة  نقـــي الفلنـــطينيي، مبـــا يف تلـــ  التنقـــي بـــي املـــدن الفلنـــط

 الر ينيح يف ال فح الةربيحه 
يــــح وي افــــق املــــرور عــــ  اقــــا  التفتــــي ، يف ال ثــــر مــــن األقيــــان، مــــع عمليــــا   ــــد.يق  من -34

 شـــمي  فتـــي  املريبـــا  وا قا ـــأل، قـــا يـــ     ح ال ثـــر مـــن التـــن ره وعلـــى اقطـــح  فتـــي   مشـــد ة
 تـا  املشـاة  ح فـ ة  -اقطـح اللبـور الر ينـيح لفلنـطيني  ال ـفح الةربيـح  ح القـدا الشـر.يح  -.لنـديا 
االـدام ح وقـاال  ف ا  االاتإار الطويل ه و    و38) .يقح لللبور  الل  و.ا  الذروة 90  صي  ح

ــــاة اليوميــــح  ــــر مــــن جوااــــأل ا ي ــــي ال ث ــــي  واالمــــتبايا  املت ــــررة  ح  لطي اليقــــي علــــى اقــــا  التفت
 للفلنطينييه 

 
 غزةعلى التوقل ألو قيود ال -3 

يـــ    ا صـــار املنـــتمر واإـــام التصـــاريظ  ح  قييـــد  م اايـــح و ـــول صـــ ان غـــزة  ح ال ـــفح  -35
غــزة،  قيَّــد ا ريــح يف املنــااق الوا.لــح علــى النــيا  مــع  صــرا يي واملنــااق الةربيــح و صــرا ييه ويف  ا ــي 

الناقليح، قي  حتتف  .وا  األمن اسصرا يليح مبنطقح عا لحه ولالاالال على   ر املللوما  املتللقح 
بــالقيو  علـــى التنقــي يف غـــزة، ااإـــر  قريــر األمـــي اللـــام عــن املمارصـــا  اسصـــرا يليح الــو متـــ  ققـــوا 

 وه A/70/421نان للشلأل الفلنطين يف األرض الفلنطينيح احملتلح، مبا فيها القدا الشر.يح )اسا
 

 القيو  على التنقي بي غزة وال فح الةربيح  
وفقـــــاً ال فا.ـــــا   وصـــــلو، فتحـــــم  صـــــرا يي اريـــــق "املمـــــر ايمـــــن" يف  شـــــرين األول/ يتـــــوبر  -36

ال فح الةربيح يي مهره ل ـن هـذ  الطريـق من ص ان غزة النفر  ح  12 000  ، قا   ا  ل1999
،    2005، عقأل اادالال االاتفااح الثاايحه وحبلول  تار/مارا 2000 غلقم يف  يلول/صبتم  

.بي مخنح  مهر من جالت  صرا يي عـن املنـتوانا  يف .طـاال غـزة،  راجلـم قريـح النـفر  ح ال ـفح 
 ه و40) نقي األمصاص "منتحياًل عملياً وم لفاً" ه واعُت و39)يف املا ح 98الةربيح من .طاال غزة بننبح 

، فُــــرض اإــــام قصــــف 2007وبلــــد  ن  نــــلمم محــــاا مقاليــــد األمــــور يف غــــزة يف عــــام  -37
 ــــارمه وبــــا  ا صــــول علــــى التصــــاريظ  صــــوراً يف ف ــــا   ــــد ة مــــن األمــــصاص، ياألمــــصاص 

وبلـــ  رجـــال األعمـــال، احملتـــاجي ل  ـــالت الطـــيب الطـــارا، واملراـــى احملـــالي لللـــال   ـــار  غـــزة، 
 وه25-23، الفقرا  A/70/421وا اال  اساناايح )ااإر 

__________ 

 Ir Amim, Displaced in Their Own City: the Impact of Israeli Policy in East Jerusalem on the Palestinian و38) 

Neighbourhoods of the City Beyond the Separation Barrier, June 2015, p. 48  ه 
 ه  صجن غزةبتنليم وهاموييد،  و39) 
 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “The agreement on movement and access: one year و40) 

on”, November 2006  ه 
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و ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير، اصــتمر  القيــو  املفرواــح علــى التنقــي  ا ــي غــزة واخلــرو   -38
 عــال و   ــر ملمــوا،  ت  ا  املتوصــت الشــهر   18منهــاه ويــان لتصفيــ  بلــ  التــدابر )ااإــر الفقــرة 

 5 990قالــح، مقاراــح باملتوصــت الشــهر  البــال   13 800 ــرو  الفلنــطينيي  ح للــد  قــاال  
2014قالـــــح عـــــام 

يف املا ـــــح مـــــن اصـــــ  مليـــــون قالـــــح  ـــــرو    2.8ه ل ـــــن تلـــــ  ميثـــــي فقـــــت و41)
،    .بـــي  شـــديد القيـــو  وعنـــدما يـــان 2000 نـــجي مـــهرياً .بـــي  يلول/صـــبتم  مـــن عـــام  يااـــم
 ه و42) صرا يي يومياعامي يد لون من غزة  ح  26 000 قواا
و فا.مم   ار القيو  اسصرا يليح املفرواح على قريـح التنقـي بنـبأل  .فـال النـلطا  املصـريح  -39

، عقأل هجـوم ااتحـار  اصـتهدن جنـو اً مصـريي يف 2014 شرين األول/ يتوبر  24ملل  رفظ يف 
ير،  ــي ملــ  رفــظ مةلقــاً وه و ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقر 29، الفقــرة A/70/421مــبي جزيــرة صــينات )

،  2015ه ويف هنايــح  شــرين األول/ يتــوبر و43)يومــاً فُــتظ فيهــا جز يــاً  37باصــتثنات فــ ة يبلــ  جمموعهــا 
 ه و44)فلنطين منجلي يحاال   اناايح ينتإرون مةا رة غزة ع  رفظ 30 000يان قواا 

اعمـــاع  ويقـــوض  وال يـــزال ا صـــار املفـــروض علـــى غـــزة ميثـــي مـــ اًل مـــن  مـــ ال اللقـــاف -40
 وه  29، الفقرة A/70/421ا قوا املدايح والنياصيح واال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيح )

 
 القيو  على التنقي  ا ي غزة  

وا ـلم النـلطا  اسصـرا يليح فــرض منطقـح عا لـح حبريـح وبريــح  ا ـي غـزة، يف مـ ي منــااق  -41
ايليــا ، بينهــا اصــتصدام الــذ رة ا يــح  مقيــدة الــد وله و طبــق هــذ  القيــو  مــن  ــالل اا فــح مــن

، A/70/421و ــــدمر و  ــــالن ومصــــا رة املمتل ــــا ، ف ــــاًل عــــن االعتقــــال واالقتجــــا  التلنــــفيي )
 وه  38-30الفقرا  

ـــــح  ن .ـــــوا  األمـــــن اسصـــــرا يليح  القـــــم،  ـــــالل الفـــــ ة  -42 ـــــح للحماي ـــــم ا موعـــــح اللاملي و.ال
 17بيـــنهم  82يي فقتلـــم  ال ـــح بيـــنهم افـــي وجرقـــم ، النـــار علـــى فلنـــطينو45)املشـــمولح بـــالتقرير

ــــدة الــــد وله يمــــا اقتجــــز   ــــااق بريــــح مقي ــــنهم  ربلــــح  54افــــاًل يف من مــــن  ــــيا   األ ــــاخ، بي
  افال، وجرقم عشرين بينهم افي واقده 

__________ 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Erez crossing: movement of People into and out of و41) 

Gaza”, 2014-2015. See gaza.ochaopt.org  ه 
؛ و"مـن  مـي مفـا يظ ملـ  12، الصـفحح 2015مريز منل ، "فصـي األرض، وفصـي الشـلأل"، قزيران/يوايـي  و42) 

 ه  2009رفظ"،  تار/مارا 
 شـرين  2 -  شـرين األول/ يتـوبر 27للفـ ة ‘ محايـح املـدايي‘م تأل  ننيق الش ون اساناايح، التقرير األصبوع   و43) 

 ه  www.ochaopt.org/poc27october-2november-2015.aspx تاا:ه متا  يف اللنوان ال2015 الثاف/اوفم 
 ه  ”Ibid., “Gaza crossings’ operations status: monthly update — October 2015 و44) 
 متإاهراً وجر  امل ا ه  14، عندما .ُتي 2015 شرين األول/ يتوبر  9 نتث  منها الف ة الو بد   يف  و45)
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وي    اصتصدام النلطا  اسصرا يليح لتـدابر اسافـات اـد النـ ان الـذين يليشـون ويلملـون  -43
ة الد ول  ح  قوي  مديد  ـق  ـيا   األ ـاخ والفالقـي الفلنـطينيي يف ينـأل يف منااق مقيد

 لقمح اللي ، ولي  ن ر مدمر على ا ق يف ا ياة وا ق يف الصحح البدايح واللقليحه 
 تأثير القيود على حرية التوقل على حقوق اإلنسان امخرى -جيل 

 
متتــع الفلنــطينيي بطا فــح واصــلح مــن ققــوا حتــول القيــو  املفرواــح علــى قريــح التنقــي  ون  -44

 ه  و46)اسانان األ رى، وال صيما ا قوا اال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيح
 

 الحق ألو التعليل -1 
 ن ا ـــق يف التللـــيم هـــو  يثـــر ا قـــوا  قييـــداً  ا ـــي ا تملـــا  احملليـــح يف القـــدا الشـــر.يح  -45

مــن اخلليــي، و"منطقــح التمــاا" و.ــرف املنــااق املةلقــح واملنــتوانا   H2 لــ  اعــدار، ويف منطقــح 
 ن مُخــــ   2015جمتملــــاً  ليــــاً عــــام  33وبيفنــــم  راصــــح اصتقصــــا يح  لــــم ‘ه جــــيم‘يف املنطقــــح 

ه وعــا ة و47)اــالف ال ــفح الةربيــح  قريبــاً م ــطرون  ح اجتيــا  اقطــح  فتــي  للو ــول  ح مدارصــهم
فتــي  جنــد  و فتــي   قــا بهم، ويتلراــون باصــتمرار مل ــايقا  مــا إ ــع التالميــذ واملدرصــون لت

 بينها ال هيأل اللفإ  من جااأل اعنو  اسصرا يلييه 
، ي ـطر ال ثـر مـن التالميـذ  ح النـر ملنـافح  ـ او  ‘جـيم‘ويف األجزات البليدة من املنطقح  -46
علــــى التنقــــي، وبنــــبأل ييلــــوم ا  للو ــــول  ح مدارصــــهم بنــــبأل القيــــو  املفرواــــح   10و 7بــــي 

ه ويثــرا مــا  فــا.م التحرمــا  وا جمــا  الــو يقــوم  ــا اعنــو  واملنــتوانون و48)التشــر  و عمــال ا ــدم
اسصــرا يليون  ــلوبا  الــذهاف  ح املدرصــح واللــو ة منهــاه و ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير، و َّقــم 

تلليم، بينهـــا اعتـــداتا  جنـــديح قالـــح هجـــوم  ـــا عال.ـــح بـــال 247منإمـــح األمـــم املتحـــدة للطفولـــح 
افـــــاًله  32 055وقـــــاال  اقتجـــــا  وم ـــــايقا  يف اقـــــا  التفتـــــي  وقـــــاال   ـــــن ر، االـــــم 

، قيـــ  يـــذهأل H2، والقـــدا الشـــر.يح، واملنطقـــح ‘جـــيم‘وُصــجلم  غلبيـــح هـــذ  ا ـــوا   يف املنطقـــح 
 األافال  ح املدارا يف منااق .ريبح من املنتوانا  اسصرا يليحه 

اي ــار النــلبيح للقيــو  املفرواــح علــى  م اايــح الو ــول  ح التللــيم بفلــي القيــو   و ت ــاع  -47
املفرواح على  م اايح و ـول و ارة التللـيم يف  ولـح فلنـطي  ح املـدارا الفلنـطينيحه ووفقـاً للـو ارة، 
يقي ـــد اإـــام التصـــاريظ يف "منطقـــح التمـــاا"، علـــى صـــبيي املثـــال،  م اايـــح الو ـــول،  ت يتلـــذر علـــى 

__________ 

ه و تــن ر ا قــوا املدايــح والنياصــيح  ي ــاًه فصــالل الفــ ة املشــمولح 134 مــح اللــدل الدوليــح، الفقــرة ااإــر فتــوى   و46) 
بــــالتقرير، وا ــــلم املفواــــيح النــــاميح  قــــوا اسانــــان ر ــــد قالــــح  ربلــــح  ع ــــات منتصبــــي يف ا لــــ  التشــــريل  

اتهــــاخ  قــــوا املشــــاريح النياصــــيح الفلنــــطين ميثلــــون القــــدا الشــــر.يح منلــــوا مــــن   ــــول  ا ــــر م االاتصابيــــح، يف ا
(A/67/372 وه  40و 39، الفقر ان 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016 Humanitarian Needs Overview: Occupied و47) 

Palestinian Territory, annex 1, p. 27. See www.ochaopt.org/documents/hno_december29_final.pdf ه 
 املرجع افنيه  و48) 
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فلليــاًه ويف غــزة،  واجــي امل صنــا  التلليميــح، بنــبأل القيــو   الــو ارة  يصــال ال تــأل واللــوا م املدرصــيح
على الوار ا ،  ـلوبا  يف ا صـول علـى مـوا  التللـيم والـتللم، وال صـيما فيمـا يتللـق مبوااـيع مثـي 

ه و49)ز وجـح االصـتصدام"ال يميات وا ندصح، الو  تـا   لليمهـا  ح مـوا  مشـمولح يف .ا مـح "املـوا  امل
 و   ر هذ  القيو  املصتلفح على  وافر التلليم واوعيتيه 

 
  1اساار 

 H2القيود الموروضة على توقل أطوال المدار  ألو المو قة  إألرادية: دراسة حالة
 

بـد  ه وللو ـول  ح املدرصـح، الH2 قع مدرصح .رابح يف ا   القدمي مـن اخلليـي، يف املنطقـح  
اجتيــــا  اقطــــح  فتــــي  عنــــ ريح واملشــــ  مبحــــاتاة  قــــدى املنــــتوانا ه وحتــــد  عــــا ة ل افــــال مــــن 

م ـــايقا  و عمـــال عنـــ  و رهيـــأل مـــن جااـــأل املنـــتواني فيمـــا يتنـــبأل اعنـــو  يف  ـــن ر التالميـــذ 
منإمـا  عـدة صـنوا ،  ـوفر  ويفتشون ققا بهم وإ ـلوهنم لتفتـي  جنـد  ويلتـدون علـيهمه ومنـذ

  املنطقـــحه و.ـــد   ى هـــذا ا  ـــور  ح  قلـــيف قـــاال  التـــن ر يف  وليـــح ق ـــورا  مايـــح مـــدارا هـــذ
 اقا  التفتي  وا د من عن  املنتوانيه

بــنوامر عنــ ريح،  ُعلنــم منطقــح  ــي الرميــدة  ، عمــالً 2015 شــرين األول/ يتــوبر  29ويف  
بنيملها ومارال الشهدات منطقح عن ريح مةلقح مُينع الد ول  ليها لةر الن ان املنـجلي علـى .ـوا م 
مرجليــح لــدى اعنــو ه وباساــافح  ح تلــ ، بــا  منــذ تلــ  ا ــي قنوعــاً علــى األمــصاص  و ا ي ــا  

هم  ح مدرصـــح .رابـــحه و ا   بلـــد تلـــ ، قنـــأل التقـــارير الـــو  ـــوفر ق ـــوراً  مايـــح األافـــال مـــرافقت
الوار ة، قاال  حترش املنتواني بالتالميذ،  ت يقوم بل  املنتواني بتصويأل فوهـا  بنـا .هم  ـو 
األافــال  و يقــو ون صــيارا م بنــرعح فا قــح .ــر مه و فيــد التقــارير بــنن قــاال  التــن ر وامل ــايقح الــو 

 ا  التفتي   ا    ي اًه يتنبأل فيها اعنو  عند اق
وفا.م هذا الواع ملور األافال واملدرصـي بـاخلون يف  جـوات .هريـح و طـرة   ـاًله و مـار  

با وا، منذ منع ا  ور بةرض ا مايح، ال يشلرون باالام نان يف  مدير املدرصح  ح  ن املدرصي  ي اً 
الل األيــام األ ــرة مــن مــهر  شــرين اــريقهم  ح املدرصــح بنــبأل اخلــون مــن املنــتواني واعنــو ه و ــ

األول/ يتــوبر،  و.ــ   يثــر مــن مُخــ  الطــالف عــن الــذهاف  ح املدرصــحه و قــول املفواــيح النــاميح 
 قوا اسانان  ن هذ  ا وا     ر  علـى قنـن  قـوال األافـال،  ت يلـاف بل ـهم مـن ال ـوابي  

    ومن التبول يف الفراش وفقا ملا  فا   التقاريره
 ليــق و ــ  ر القيــو  علــى التنقــي  ي ــاً علــى التللــيم اللــااه فنقــا  التفتــي  و .فــال الطر.ــا   -48

 م اايـــح و ـــول الطـــالف  ح جاملـــا م يف ال ـــفح الةربيـــح، و.ـــد ي ـــطر الطـــالف  ح . ـــات صـــاعا  
ح اويلح يف التنقي اليوم  باملوا ـال   تا مـا رغبـوا يف الدراصـح يف جاملـح  قـع  ـار  منطقـتهم النـ ني

__________ 

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Rapid Assessment of Higher Education و49) 

Institutions in Gaza: Data Analysis Report, January 2015  ه 
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مـن اال ـا علـى األ.ـي ااـطروا يف النـنوا  الـثال  املااـيح  38املبامرةه و فا   جاملح القـدا  ن 
 ح  نجيــي امتحااــا م النها يــح بنــبأل  ــن رهم علــى اقــا  التفتــي ه والقيــو  املفرواــح علــى التللــيم 

يف ال ـفح ، و ي عد  الطالف الةـزاويي الـذين يدرصـون 1998اللاا  يثر قدة يف غزةه فف  عام 
، فرض قإر عـام 2000ه ومنذ اادالال االاتفااح الثاايح عام و50)االأل 1 000الةربيح  ح قواا 

علــى صــفر اــالف اعاملــا  مــن غــزة  ح ال ــفح الةربيــح عــدة مــرا ، ورف ــم منذ ــذ ليــع البــا  
 ه و51)النفر ألغراض الدراصح قىت يف ا اال  الو  نلدم فيها ا واج  األمنيح

ـــــم وقـــــدة  ننـــــيق  اشـــــطح ا  ومـــــح يف األرااـــــ   ن 2015مـــــبا /ف اير  16ويف  -49 ،  علن
 50  مـنظ  صـاريظ  ـرو  لبوصـا ي منهـا ق ومح  صرا يي صتلتمد  دابر لتصفي  القيو  على النـفر 

 مـــبا / 18االبـــاً غزاويـــاً يرغبـــون يف الدراصـــح يف ال ـــفح الةربيـــحه ل ـــن النـــلطا  صـــحبم القـــرار يف 
 ه و52)لت ة  يا  " طًن حتريرياً"م 2015 ف اير
ويتفـا.م   ــر هــذا ا إــر مبــا يواجهــي اــالف غــزة مــن عقبــا   ليــق و ــو م  ح التللــيم  ــار   -50

 140  ،  علنم  صرا يي  هنا صتنـمظ ل2014األرض الفلنطينيح احملتلحه فف  يااون األول/ ينم  
ه و53)االبــاً يحــد  .صــى 30ح األصــبوعيح االبــاً مــن غــزة بالدراصــح يف اخلــار  علــى  الف  تجــاو  ا صــ

االبــاً عــ  ملــ   ريــز، ل ــن م ــا  غــرهم مــا  الــوا غــر  161و ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير، غــا ر 
.ا رين على الو ول  ح م صنا م األيا مييح، قا يلراهم سم اايح  نـارة مـنحهم بنـبأل التـن ر 

 وقرماهنم من  را يف اخلرو ه 
ــــــ  ر عجــــــز  -51 ــــــيم اللــــــاا يف  جــــــزات   ــــــرى مــــــن األرض وي الطــــــالف عــــــن الو ــــــول  ح التلل

الفلنـــطينيح احملتلـــح  و يف اخلـــار  علـــى قـــريتهم يف ا تيـــار الدراصـــح اعامليـــح، قـــا يـــ  ر بالقـــدر افنـــي 
علــى صــبي عيشــهم ومــا صيشــةلواي مــن و ــا   يف املنــتقبيه وال  تــوفر يف غــزة، علــى صــبيي املثــال، 

 ه  و54)امح، مبا يف تل  برامج ا ندصح الطبيح وبرامج الديتورا  يف ال يمياتال ثر من ال امج ا 
 

   الحق ألو الصحة -2 
يتــن ر مـــدى  ــوافر اخلـــدما  الصــحيح يف األرض الفلنـــطينيح احملتلــح و م اايـــح الو ــول  ليهـــا  -52

 وجو  ا بتقييد  نقي املراى واألابات وغرهم من املو في الطبييه

__________ 

 ه  2012مريز منل ، " نقي الطالف بي غزة وال فح الةربيح"،  يلول/صبتم   و50) 
يلت  اعي  اسصـرا يل  األمـصاص الـذين  ـ او   عمـارهم بـي النا صـح عشـرة واخلامنـح والثال ـي، والطـالف مـن  و51) 

ــــى وجــــي اخلصــــوص،  ديــــداً عامــــاً بنــــبأل " ــــت املصــــاار" املــــر بت  ــــمه  ــــح عل ــــح اللمري  Gisha, “Legalهــــذ  الف 

framework: higher education — rights and obligations under international and Israeli law”, May 2010  ه 
 ه  2015مريز منل ، "لن  نمظ  صرا يي لطالف .طاال غزة بالدراصح يف ال فح الةربيح"، مبا /ف اير  و52) 
 ه  Ibid. 37 orphans stayed home”, December 2014 و53) 
 ه Ibid., “The impact of the separation between the Gaza Strip and the West Bank on higher education”, May 2010 و54) 
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وبـالنإر  ح  دو يـح .ــدرا  املنتشـفيا  الــو  ـديرها و ارة الصـحح يف  ولــح فلنـطي، يثــراً  -53
ــــح  ح  ــــار  منطقــــح صــــ نهم  ــــاجون  ح عــــال  متصصــــف  و عمليــــح جراقي مــــا  ــــال املراــــى احملت

، A/70/421االعتيا يـــحه و لتمـــد غـــزة اعتمـــا اً يبـــراً للةايـــح علـــى اإـــام اسقـــاال   ح اخلـــار  )ااإـــر 
مـــري   12 600ن مللاعــح وه وال يوجــد يف غـــزة  ال  ربلــح   صـــا يي يف عــال  النـــراا24رة الفقــ

)النـــراان هـــو النـــبأل الر ينـــ  الثـــاف للوفـــاة يف فلنـــطيوه وباساـــافح  ح تلـــ ،  شـــر بالنـــراان 
منإمـــح الصـــحح اللامليـــح  ح وجـــو    صـــا يي ا نـــي فقـــت يف جراقـــح القلـــأل يف غـــزة، ولـــذل   تـــا  

 يي مهره مري   ح اللال   ارجها 80-70قواا 
وجيــأل علــى ملإــم فلنــطين ال ــفح الةربيــح  و غــزة احملتــاجي  ح الرعايــح الطبيــح يف القــدا  -54

الشــــر.يح  و  صــــرا يي  و يف اخلــــار   ن يتقــــدموا بطلــــأل للحصــــول علــــى  صــــريظ  صــــرا يل ه ورغــــم  ن 
 ،و55)ح ا صــول علــى  صــريظ  ــح  صــرا يي ال  فــرض .يــو اً  ــر بت بالنــن  و با صــف علــى عمليــ

يف املا ح من الطلبـا   ـ  ر  و ال يوافَـق عليهـا  بـداًه و فيـد التقـارير بـنن عمليـح  قـدمي  30-15فإن 
 هو56)الطلبا  بطي ح وملقدة

 18و شــر ا ي ــح اللامــح للشــ ون املدايــح يف  ولــح فلنــطي  ح  قــارير  فيــد بتــن ر  و رفــ   -55
  لقتهـــا عـــ  م ا ـــأل املنـــااق يف ال ـــفح الةربيـــح مـــن املراـــى ومـــرافقيهم يف املا ـــح مـــن الطلبـــا  الـــو

 هالباً  173 835والبال  عد ها  2015 الل األمهر األقد عشر األوح من عام 
مــري  علــى األ.ــي مــن غــزة  ح  1 500وحبنــأل  قــديرا  منإمــح الصــحح اللامليــح، ينــافر  -56

عـــال  اـــيب متصصـــفه و.ـــد  راجلـــم ملـــدال  ال ـــفح الةربيـــح و صـــرا يي يـــي مـــهر للحصـــول علـــى 
املوافقح على الطلبا   راجلاً يبراً  الل األمهر األ رة من الف ة املشمولح بالتقرير،  ت اخنف م من 

ــــــح األوح  ح  80قــــــواا  ــــــح يف األمــــــهر الثمااي ــــــوبر  69.85يف املا  ــــــح يف  شــــــرين األول/ يت يف املا 
، باصــــتثنات فــــ ة 2009منــــذ  شــــرين األول/ يتــــوبر  ه وهــــذا امللــــدل هــــو   ة ملــــدل موافقــــح2015

،  فـا   و ارة الصــحح يف غـزة بــنن 2015 شـرين األول/ يتــوبر  8ه وقــىت 2014 التصـليد يف عـام
 ه2015مري اً ينتإرون اللال  الطيب  ار  غزة منذ بدايح عام  1 180
نيو غـــــزة و ـــــالل النـــــنوا  الـــــثال  املااـــــيح، و ـــــي عـــــد  الطلبـــــا  الـــــو يقـــــدمها فلنـــــطي -57

يف الشــــهر يف  1 000للحصــــول علــــى  صــــاريظ للمراــــى  ح ال ــــل   قريبــــاً،  ت  ا  مــــن قــــواا 
2015بــي  يار/مــايو و يلول/صــبتم   2 000 ح قــواا  2013بدايــح عــام 

ه وقــد م هــذ  و57)

__________ 

 ه21وقدة  ننيق  اشطح ا  ومح يف األراا ، "واع التصاريظ"، الصفحح  و55) 
 هPhysicians for Human Rights, Divide and Conquer: Inequality and Health, January 2015, p. 76 و56) 
ـــــح و57)  ـــــي يف اللنـــــوان التـــــاا: 2015أليلول/صـــــبتم  ، التقريـــــر الشـــــهر  منإمـــــح الصـــــحح اللاملي ه مي ـــــن االاـــــالال علي

www.emro.who.intه 
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الزيا ة  الل ف ة  زايد  فيها القيو  املفرواـح علـى  م اايـح قصـول املراـى علـى اللـال  الطـيب يف 
 هو58)ر ع  مل  رفظمص
وي ـــطر املراـــى الـــذين يواَجهـــون بـــرف   و  ـــن ر البـــا م املتللقـــح بإ ـــدار  صـــاريظ  تـــيظ  -58

 ــم ا صــول علــى رعايــح ابيــح عاجلــح ومتصصصــح  ح   ــرار عمليــح  قــدمي الطلبــا  املطوفلــح  و .بــول 
ــــن ر املراــــى، وال صــــيما احمل ــــح رعايــــح  .ــــي  صصــــاً ومالتمــــحه و.ــــد يلــــرفض هــــذا الت ــــاجي  ح رعاي ت

 عاجلح، خلطر مديد يتمثي يف مزيد من األتى الصح   و قىت املو ه
وفيمـــــا يتللـــــق باملراـــــى الـــــذين  صـــــلون علـــــى  صـــــاريظ اللبـــــور، .ـــــد  ـــــرف  .ـــــوا  األمـــــن  -59

اسصـرا يليح بشــ ي ال مي ــن التنبــ  بــي النــما   ـم بــاللبور، ومي ــن  ن حتتجــز املراــى الصــتجوا م  و 
اعتقلم .ـوا  األمـن اسصـرا يليح علـى هـذا النحـو  ربلـح مراـى مـع  فقده و59)على  مح  لتقلهم بناتً 

 هو60)مرافقيهم على قاجز  ريز  الل الف ة املشمولح بالتقرير
 

  2اساار   
 دراسة حالة إألرادية: القيود على توقل المرضى من غزة

 
هذ  الرعايـح بنـبأل اإـام التصـاريظ يثراً ما ُ رم املراى يف غزة من الرعايح الطبيح  و  تن ر  

 واإام اسقاال ه
عامـاًو  22و.د ر د  املفواـيح النـاميح  قـوا اسانـان قالـح هيـثم  مـد غـا   ُمـرَّاف ) 

ه وعقــأل عــدة  يــارا   ح 2014الــذ  ُ  ــيأل مبــرض  ــالل  صــليد األعمــال القتاليــح يف غــزة عــام 
 ـح  يف القـاهرة، قيـ  جـرى  شـصيف   ـابتي املنتشفيا  يف غزة، ُ قيي النيد ُمـرَّاف  ح مرفـق 

 ه وحبلــول اينــان/2015بالنــراان وبــد  اللــال ه وعــا  النــيد ُمــراف  ح غــزة يف يــااون الثاف/ينــاير 
 بريي، ا  ظ  ن اللال  ا ينجظه وقصـي علـى  صـريظ بالـذهاف  ح منتشـفى يف  ـي  بيـأل سجـرات 

اتــا ج املنــظ، ُعــدل اللــال  الــذ  يتلقــا   علــى  ن يلــو   ح غــزة بلــد تلــ  بيــوم واقــده وعقــأل منــظ
بنـبأل ااتفـايف يف بطنـيه وُ قيـي النـيد ُمـراف  2015ل ني ااطر  ح و.  اللـال  يف قزيران/يوايـي 

 ح منتشفى النجا  يف اابل  ل ني  لقى بلد  صبوعي رصالح رفـ   شـر  ح  ن اـوال اللـال  الـذ  
  تاجي غر متوفر يف املنتشفىه

اللال   يثر من تل ، وجي والد النيد ُمرَّاف اداًت مبامراً  ح ر ـي   ولـح  و وفاً من  ن ر 
فلنـــطي،  مـــو  عبـــاا، االبـــاً  ليـــي  قالـــح ابنـــي  ح منتشـــفى  صـــرا يل  يتـــوفر فيـــي اللـــال  املطلـــوفه 

ه وقصــي علــى موعــد يف 2015وقصــي النــيد ُمــرَّاف علــى اسقالــح مــن و ارة الصــحح يف متو /يوليــي 
__________ 

 املرجع افنيه و58) 
 WHO, “Report of a field assessment of health conditions in the Occupied Palestinian Territory”, April و59) 

 ه2015
 ح  يلول/صـــبتم   2014التقـــارير الشـــهريح الـــو  ةطـــ  الفـــ ة مـــن  شـــرين الثـــاف/اوفم  منإمـــح الصـــحح اللامليـــح،  و60) 

 ه2015
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 ف/ غنــط ،  4و قــدم بطلــأل  صــريظه ويف  2015 ف/ غنــط   5 بيــأل يف  منتشــفى يف  ــي
 ُبل  بـنن  صـريظ  روجـي مـا  ال إ ـع للتـد.يق األمـنه واتيجـح لـذل ، فـا  موعـد  وُقـد  لـي موعـد 

ه و بلةـم 2015 ه ل ن النيد ُمرَّاف  ويف يف هنايـح  ف/ غنـط 2015 يلول/صبتم   9  ر يف 
     يلول/صبتم  حبصول ابني على التصريظه 8 هي ح الش ون املدايح والد  يف

ومثـــح .يـــو  ما يـــح علـــى التنقـــي  ليـــق  ي ـــاً الو ـــول  ح اللـــال ، بينهـــا اقـــا  التفتـــي ه فقـــد  -60
    اقــا  التفتــي  واللوا ــق الطر.يــح الــو  ــتح م يف الــد ول  ح القــدا الشــر.يح والتنقــي  ا لهــا، 

 قييـــد  م اايـــح الو ـــول  ح املنتشـــفيا  الفلنـــطينيح ،  ح 2015 شـــرين األول/ يتـــوبر  14منـــذ 
النـــتح املوجـــو ة فيهـــا، وهـــ  منتشـــفيا   قـــدم جمموعـــح مـــن اللالجـــا  املتصصصـــح غـــر املتـــوفرة يف 
ــن املــو في مــن الو ــول   مــاين   ــرى مــن ال ــفح الةربيــح و.طــاال غــزةه وقالــم اسغال.ــا   ون مت ف

ه ور ــــد  و61)علــــى اللــــال  يف املنتشــــفيا  ح اللمــــي و     ح  ــــن ر ومنــــع قصــــول املراــــى 
املفواـيح النـاميح قالـح فلنـطينيح  بلـ  اخلامنـح والنـتي مـن اللمـر  لـاف مشـايي يف التـنف   وفيـم 

 شـــرين األول/ يتـــوبره و.ــــد  غلقـــم الشـــراح الطريـــق املــــ     ح  19يف اريقهـــا  ح املنتشـــفى يف 
اقــا  التفتــي ، قـــا  عــاا قصــو ا علـــى املنتشــفى، واــتج عــن تلـــ  املزيــد مــن التـــن ر يف  قــدى 

 رعايح ابيح  نقذ قيا اه
و ــ  ر القيــو  علــى التنقــي علــى جــو ة اللــال  املتــوفر يف املرايــز الصــحيحه فجاملــح القــدا،  -61

يف منطقــح  بــو  يــ  يف القــدا الشــر.يح،   ــم واقــدة مــن يليــور الطــأل يف ال ــفح الةربيــحه و صــي 
النــــرير  يف املنتشــــفيا  الفلنــــطينيح يف القــــدا الشــــر.يح اــــالف جاملــــح القــــدا علــــى التــــدريأل 

بش ي  صاص ه و.د   ى بنات اعـدار يف  بـو  يـ   ح فصـي يليـح الطـأل عـن بقيـح القـدا الشـر.يحه 
ــــح اسصــــرا يليح قــــواا  ــــح مــــن اــــالف جاملــــح القــــدا مــــن  10ويــــي عــــام، متنــــع اس ارة املداي يف املا 

القيــــو  مــــن فـــرص  ــــدريأل اـــالف الطــــأل واملــــو في ه وحتــــد هـــذ  و62)الـــد ول  ح القــــدا الشـــر.يح
 الطبيي، قا ي  ر على جو ة الرعايح الطبيحه

 
 الحق ألو العمل -3 

 ــ  ر القيــو  املفرواــح علــى التنقــي صــلباً علــى قــق الفلنــطينيي يف اللمــي ويف احملافإــح علــى  -62
 منتوى مليش  ال قه

التصـــاريظ علـــى  ـــو  ـــاص علـــى القطـــاال  ويف ال ـــفح الةربيـــح،  ـــ  ر اللوا ـــق املا يـــح واإـــام -63
الزراعــــ ، وهــــو .طــــاال ااملــــا مــــ َّي املصــــدر الر ينــــ  لللمالــــح والــــد ي بالننــــبح لفلنــــطيني  ال ــــفح 
الةربيــحه وحتــول القيــو  املفرواــح علــى  م اايــح و ــول الفلنــطينيي  ح  رااــيهم يف "منطقــح التمــاا" 

ــن الفال قــي مــن  راعــح  رااــيهم بشــ ي منــتإم، قــا واملنــتوانا  القريبــح مــن املنــتوانا   ون مت ف
__________ 

 ه2015 شرين األول/ يتوبر  20بيان منتشفى  وغنتا ف توريا باصم مب ح منتشفيا  القدا الشر.يح،  و61) 
 هPhysicians for Human Rights, Divide and Conquer, p. 76 و62) 
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ي     ح  دهور يف  اتا  احملا ـيي و.يمتهـاه فإاتـا  مـجرا  الزيتـون يف  لـ  املنطقـح  .ـي مـن  اتـا  
 هو63)مثيال ا يف جهح ال فح الةربيح من اعدار بنربلي  ح صتي يف املا ح

علـــى التجـــارة الفلنـــطينيح  وللقيـــو  املفرواـــح علـــى قريـــح الب ـــا ع و نقـــي األمـــصاص  ـــن ر -64
ه فجميــع النــلع الــو  ــر  مــن ال ــفح الةربيــح  ح  صــرا يي و ــد ي  ليهــا مــن  صــرا يي جيــأل  ن  ي ــاً 

  ع للتفتي  املا   وال وابت التجاريحه ويقـول البنـ  الـدوا  ن  صـدير النـلع مـن ال ـفح الةربيـح 
يومـــــاًه وعلـــــى صـــــبيي  38ا ها يومـــــاً  قريبـــــا بينمـــــا ينـــــتةرا اصـــــتر  23يـــــان ينـــــتةرا   2013عـــــام 

ه و ـذ  و64)املقاراح،  تـا  التجـار اسصـرا يليون  ح عشـرة  يـام يف املتوصـت الصـترا  النـلع و صـديرها
ا  ـد بالتـاا مـن اللمالـح يف القطـاال قـالقيو    ر مـديد علـى القـدرة التنافنـيح للشـريا  الفلنـطينيح، 

 اخلاص الفلنطينه 
 نــنا رغـــم  هنـــا ال  ــزال   ـــع لقيـــو  مــديدةه فمنـــذ  شـــرين الثـــاف/ومــهد الواـــع يف غـــزة حت -65

، مــــرعم  صــــرا يي يف النــــما  ببيــــع يميــــح  ــــدو ة مــــن النــــلع  ح ال ــــفح الةربيــــح 2014 اــــوفم 
ه و.ـد   ـا   فيـ  و65)و صرا يي، مبا يف تل  املنتجا  الزراعيح والننيجيح ومنتجا  ا دا ة واأل ا 

 2015ملبــنة بالب ــا ع  ــالل األمــهر اللشــرة األوح مــن عــام  مــاقنا  908القيــو  هــذا   ــول 
2014ماقنح عام  228 مقاراح بـ

يف املا ـح مـن  15ه ل ـن امللـدال  ا اليـح  بقـى عنـد قـواا و66) 
ه وعـالوة علـى تلـ ،     القيـو  املفرواـح علـى وار ا  املـوا  املصـنفح و67)منتويا  ما .بـي ا صـار

غـــــزة  ح  اـــــلان القطاعـــــا  اساتاجيـــــح الفلنـــــطينيح، وال صـــــيما  مـــــوا ا "مز وجـــــح االصـــــتصدام"  ح
، 2015ه ويف اينــان/ بريي و69)، وا ندصــح والزراعـح و ـناعو الةــذات والـدواتو68)الصـناعا  ا ديديـح

صــم  ح .ا مــح  25 ح  20صــم ويتجــاو  عراــها  5تجــاو    هــا يُ اــيفم األلــوا  اخلشــبيح الــو 
، 2015 ف/ غنـط   3ه ويف و70)ا  اصترا ها  ح غزة إ ع لقيو املوا  املز وجح االصتصدام، وب

__________ 

 ه9، الصفحح 2014 مبا /ف ايرم تأل  ننيق الش ون اساناايح، مرا.أل اشرة الش ون اساناايح،  قرير مهر ،  و63) 
World Bank, West Bank and Gaza Investment Climate Assessment: Fragmentation and Uncertainty و64)  , 2014, 

pp. 32-39ه 
دف: مةا رة ماقنحألول مرة منذ فرض اسغالا امريز منل ، " و65) 

َ
لـح باخليـارههه مل  شـرين الثـاف/اوفم   6ههه" )ُ مف

األ ــــا  واألانــــجح مــــن غــــزة يف  ، بتنــــويق ا ديــــد،2007َصُينــــَمظ، للمــــرة األوح منــــذ عــــام  و؛ و"ههه2014
 ه2015 يلول/صبتم   21 صرا يي"، 

 م تأل  ننيق الش ون اساناايح، .اعدة بيااا  اشا  ملابر غزةه و66) 
 هWorld Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 30 September 2015 و67) 
يف املا ـــح مــن امللــدا  امللدايــح مدرجــح يف .ــوا م املـــوا   90يقــول االحتــا  اللــام للصــناعا  الفلنــطينيح يف غــزة  ن  و68) 

، "التنقيـأل بـي املوايتـورمصنعه ااإر  ي اً  1 200على املز وجح االصتصدام وُ إر   و ا  ح  صرا يي، ما ي  ر 
 ه2015 يار/مايو  13 يوام النفايا  يف غزة ههه  اهرة   ذة بالتفا.م"، 

: التزامــا   صــرا يي 2013ا فا.يــح  ينــر التجــارة ملنإمــح التجــارة اللامليــح، مــ متر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــح،  و69) 
 ه10-7، الصفحا  2015،  ا  التجارة الفلنطينيح

 13مريــــز منــــل ، ".ــــرار مننــــق  عمــــال ا  ومــــح يف املنــــااق بشــــنن  قييــــد بيــــع األلــــوا  اخلشــــبيح لقطــــاال غــــزة" ) و70) 
 وه2015اينان/ بريي 
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ه و.ـد   ـر  هـذ  القيـو  و71)زيـد   هـا عـن صـنتيم  واقـد  ح القا مـحيُ ايفم األلوا  اخلشـبيح الـو 
اعديدة املفرواح على وار ا  اخلشأل على مصااع األ ا  ومريا  األعمال يف غزة، فااـطر   ح 

 هو72)عد  صاعا  عملهم ف  عد  مو فيها و قليف 
 

 اللمال الفلنطينيون يف  صرا يي ويف املنتوانا   
ــــح  ح  جيــــا  فــــرص عمــــي  -66 لطاملــــا صــــلى اللمــــال الفلنــــطينيون مــــن األرض الفلنــــطينيح احملتل

    لــ  القــوة اللاملــح  -فلنــطين  115 000، يــان قــواا 1993 ا ــي  صــرا ييه و.بــي عــام 
ه و    القيـــو  املفرواـــح علـــى التجـــارة و73)يف املا ـــح 5طالـــح  بلـــ  يلملـــون يف  صـــرا يي، ويااـــم الب -

وعلـــى  نقـــي األمـــصاص  ح   ـــار مـــدمرة واويلـــح األجـــي علـــى اال.تصـــا  الفلنـــطين، قـــا  ا  انـــبح 
البطالـــح واالعتمـــا  علـــى املنـــاعدا ه ورغـــم  ن البطالـــح يف الفـــ ة املشـــمولح بـــالتقرير مـــهد   راجلـــاً 

ال يـزال ربـع القـوة اللاملــح الفلنـطينيح يلـاف مـن البطالـحه ويف غـزة،  بلــ   ،2014افيفـاً مقاراـح بلـام 
ه و ــــ  ر انــــأل البطالــــح املر فلــــح والريــــو  اال.تصــــا   علــــى منــــتوى و74)يف املا ــــح 42انــــبح البطالــــح 

يف املا ــح،  25 ح  2014املليشــحه فننــبح الفقــر يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح و ــلم  ــالل عــام 
ه و ا  هـذا الواـع اعتمـا  الفلنـطينيي علـى و75)يف املا ـح 39امللـدل يف غـزة  ح يف قي و ي هذا 

 اللمي يف  صرا يي، رغم القيو ه 
ـــــذين  ملـــــون 2015وحبلـــــول  يلول/صـــــبتم   -67 ـــــح ال ، و ـــــي عـــــد  فلنـــــطيني  ال ـــــفح الةربي

مصصــاً، وهــو عــد   قــول وقــدة  ننــيق  اشــطح ا  ومــح  57 450 صــاريظ عمــي يف  صــرا يي  ح 
 25 957ه و ــدر و76)يف األرااــ   اــي األعلــى منــذ اعتمــا  اإــام التصــاريظ يف  وا ــي النــبلينيا 

 ه  و77) صر ًا   ر باللمي يف املنتوانا 
ومي ـــن  لةـــات  صـــاريظ الـــد ول  ح  صـــرا يي واللمـــي فيهـــا بشـــ ي مفـــاجه و لنـــف ه فللـــى  -68

ليـع  صـاريظ   ـول فلنـطيني   2015صبيي املثـال،  لةـم النـلطا  اسصـرا يليح يف قزيران/يوايـي 

__________ 

 Israel, Ministry of Defense, instructions regarding the ban on bringing items into the Gaza Strip, 3 August و71) 

-http://gaza.ochaopt.org/2015/09/import-restrictions-impede-delivery-of-services-andوااإــــــــــــــر  ي ــــــــــــــاً ه 2015

humanitarian-assistanceه 
 2مريـز منــل ، "ُينــمظ بتنــويق   ــا  مـن غــزة يف  صــرا يي، بينمــا مُينــع    ـال   شــاف لصــناعح هــذا األ ــا "،  و72) 

 ه2015 شرين الثاف/اوفم  
 ه  www.btselem.org/workersااإر  و73) 
 ه  World Bank, Economic Monitoring Report, p. 4 و74) 
 املرجع افنيه  و75) 
 ه  21وقدة  ننيق  اشطح ا  ومح يف األراا ، "واع التصاريظ"، الصفحح  و76) 
 ه  36، الفقرة 2015،  يار/مايو واع عمال األراا  اللربيح احملتلحمنإمح اللمي الدوليح،  و77) 
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.ريح صلر يف ال ـفح الةربيـح  ح  صـرا يي، يف  صـرن ينـدر  علـى مـا يبـدو يف  اـار اللقـاف اعمـاع  
 ه  و78)بلد  ن هاجم فلنطين من  ل  القريح اابطًا يف مراح ا دو  يف القدا الشر.يح

لللمــي فيهــا ال يشــ ي يف  ورغــم  ن  قييــد  م اايــح و ــول اللمــال الفلنــطينيي  ح  صــرا يي -69
قــد تا ــي ااتهايــاً للملــاير الدوليــح، فإاــي جيــأل النإــر  ح هــذ  القيــو  يف النــياا اللــام لالقــتالل ومــا 
يصـــاقبي مـــن ااتهايـــا  للقـــااون الـــدوا  قـــوا اسانـــان والقـــااون الـــدوا اسانـــافه و.ـــد صـــادم 

ورة يبــرة يف املصــاعأل اال.تصــا يح اخلطــرة القيــو  اسصــرا يليح غــر املتناصــبح علــى التنقــي والتجــارة بصــ
يف ال ــــــفح الةربيــــــح وغــــــزة، قــــــا   َّــــــر علــــــى  م اايــــــح الو ــــــول  ح صــــــبي اللــــــي  واللمــــــي يف األرض 

 الفلنطينيح احملتلحه 
 

 الحق ألو الحياة امسرية  -4 
ويف محايــح  ليـق القيـو  املفرواـح علــى قريـح التنقـي متتـع الفلنــطينيي بـا ق يف ا يـاة األصـريح  -70

 ن  لـــ  فلنـــطيني  غـــزة  قريبـــاً  2013الوقـــدة األصـــريحه ويبـــي اصـــتطالال  جـــرا  مريـــز منـــل  عـــام 
جيـو  ه ومـع تلـ ، ال و79)لديهم  .ارف يف ال فح الةربيح، مبـا يف تلـ  القـدا الشـر.يح،  و يف  صـرا يي

زة وال ـــفح  ـــي  ـــرون اسغـــالا واإـــام التصـــاريظ ا ـــاليي ا صـــول علـــى  صـــريظ بالنـــفر بـــي غـــ يف
الةربيــح  ال ل مــصاص الــذين  تــاجون  ح  يــارة .ريــأل مــن الدرجــح األوح يلــاف مــن مــرض  طــر  و 
  ور  وا   و جنا ة  قد  .ربات الدرجـح األوحه وقـىت يف ا ـاال  الـو  نـتوا فيهـا امللـاير الصـلبح 

 ه و80)  املطولحللحصول على ال  يف،  بقى املوافقح غر م يدة بنبأل ا صف واسجراتا
ويف قـــي مـــن الصـــلأل ا صـــول علـــى  صـــريظ بالـــذهاف  ح ال ـــفح الةربيـــح لزيـــارة األصـــرة،  -71

 قريبــــاًه فــــال ُينــــمظ باالاتقــــال  ح ال ــــفح الةربيــــح  ال  يبقــــى النــــما  ألمــــع  ــــي األصــــرة منــــتحيالً 
 : الُقصـر حتـم ملقدم  الطلبا  الذين ينتمـون  ح واقـدة مـن  ـال  ف ـا   ـد ة حتديـداً  .يقـاً وهـ

صـــن النا صـــح عشـــرة الـــذين فقـــدوا  قـــد الوالـــدين يف غـــزة، ويبـــار النـــن الـــذين  تـــاجون  ح رعايـــح 
يلـــااون مـــن  مـــراض الـــذين  متري ـــيح ولـــي  لـــديهم  .ـــارف مـــن الدرجـــح األوح يلتنـــون  ـــم، واملراـــى

اف ال افيــح ه  مــا الــزوا  مــن مــصف مــن ال ــفح الةربيــح  و عــي  األبنــات فيهــا لــي  مــن األصــبمزمنــح
 هو81)للحصول على  صريظ باالاتقال

ـــــى التنقـــــي  ي ـــــاً  -72 ـــــو  املفرواـــــح عل ـــــزوجي  ومتنـــــع القي فلنـــــطيني  ال ـــــفح الةربيـــــح  و غـــــزة املت
بنمـــصاص ينـــ نون يف  صـــرا يي  و يف القـــدا الشـــر.يح مـــن  عمـــال ققهـــم يف ا يـــاة اأُلصـــريحه ففـــ  

__________ 

 ه Natasha Roth, “Israel responds to lone attacks with collective punishment”, +972 Magazine, 22 June 2015 و78) 
 ”Gisha, “Survey: 31 per cent of Gaza residents have relatives in Israel, East Jerusalem, West Bank و79) 

(19 December 2013)  ه 
 ه  http://features.gisha.org/distant_relativesه ااإر 2015مريز منل ، " .ارف مبلدون"، متو /يوليي  و80) 
،  مــا ورات الإلمــا :  بلــا  عــزل  صــرا يي لقطــاال غــزة علــى قــق الفلنــطينيي يف قيــاة  صــريحبتنــليم وهاموييــد،  و81) 

 ه15و 12، الصفحا  2014يااون الثاف/يناير 
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اعننـــيح والـــد ول  ح  صـــرا يي، الـــذ  ، مـــد  ال نينـــم لنـــنحل   ـــرى .ـــااون 2015قزيران/يوايـــي 
2003 ــدر يف مــ ي  مــر م .ــم عــام 

ه و إــر القــااون علــى فلنــطيني  ال ــفح الةربيــح وغــزة و82)
ا صـــول علـــى  .امـــح  ا مـــح  و م .تـــح يف القـــدا الشـــر.يح  و  صـــرا يي قـــىت يف قالـــح  واجهـــم بنقـــد 

ال ــفح الةربيــح باس.امــح يف  ه ويف ب ــع قــاال ، ُ ــظ  ــامل  هويــا و83)مــواان  و صــ ان  صــرا يي
بينمـــا  - و84) صــرا يي مبوجـــأل  صـــاريظ  .امـــح  صــرا يليح .ابلـــح للتجديـــد  ـــا ح لنــنح واقـــدة يـــي مـــرة

ه و85)منلـــا  امـــا لـــع  ـــي األصـــرة بـــنفرا  مـــن غـــزة 2008مينـــع  مـــر عنـــ ر   صـــرا يل   ـــا ر عـــام 
غـــزة واالقتفـــاإل بلال.ـــا  مـــع  وبالتـــاا، فـــإن اخليـــار الوقيـــد املتـــا  لُ صـــر املصتلطـــح هـــو اللـــي  يف

ــــذ عــــام  - األ.ــــارف يف  صــــرا يي ــــار  ينــــر   صــــرا يي من مبوجــــأل " جــــرات اللــــا ال   1995وهــــو  ي
ـــــمح"ه ويف  ، وعقـــــأل ا تفـــــات  صـــــرا يليري   ـــــال غـــــزة  ون  ننـــــيق  و 2015متو /يوليـــــي  23املقنَّ

ه و86)قـىت  مـلار   ـر صريظ، ا ذ .رار بتجميد صفر اسصـرا يليي وصـ ان القـدا الشـر.يح  ح غـزة 
 وإلق هذا ا إر والًا منتحياًل مل ا  اأُلصر املقنمح الو  لي  بي غزة و صرا ييه

اسصـرا يليح وعـدم  - ورف   صرا يي التام  قريبـاً عمـع  ـي األصـر الفلنـطينيح  و الفلنـطينيح -73
نطــو  علــى متييــز مراعــاة  ــرون يــي مــصف ينتهــ  ا ــق يف ا يــاة األصــريح وقإــر التمييــز، ألاــي ي

 لنــــف  بــــي األصــــر املصتلطــــح الــــو   ــــم فلنــــطينيي ورعايــــا  جااــــأل   ــــرين وينطــــو  علــــى حتيــــز 
 هو87)  ن

  
 تأثير النقسام الولس يوو على حقوق اإلنسانم  ما ألو ذلك حرية التوقل -دال 

 
املفرواــح علــى الــرغم مــن اللوا ــق الــو يفراــها االقــتالل اسصــرا يل ، مبــا يف تلــ  اللوا ــق  -74

على التنقي، يقع على عـا ق الفلنـطينيي امل لفـي مبنـ وليا ، و ح  يـ  قـدل ق ـن، التـزام بـاق ام 
__________ 

 HaMoked, “With no end in sight: for the sixteenth time, the Knesset has approved the prolongation of the و82) 

Citizenship and Entry into Israel Law”, 15 June 2015ه 
 HaMoked, Temporary Order?: Life in East Jerusalem under the Shadow of the Citizenship and Entry into و83) 

Israel Law, September 2014ه 
علـى .ـااون اعننـيح والـد ول  ح  صـرا يي، جيـأل علـى مقـدم الطلـأل  ن ينـتويف مـرو   2005وفقاً لتلديي عام  و84) 

صــنح للرجــيه ومي ـــن منــع مقــدم الطلــأل مــن الــد ول  تا اعت  ــي النـــلطا   35صــنح للمــر ة و 25النــن الــدايا: 
 ه(HaMoked, Temporary Order?, pp. 21-24)اعت      مصف من  صر ي  ديداً  منياً   و

 هHaMoked, Temporary Order?, p. 29 و85) 
  ف/ 4رصـــالح موجهـــح  ح و يـــر الـــدفاال اسصـــرا يل ، مومـــيي يللـــون، بشـــنن قإـــر   ـــول اسصـــرا يليي  ح غـــزة،  و86) 

 http://gisha.org/UserFiles/File/letters/letter_toان التــــــاا: ه مي ــــــن االاــــــالال عليهــــــا يف اللنــــــو 2015 غنــــــط  

_yaalon_COGAT_Israelis_11.8.15-eng.pdfه 
، CEDAW/C/ISR/CO/5؛ و15، الفقـــــرة CCPR/C/ISR/CO/3ه وااإـــــر  ي ـــــاً 18، الفقـــــرة CERD/C/ISR/CO/14-16ااإـــــر  و87) 

.ـال ر ـي  احمل مـح اللليـا اسصـرا يليح يف تلـ  الو.ـم يف  ،2012ه ويف عام 49، الفقرة CRC/C/ISR/CO/2-4؛ و25الفقرة 
مي ــن  ن ي ــون  ق ـم   ــدر ي احمل مــح و لصـم فيــي  ح  ن األمــن القـوم  اسصــرا يل   هــم مـن ا ــق يف ا يــاة اأُلصـريح: "ال

 ه  https://www.opensocietyfoundations.org/litigation/adalah-v-israel"ه ااإر .ومياً  مثن  عمال ققوا اسانان ااتحاراً 
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ومحايـــح ققـــوا اسانـــان عميـــع األمـــصاص اخلااـــلي لنـــلطتهم والوفـــات  ـــذ  ا قـــواه و.ـــد جـــرى 
سانــــانه  نييــــد هــــذا االلتــــزام باا ــــمام  ولــــح فلنــــطي مــــ  راً  ح صــــبع ملاهــــدا   وليــــح  قــــوا ا

ويلحــق مــن تلــ   اــي  قــع علــى ق ومــح  ولــح فلنــطي التزامــا   جيابيــح حبمايــح ققــوا اسانــان يف 
ـــــار النـــــلبيح لالقـــــتالل  ـــــ  قـــــدة اي  األرض الفلنـــــطينيح احملتلـــــح ويـــــذل  واجـــــأل النـــــل   ح  في

 هو88)اسصرا يل  يف قدو  .درا ا
أل ــــر النــــليب لالاقنــــام النياصــــ  ويف هــــذا النــــياا، يشــــلر األمــــي اللــــام بقلــــق بــــال    ات ا -75

الفلنـطين الـدا ل  بـي محـاا وفــتظ املنـتمر منـذ مثـاف صــنوا ه ويفـا.م االاقنـام بـي الفلنــطينيي 
 فتـــم األرض الفلنـــطينيح بشـــ يل مشـــابي أل ـــر القيـــو  اسصـــرا يليح علـــى قريـــح التنقـــي، وهـــو بالتـــاا 

 وه59، الفقرة A/HRC/28/45ينهم يف  قوي  اا فح واصلح من ققوا اسانان )ااإر 
و لقـــم املفواـــيح النـــاميح  قـــارير  فيـــد بـــنن و ارة الدا ليـــح يف  ولـــح فلنـــطي  و.فـــم، بنـــاًت  -76

علــى  لليمــا  مــن املصــابرا  اللامــح الفلنــطينيح،   ــدار و ديــد جــوا ا  صــفر الفلنــطينيي الــذين 
ا ي ــح املنــتقلح  قــوا اسانــان ه و ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير،  لقــم و89)يُــزعم ااتمــاحلهم  مــاا

يف فلنــطي  ربــع مــ اوى مــن فلنــطينيي مــن غــزة .يــي  ن الطلبــا  الــو  قــدموا  ــا للحصــول علــى 
 جوا ا  صفر رُف مه

ومن املثر للقلق  ي اً ورو   قارير  الل الف ة املشمولح بالتقرير  فيد بنن األجهزة األمنيح يف  -77
ة عـ  ملـ   ريـز  ون  وامـر . ـا يحه و مـار  ا ي ـح املنـتقلح  قـوا غزة منلم ص ان غزة مـن املةـا ر 

اسانـان  ح رفــ  الطلبـا  الــو  قــدم  ـا  ع ــات يف اللجنــح املريزيـح  ريــح فــتظ وا لـ  الثــور   ريــح 
 يـــــااون األول/  28فــــتظ، يف  ــــال  مناصـــــبا ، للحصــــول علـــــى  صــــريظ بالنــــفر  ـــــار  غــــزةه ويف 

افاًل   او   37رير  ن صلطا  غزة املوجو ة يف اقطح التفتي  منلم ، تير  التقا2014  ينم 
ومخنح بـالةي   2014 عمارهم بي اخلامنح والثاايح عشرة  يتموا اتيجح  صليد األعمال القتاليح عام 

ه وا عـم النـلطا   ن األافـال و90)يااوا يرافقوهنم من اخلرو  من غزة لزيـارة  صـرا يي وال ـفح الةربيـح
 هو91)النفر قفا اً على  قافتهم و مايتهم من صياصح التطبيع مع  صرا يي ُمنلوا من

ولالاقنــاما  النياصــيح الفلنــطينيح   ــر صــليب  وصــع  ي ــاً علــى متتــع الفلنــطينيي حبقــو.هم  -78
املدايــــح والنياصــــيحه فمــــن بــــي األفلــــال املثــــرة للقلــــق الــــو ر ــــد ا املفواــــيح النــــاميح  ــــالل الفــــ ة 

واالعتقــال واالقتجــا  التلنــفيان للنشــطات النياصــيي،  ،قرير االصــتصدام املفــر  للقــوةاملشــمولح بــالت

__________ 

: ابيلـح االلتـزام القـااوف و2004)31ااإر، على صـبيي املثـال، اللجنـح امللنيـح حبقـوا اسانـان، التلليـق اللـام ر.ـم  و88) 
 ه2اللام املفروض على الدول األاران يف اللهد، الفقرة 

 هafa.ps/post/146208ااإر  و89) 
 قالح  رو  للطلبح"ه 37مريز منل ، " و90) 
 هhttp://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=130062 ااإر و91) 
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ـــــــح التلبـــــــر  ـــــــو  علـــــــى قري ـــــــح وفـــــــرض القي واصـــــــتصدام التلـــــــذيأل وغـــــــر  مـــــــن اـــــــروف صـــــــوت امللامل
(A/HRC/31/40)ه 

و ُليـــق االاقنـــاما  النياصـــيح يـــذل   عمـــال ا قـــوا اال.تصـــا يح واالجتماعيـــح والثقافيـــحه  -79
رار يف عـــدم  فـــع روا ـــأل مـــو ف  اخلدمـــح املدايـــح الـــذين و فـــتهم النـــلطا  يف غـــزة منـــنلح فاالصـــتم

مو ـــ  مـــن مـــو ف  اخلدمـــح املدايـــح ورجـــال األمـــن علـــى  40 000 مـــ اليح للةايـــحه فلـــم  صـــي 
، بـــي قصـــلوا فقـــت علـــى مبـــال  يف مناصـــبا  ملينـــح 2014األ.ـــي علـــى روا ـــبهم منـــذ اينـــان/ بريي 

 هو92)ألصباف  اناايح
ــــارل صــــلبيحل علــــى  م اايــــح الو ــــول  ح التللــــيم والصــــحح والرعايــــح  -80 ــــ  بــــدور   ح    و  ى تل

يف املا ــح  50االجتماعيــح، وغرهــا مــن اعوااــأله ويف غــزة، صــجي .طــاال الصــحح انــبح  ةي ــأل .اربــم 
ه و93)، وال صــيما بنـبأل عــدم .ـدرة املــو في علـى  فــع   ـالي  النقــي2015يف يـااون الثاف/ينـاير 

اللــاملون يف و ارة  750،  اــرف مو فــو النإافــح البــال  عــد هم 2014يــااون األول/ ينــم  ويف  
يومـــاً بنــــبأل عـــدم  فـــع  جـــورهم ملــــدة صـــتح  مـــهره واتيجــــح  16الصـــحح يف غـــزة عـــن اللمــــي ملـــدة 
مريـزاً  ـحياً، وعلقـم و ارة الصـحح بلـ   56منتشـفى و 13لذل ،  و.فم  ـدما  النإافـح يف 

 هو94)يف تل   دما  الطأل الننا  اخلدما  الطبيح، مبا 
  

 التوصيات -را عاا  
 

 توصيات إلى حكومة إسرائيل -ألف 
 

يقننع علننى السننل ات اإلسننرائيليةم  موجننا القننانون النندولو لحقننوق اإلنسننان والقننانون  -81
التزام  تيسير توقل الولس يويين  حرية داخل امرا الولس يوية المحتلةم  ما  مالدولو اإلنسانو

ألو ذلك القد  الشرقية. ويجا أن يتماشى أ  استثواء مع أحكنام القنانون الندولوم ممنا يعونو 
أن القيننود ل تكننون م ننررة إل مسنن اا أمويننة اضنن رارية وللتصنند  لخ ننر أموننو محنندد لننيس إل. 

ق ئيل الحصنار المونروا علنى غنزةم ت  يقنا محكنام القنانون الندولو لحقنو ويو غو أن ترألنع إسنرا
(م وأن تسننمب  التوقننل  ننين غننزة والضننوة الغر يننة.  2009)1860اإلنسننان وقننرار مجلننس اممننن 

كما يو غو أن تزيل القيود المادية الموروضة على التوقل  حرية ألو جميع أنحناء الضنوة الغر ينةم 
أن تكوننل اتسنناق جميننع القواعنند والمت ل ننات اإلداريننة ذات  مننا ألننو ذلننك القنند  الشننرقيةم و 

 الصلة مع القانون الدولو لحقوق اإلنسان والقانون الدولو اإلنسانو.

__________ 

 ه1، الصفحح 2015م تأل  ننيق الش ون اساناايح، "مرا.أل الش ون اساناايح،  قرير مهر "، يااون الثاف/يناير  و92) 
 ه5و 4املرجع افني، الصفحتان  و93) 
 املرجع افنيه و94) 
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ويجننا احتننرام الحننق ألننو التعلننيل وحمايتننهم  سسنن سل مودننا تيسننير الوصننول إلننى المنندار   -82
الا غنزة علنى  حرية وأمان ودون عوائق. ويجا رألع الحظنر الشنامل الم  نق علنى حصنول طن

 التعليل ألو الضوة الغر ية.
ويو غنو اتخناذ خ ننوات ألورينة إلاالنة العق ننات التنو تعينق حريننة التوقنل وتمونع المننو وين  -83

ال  يننين مننن أداء مدننامدل. ويجننا رألننع جميننع العق ننات غيننر الضننرورية أو غيننر المتواسنن ة التننو 
ذلنك ألنو إسنرائيل والقند   تعيق حصول الولس يويين على العنال  ال  نو دون إ  ناءم  منا ألنو

 الشرقية.
ويجا اتخاذ خ وات لتخويف القينود الموروضنة علنى التومينة القتصنادية ألنو امرا  -84

الولسننن يوية المحتلنننةم  سسننن سل مودنننا الشنننروة ألنننوراا ألنننو إتاحنننة مزيننند منننن حرينننة حركنننة ال ضنننائع 
ومينننننة وامشنننننخاع ورألنننننع العوائنننننق التنننننو تمونننننع الولسننننن يويين منننننن الوصنننننول إلنننننى أراضنننننيدل وت

 اقتصادهل.
ويجننننا أن تقننننر السننننل ات اإلسننننرائيلية  حقننننوق الولسنننن يويين ألننننو اإلقامننننة وتحترمدننننا  -85

 سس سل مودا الوقف الوور  لممارسة إلغناء تصناريب اإلقامنةم وإلغناء التجميند الم  نق علنى تغيينر 
العونناوينم وإلغنناء أيننة حصننع م  قننة علننى طل ننات جمننع شننمل امسننرةم وال نن  ألننو ال ل ننات 

 كمة وألو ال ل ات الجديدة على وجه السرعة.المترا 
  

 توصيات إلى السل ات الولس يوية - اء 
 

يجنننا علنننى السنننل ات الولسننن يوية أن توونننو التزاماتدنننا  موجنننا المعاهننندات الدولينننة  -86
 لحقوق اإلنسانم  ما ألو ذلك ما يتعلق  حرية التوقل.

امحننزاا السياسننية الوطويننة ويو غننو أن تتخننو السننل ات الولسنن يوية خ ننوات  لتشننجيع  -87
على إيجاد حل  لالنقسام السياسو الو  يعينق تووينو حكومنة دولنة أللسن ين للتزامنات حقنوق 

 اإلنسان ألو جميع أنحاء امرا الولس يوية المحتلة على نحو متساو .
 


