األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

A/HRC/31/44
Distr.: General
20 January 2016
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الحادية والثالثون
البندان  2و 7من جدول األعمال
التقرير السنوو لمونوا اممنل المتحندة السنامو لحقنوق
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حالننة حقننوق اإلنس ننان ألننو امرا الولس ن يوية المحتل ننةم مننا أليدننا الق نند
الشرقية
تقرير اممين العام
موجز
يقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملـ ققـوا اسانـان  27/28بشـنن قالـح ققـوا اسانـان
يف األرض الفلنطينيح احملتلح ،مبا فيهـا القـدا الشـر.يحه وهـو يتنـاول قالـح ققـوا اسانـان مـن ـالل
حتليــي يبـ فـي ييـ يـ االقــتالل والتــدابر املر بطــح بــي ح قييــد قريــح التنقــي ،ويبحـ يف ــر لـ
القيو على متتع الفلنطينيي حبقو.هم اال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيحه
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أولا -مقدمة
 -1يقــيم هــذا التقريــر ،الــذ يةطـ الفـ ة مــن  1شـرين الثــاف/اوفم  2014ح  31شـرين
األول /يتوبر  ،2015نفيـذ .ـرار جملـ ققـوا اسانـان 27/28ه وهـو ينـتند ح اشـطح الر ـد
وغرهــا مــن اشــطح لــع املللومــا الــو .امــم ــا مفواــيح األمــم املتحــدة النــاميح قــوا اسانــان
(املفواــيح النــاميحو وغرهــا مــن ال يااــا التابلــح ل مــم املتحــدة يف األرض الفلنــطينيح احملتلــحه وهــو
ينــتند ي ـاً ح مللومــا منــتقاة مــن منإمــا غــر ق وميــح ص ـرا يليح وفلنــطينيح ومــن مصــا ر
عالميحه
 -2ويُنإــر ح قالــح ققــوا اسانــان يف هــذا التقريــر مــن منإــور القيــو املنــتمرة علــى ا ـق يف
قريــح التنقــي يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح و ــر هــذ القيــو علــى التمتــع بطا فــح واصــلح مــن ققــوا
اسانان األ رىه وال يقدم التقريـر عراـاً مـامالً عميـع الشـواغي املتللقـح حبقـوا اسانـان يف األرض
الفلنــطينيح احملتلــحه وينبةـ ن يُقــر بــاال .ان مــع قــارير األمــي اللــام عــن املنــتوانا اسص ـرا يليح يف
األرض الفلن ــطينيح احملتل ــح ،مب ــا فيه ــا الق ــدا الش ــر.يح ،واع ــوالن الن ــور احملت ــي (A/70/351و ،وع ــن
املمارصــا اسص ـرا يليح الــو مت ـ ققــوا اسانــان للشــلأل الفلنــطين يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح،
مبـ ــا فيهـ ــا القـ ــدا الشـ ــر.يح (A/70/421و ،ف ـ ـالً عـ ــن قريـ ــر األمـ ــي اللـ ــام (A/HRC/31/43و و قريـ ــر
املف ـ ــوض الن ـ ــام (A/HRC/31/40و امللروا ـ ــي عل ـ ــى جملـ ـ ـ قق ـ ــوا اسان ـ ــان يف ور ـ ــي ا ا ي ـ ــح
والثال يه

ثانيا -الخلوية القانونية
 -3ينطبــق القــااون الــدوا اسانــاف والقــااون الــدوا قــوا اسانــان علــى األرض الفلنــطينيح
ـي املفصــي ل اــار القــااوف النــار  ،مبــا يف تلـ صــاا االلتزامــا
احملتلــحه وال يـزال ــحيحاً التحليـ ُ
القااوايح للجهـا املنـ ولح ،الـوار يف قريـر املفـوض النـام عـن نفيـذ .ـرار ا لـ ( 1/9-ااإـر
 ،A/HRC/12/37الفقـرا 9-5و و قريــر األمــي اللــام للــام  2014عــن املمارصــا اسصـرا يليح الــو
مت ـ قق ــوا اسان ــان للش ــلأل الفلن ــطين يف األرض الفلن ــطينيح احملتل ــح ،مب ــا فيه ــا الق ــدا الش ــر.يح
(ااإر  ،A/69/347الفقرا 6-3وه
 -4وقري ـ ــح التنق ـ ــي م ـ ــمواح مبوج ـ ــأل الق ـ ــااون ال ـ ــدوا ق ـ ــوا اسان ـ ــان(1و والق ـ ــااون ال ـ ــدوا
اسانـ ــاف(2وه ويقـ ــع علـ ــى عـ ــا ق ص ـ ـرا يي ،بو ـ ــفها صـ ــلطح االقـ ــتالل ،الت ـ ـزام ينـ ــر قريـ ــح نقـ ــي
__________
(1و ااإر اللهد الدوا اخلاص با قوا املدايح والنياصيح ،املا ة 12؛ واسعالن اللامل

قوا اسانان ،املا ة 13ه
(2و ااإر ا فا.يح جني بشنن محايـح األمـصاص املـدايي يف و.ـم ا ـرف (ا فا.يـح جنيـ الرابلـحو ،املـا ة 27؛ و لليـق
اللجنح الدوليح للصليأل األمحر عام  1958على املا ة افنهاه
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األمــصاص املقيم ــي يف األرض الفلن ــطينيح احملتلــحه ويق ــع عل ــى عــا ق اعه ــا الفلن ــطينيح املن ـ ولح
ي اً التزام باق ام وامان قريح التنقيه
 -5ورغم النـما بقيـو ملينـح علـى قريـح التنقـي مبوجـأل القـااون الـدوا ،مبـا يف تلـ ألصـباف
منيح(3و ،فإن هذ القيو جيأل ن ون اروريح للةايح ومتناصبح وغر متييزيح(4وه
 -6و لــد قريــح التنقــي ي ـاً مــرااً منــبقاً للتمتــع بطا فــح واصــلح مــن ا قــوا املدايــح والنياصــيح
واال.تصـ ــا يح واالجتماعيـ ــح والثقافيـ ــحه و لتمـ ــد قارصـ ــح بل ـ ـ ا قـ ــوا ،يـ ــا ق يف اللمـ ــي والصـ ــحح
والتللــيم ،ح قــد يبــر علــى القــدرة علــى التنقــي حبريــح وا تيــار م ــان اس.امــحه ولــذل .ــد ـ
القيو على قريح التنقي ح ا د من اا فح من ققوا اسانان األ رى(5وه
 -7و قـع علــى عـا ق صـرا يي التزامـا جيابيــح مبوجـأل القــااون الـدوا اسانــاف والقـااون الــدوا
قــوا اسانــانه فبموجــأل القــااون الــدوا اسانــاف ،حتــتف النــلطح القا مــح بــاالقتالل بالتزامــا
جيابيـ ــح متللقـ ــح ب ـ ــمان الرعايـ ــح للن ـ ـ ان ،مبـ ــا يف تل ـ ـ ـ ــوفر اسمـ ــدا ا الطبيـ ــح(6وه ومبـ ــد عـ ــدم
التمييـ ــز(7و تو ـ ــلح باملوا ـ ـوال ي ـ ـاً ،وال صـ ــيما فيمـ ــا يتللـ ــق بامللاملـ ــح التف ـ ــيليح الـ ــو إـ ــى ـ ــا
املنتوانون مقاراح بالفلنطينيي الذين يليشون يف األرض الفلنطينيح احملتلحه

ثالث ا -القيود على حرية التوقل وأثرها على حقوق اإلنسان
ألف -مقدمة
ــالل الف ـ ة املشــمولح بــالتقرير ،لــم قالــح ققــوا اسانــان يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح
-8
ــلبح وا ن ــمم بااتهاي ــا موع ــح م ــن ا ق ــواه ف ــالقيو املفروا ــح من ــذ م ــن اوي ــي عل ــى قري ــح
التنقي بي غزة وال فح الةربيح و ا ي ال فح الةربيح فا.مم الواعه
 -9و ــنف ا فا .ــا وص ــلو عل ــى ا ــي "ب ــدون االاتق ــاص م ــن ــالقيا ومن ـ ـ وليا األم ــن
سصـ ـرا يي" ص ــت ون قري ــح الن ــاا واملريب ــا يف ال ــفح الةربي ــح "ق ــرة واعتيا ي ــح ول ــن ــع لنق ــا
التفتــي و قـواجز الطــرا"ه وعــالوة علــى تلـ  ،يُلـ ن بناــي ينبةـ ا فــاإل علــى الوقــدة اس.ليميــح
__________
(3و ااإــر ا فا.يــح جني ـ الرابلــح ،املا ــان  27و 2(64و؛ و لليــق اللجنــح الدوليــح للصــليأل األمحــر عــام  1958علــى
املا ة افنها؛ واال فا.يح اخلا ح باق ام .وااي و عران ا رف ال يح ،املرفق ،املا ة 43ه

(4و ااإــر فتــوى مــح اللــدل الدوليــح بشــنن اي ــار القااوايـح النام ـ ح عــن شــييد جــدار يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح،
الفقرا 137-135ه
(5و املرجع افني ،الفقر ان  133و134ه
(6و ا فا.يح جني الرابلحه
(7و ااإ ــر الله ــد ال ــدوا اخل ــاص ب ــا قوا اال.تص ــا يح واالجتماعي ــح والثقافي ــح ،امل ــا ة 1(2و؛ والله ــد ال ــدوا اخل ــاص
با قوا املدايح والنياصيح ،املا ان 1(2و و26ه
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لل ــفح الةربيــح و.طــاال غــزة ي "وقــدة .ليميــح واقـدة ههه [فــإن يــال الطــرفيحي ههه ـ م ويراعـ بــدون
عوا ق قريح الناا ههه بش ي ابيل وصهي"ه
 -10و ــالل الفـ ة املشــمولح بــالتقرير ،اصــتمر القيــو علــى قريــح التنقــي ،ويــان ال ثــر مــن هــذ
القي ـ ــو منافيـ ـ ـاً لال فا .ـ ــا الن ـ ــابقح وللق ـ ــااون ال ـ ــدواه و ص ـ ــهمم ه ـ ــذ القي ـ ــو يف فتي ـ ــم األرض
الفلنطينيح احملتلح ح رجح عا.م قريح التنقي بشدةه
 -11وال ب ــد م ــن ةي ــر ه ــذا الوا ــعه فق ــد الق ـ األم ــي الل ــام يف قري ــر الن ــابق ن ااتهاي ــا
ح فـ ـ ــا.م ورة اللن ـ ـ ـ (ااإـ ـ ــر
ققـ ـ ــوا اسانـ ـ ــان الـ ـ ــو ار بتهـ ـ ــا يـ ـ ــي اعهـ ـ ــا املن ـ ـ ـ ولح ـ ـ ـ
 ،A/HRC/28/45الفقــرة 8وه و ـ القيــو املفروا ـح علــى قريــح التنقــي ح قــوي ققــوا األف ـرا
يف الرعايـح الصـحيح واللمـي والتللـيم وا يـاة األصـريح ،و ح ف ـ اللال.ـا االجتماعيـح واال.تصــا يح
والثقافيـح واألصـريحه و قـوض هــذ االاتهايــا جمتملـح قــق الفلنــطينيي يف قريـر املصــر ويف منــتوى
مليش مناصأله

اء -القيود اإلسرائيلية على حرية توقل الولس يويين
 -1التدا ير اإلدارية التو تقيد حرية التوقل
ُ -12قيَّـد قريـح نقـي الفلنـطينيي مـن ـالل اإــام ملقـد ومتلـد املنـتويا مـن القيـو اس اريــح
والبرو.راايح واملا يح الو َن ُفذ ح ملإم جوااأل ا ياة اليوميحه
 -13ورغــم ن و ارة الدا ليــح يف ولــح فلنــطي ُصــدر بطا.ــا هويــح للفلنــطينيي علــى صــاا
النجي املدف الفلنـطين ،حتـتف صـرا يي بنـلطح .ـرار و رفـ ليـع البـا ةيـر اللنـوان واس.امـح
الدا م ــحه وعن ــدما اا ــدللم االاتفاا ــح الثااي ــح ع ــام  ،2000علق ــم صـ ـرا يي ــال ةي ــر عل ــى
النــجيه ويــان حملــاوال البــم يف ال ــم ا ا ــي مــن قــاال التــن ر يف الطلبــا بــي عــام 2007
و ،2009مث مرةً رى عام 8(2001و ،ر دو (ااإر  ،A/68/502الفقرة 9وه
 -14ويت ــيظ اإ ــام التص ــاريظ للن ــلطا اسصـ ـرا يليح قيي ــد ومرا.ب ــح نق ــي الفلن ــطينيي يف األرض
الفلنطينيح احملتلح ـار منـااقهم النـ نيح املبامـرةه ويلـو ـاريظ اإـام التصـاريظ هـذا ح االاتفااـح
األوح عنــدما لةــم ص ـرا يي " ص ـريظ اخلــرو اللــام" الــذ يــان ينــمظ للفلنــطينيي بالتنقــي حبريــح
ب ــي غ ــزة وال ــفح الةربي ــح و صـ ـرا يي(9وه ومن ــذ تل ـ ا ــي ،ت ــا الفلن ــطينيون م ــن صـ ـ ان األرض
الفلنــطينيح احملتلــح ح صــاريظ فر يــح لــد ول ص ـرا يي والقــدا الشــر.يحه وعقــأل ااــدالال االاتفااــح
الثاايــح عــام  ،2000ا ص ـرا يي شــديد القيــو علــى نقــي الفلنــطينيي مش ـ اح قصــو م علــى
__________
(8و ااإر www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspxه

(9و بتنليم وهاموييـد ،صـجن غـزة :قريـح ا ريـح والتنقـي مـن .طـاال غـزة تهابـاً و يابـاً عشـيح طـح االافصـال،2005 ،
الصفح 9ه
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ص ــاريظ لللب ــور ب ــي غ ــزة وال ــفح الةربي ــح(10وه وجي ــأل عل ــى ي ــي م ـ ل
ـصف يري ــد ال ــد ول ح من ــااق
واصلح من ال فح الةربيح ،مبا يف تل ما يُنمى "منطقح التماا" ،ا صول على صريظ(11وه

 -15و ــر م ــرو ا ص ــول عل ــى ص ـريظ يف ال و وي ــوال واسج ـراتا الص ــا رة ع ــن الن ــلطا
اسص ـرا يليح ،وهـ ـ و ــا ق ا ُنش ــر غالبيته ــا ال مـ ـ راًه وعق ــأل صلن ــلح م ــن اللـ ـرا املتللق ــح حبري ــح
ا صــول علــى املللومــا الــو .ــدمها مريــز منــل  -وهــو منإمــح غــر ق وميــح صـرا يليح ،-اُشــر
عــدة ج ـراتا علــى املو.ــع الشــب لوقــدة ننــيق اشــطح ا ومــح يف األراا ـ ل ــن عــد اً منهــا
ال ي ـزال غــر متــا للجمهــور(12وه وعــالوة علــى تل ـ  ،ا يُـ جم ح اللربيــح ال جــزت مــن اسج ـراتا
املنشورةه واتيجح لذل  ،ال زال اسجـراتا وملـاير قيـيم الطلبـا غـر وااـحح لل ثـر مـن مقـدم
الطلبا  ،الذين يقر ملإمهم اللربيح ويفهموهنا(13وه
 -16و ـ ــالل الف ـ ـ ة املشـ ــمولح بـ ــالتقرير ،ففـ ــم وقـ ــدة ننـ ــيق اشـ ــطح ا ومـ ــح يف األراا ـ ـ
بنـ ــبُي منهـ ــا النـ ــما للرجـ ــال الـ ــذين ـ ــاو وا صـ ــن اخلامنـ ــح
الشـ ــرو بالننـ ــبح موعـ ــا نتـ ــارةُ ،
واخلمنــي والننــات الل ـواخل ــاو ن اخلمنــي املقيمــي يف ال ــفح الةربيــح بــد ول القــدا الشــر.يح و
صـ ـرا يي ون صـ ـريظ(14وه ويف قزيران/يواي ــي ،تُي ــر ن الن ــلطا اسصـ ـرا يليح ح ــم للم ــرة األوح
منــذ ااــدالال االاتفااــح الثاايــح عــام  2000ـواا  100ابيــأل فلنــطين مــن ال ــفح الةربيــح بقيــا ة
صــيارا م ح القــدا الشــر.يح و ص ـرا يي(15وه و ُ ففــم القيــو علــى التنقــي ي ـاً ــالل مــهر رم ــان
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 بل ـ ل ـ اخلط ـوا
ُلةيم عقأل االاطرابا الو قصلم يف متو /يوليي(16وه
ورفــع عــد التجــار الــذين يُنــمظ ــم مبةــا رة غــزة يــي مــهر ــالل الف ـ ة املشــمولح بــالتقرير
ُ -17
(17و
ورفــع عــد
مــن  3 000ح  5 000ــاجر ،و ا عــد اخلــارجي منهــا مــن  400ح  800ه ُ
املراى الفلنطينيي املنمو م باخلرو من غزة لتلق اللال الطيب يف صرا يي من  80ح 120

__________
(10و املرجع افنيه

(11و بتنــليم ،بــال قريــح :مصــا رة قريــح ا ريــح والتنقــي للفلنــطينيي يف ال ــفح الةربيــح ( ،2007الفقـرا 25-24وه
و"منطقــح ــت التمــاا" هـ جــزت مــن األرض الفلنــطينيح يقــع بــي اعــدار و ــت ا داــح للــام  ،1949و.ــد ُعلــن
" غال.ها" عقأل بنات اعداره
(12و مريـ ـ ـ ـ ــز منـ ـ ـ ـ ــل " ،اسج ـ ـ ـ ـ ـراتا والنياصـ ـ ـ ـ ــا " 2015 ،ه مي ـ ـ ـ ـ ــن االاـ ـ ـ ـ ــالال عليهـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن اللن ـ ـ ـ ـ ـوان التـ ـ ـ ـ ــاا:
www.gisha.org/legal/procedures-and-protocolsه
(13و املرجع افنيه
(14و وقدة ننيق اشـطح ا ومـح يف األرااـ " ،واـع صـاريظ ـول الفلنـطينيي ح صـرا يي و ـروجهم ح ـار
البلد وعبورهم بي منطقح يهو ا والنامرة و.طاال غزة" ( شرين الثاف/اوفم 2015وه
(15و Y-Net News, “Israel increases relief measures to Palestinians in the West Bank,” June 14, 2015ه
(16و م تأل ننيق الش ون اساناايح" ،النشرة اساناايح الشهريح" ،متو /يوليي  ،2015الصفحح 6ه
(17و ااإر http://gaza.ochaopt.org/2015/02/further-easing-of-criteria-and-quotas-for israeli-permits-to-exit-gaza/ه
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مري اً يف اليومه يما ففم النلطا اسصرا يليح القيـو املفرواـح علـى عبـور الريااـيي الفلنـطينيي
م ــن غ ــزةه وبالت ــااُ ،منح ــم يف تار/م ــارا  2015ص ــاريظ ل  46ع ــداتً م ــن غ ــزة ل ــد ول ال ــفح
الةربيــح للمشــاريح يف مــارا ون فلنــطي النــنو (18وه و ــالل مــهر رم ــانُ ،مــنظ  500فلنــطين مــن
غــزة صــاريظ صــفر للصــالة يف املنــجد األ.صــى يف القــدا(19وه ورغــم ن هــذ التــدابر ــي رقيــأل،
لوقدها ح حتني الواع على املدى الطويي ما ام اإام التصاريظ .ا ماًه
من غر املرجظ ن
 -18وعل ــى م ــدى ص ــنوا ُ ،لةي ــم ص ــاريظ الن الفلن ــطينيي ال ــذين ق ــاولوا ــول صـ ـرا يي
واملن ــتوانا اسصـ ـرا يليح و"منطق ــح التم ــاا" ،و الن ــفر ح اخل ــار عـ ـ ملـ ـ اللن ــيب ح األر ن ،و
ُرف ــم البــا م بلــد ن واــلتهم ويالــح األمــن اسص ـرا يليح علــى القا مــح النــو ات(20وه وال ُقــدم يــح
ي ـ ـرا للـ ــرف وُطبـ ــق القيـ ــو ع ـ ـا ةً ون حتـ ــذير ُمنـ ــبقه واتيجـ ــح لـ ــذل  ،ال يلـ ــرن ال ثـ ــر مـ ــن
الفلنـ ــطينيي ن ـ ــنقلهم إ ـ ــع لقي ـ ــو ال عن ـ ــدما ُمينل ـ ــون مـ ــن امل ـ ــرور ن ـ ــات ـ ــاولتهم عب ـ ــور اقط ـ ــح
فتي (21وه
 -19و نــاعد املنإمــح غــر ا وميــح اسص ـرا يليح ‘مامنــوم وو ـ ‘ الفلنــطينيي املواــوعي علــى
القوا م النو ات يف قدمي الطلون مـام م تـأل التننـيق احمللـ (22وه ومت نـم املنإمـح مـن مـطأل ـات
األمــصاص مــن القا مــح النــو ات يف  59يف املا ــح مــن ا ــاال الــو جــرى ناو ــا عــام 23(2014وه
وهــذا امللــدل املر فــع مــن الطلــون الناجحــح يثــر ص ـ لحً قــول التلن ـ الــذ ينــم هــذا النإــام بصــورة
عامحه
 -20وقريح التنقي قق من ققوا اسانـان ،ل ـن اإـام التصـاريظ الفر يـح و ـا ح امتيـا ل متنحـي
النــلطا اسص ـرا يليح ل مــصاص و حتــرمهم منــي يمــا لــو يــان اصــتثناتً مــن القاعــدةه ومــع ن محايــح
األمن الـوان .ـد ُـ ر بلـ القيـو يف ـرون ـد ة ،فـإن امـ ا اصـتيفات مقـدم الطلبـا ملـاير
ــد ة بد.ــح ،يزيــارة .ريــأل م ـري و ا اجــح ح االصتشــفات ،يُش ـ ي ر .ـاً صاصــياً لللهــد الــدوا

__________
(18و مريز منل  46" ،عداتً رجوا هذا الصبا من .طاال غزة" ،تار/مارا 2015ه
(19و Agence France Presse, “Thousands pray at Jerusalem’s Al-Aqsa for Ramadan”, 19 June 2015ه
(20و باساافح ح تل  ،والم الشراح عشرا ايالن من الفلنطينيي علـى القا مـح النـو ات ،عقابـاً ـم يف غلـأل
األقي ــان ،بن ــبأل ــو م صـ ـرا يي ون صـ ـريظ ص ــار املفل ــوله وهن ــاخ ــرون وا ــلوا عل ــى القا م ــح الن ــو ات
ألص ــباف اري ــح ،بينه ــا عل ــى ص ــبيي املث ــال ،ع ــدم ف ــع الةرام ــا ه Machsom Watch, “Year-end report, January-
December 2014”, January 2015, pp. 16-18ه

(21و املرجع افني ،الصفحح 16ه
(22و م تــأل التننــيق احمللـ هــو جهــا ار صـرا يل يلمــي يف ال ــفح الةربيــحه و.ــد ُاشــه للقيــام مبهـ لـام عمليــح ا ــي
األراا الفلنطينيح احملتلحه
(23و Machsom Watch, “Year-end report, January-December 2014”, January 2015, p. 17ه
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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
ل
غرض و صبأل ملي(24وه
قريح التنقي أل
 -2القيود الموروضة على حرية التوقل ألو الضوة الغر يةم ما ألو ذلك القد الشرقية
ُ -21قيَّــد قريــح نقــي الفلنــطينيي ا ــي ال ــفح الةربيــح بشــب ح مــن اقــا التفتــي وبام ـ ا
ا ص ــول عل ــى ص ـ ـريظ ،وي ــذل ع ــن اري ــق وص ــيع املن ــتوانا وم ــا ي ــر بت ــا م ــن بُـ ـ حتتي ــحه
واملنطقتــان الر ينــيتان يف ال ــفح الةربيــح اللتــان ال ينــتطيع ملإ ـم الفلنــطينيي عبوردــا ون ص ـريظ
دا منطقح غرف اعدار ،امللروفح ب "منطقح التماا" ،والقدا الشر.يحه

القيو املفرواح على التنقي املر بطح باملنتوانا وغرها من املنااق املةلقح
 -22يـر بت عـد مـن القيــو املفرواـح علـى قريـح التنقــي بوجـو املنـتوانا اسصـرا يليح يف املنطقــح
‘ج ــيم‘ والق ــدا الش ــر.يحه و وج ــد قـ ـواا  142من ــتوانح يف ال ــفح الةربي ــح ،مب ــا يف تلـ ـ الق ــدا
الشــر.يح(25وه و.ــد بــرر النــلطا اسص ـرا يليح بل ـ القيــو املفرواــح علــى قريــح نقــي الفلنــطينيي
باعتبارهــا وصــيلح مايــح املنــتواني و ينــر ــنقلهم ا ــي ال ــفح الةربيــحه وه ـ شــمي .يــو اً علــى
و ــول الفلنــطينيي ح راا ـ يف مل يــتهم اخلا ــح وا.لــح .ــرف املنــتوانا و.يــو اً علــى اصــتصدام
الفلنطينيي للطر.ا الو ينتصدمها املنتوانون اسصرا يليون (ااإر  A/67/375وA/HRC/31/43وه
 -23وُفــرض .يــوي مــديدةي بوجــي ــاص علــى نقــي الفلنــطينيي الــذين يليشــون يف مــاين .ريبــح
ج ــداً م ــن املن ــتواني اسصـ ـرا يلييه ففـ ـ املنطق ــح  H2م ــن اخللي ــي ،قيـ ـ يل ــي قـ ـواا 6 000
فلن ــطين  .ــرف املن ــتوانا ُ. ،ي ــد قري ــح التنق ــي يف املريب ــا  ،ويف بلـ ـ ا ــاال  ،قري ــح نق ــي
املش ــاة ــالل الن ــنوا اخلمـ ـ عش ــرة املاا ــيح حب ـواا  95عا قـ ـاً ما ي ـاً ،بينه ــا  19اقط ــح فت ــي
يتواجــد فيهــا اعنــو بش ـ لي ا ــم(26وه واتيجــح لــذل ُ ،عيــق الو ــول ح م صنــا التللــيم والرعايــح
الص ــحيح بش ــدة ،يم ــا ُ.فل ــم املت ــاجر الفلن ــطينيح وي ــذا صـ ـواا اخل ــار و صـ ـواا اعمل ــح الر ين ــيح
املوجو ة يف املنااق املةلقح من املدينح ،وُرغم الن الفلنطينيي على مةا رة منا م(27وه
 -24ومنــذ ش ـرين األول /يتــوبر  ،2015ا القيــو علــى نقــي الفلنــطينيي يف املنطقــح ،H2
عقأل صلنلح من ا جما واالمتبايا ه وُعلنم منطقح ي الرميدة منطقـح عنـ ريح مةلقـح يف 29
__________
(24و ااإر اللجنح امللنيح حبقوا اسانان ،التلليق اللام ر.م 1999(27و بشنن قريح التنقي ،الفقر ان  5و13ه

(25و بتن ــليم ،ملطي ــا ع ــن املن ــتوانا وصـ ـ اهنا يف يار/م ــايو  ،2015مي ــن االا ــالال عليه ــا يف اللنـ ـوان الت ــاا:
www.btselem.org/settlements/statisticsه
(26و م تأل ننيق الش ون اساناايح" ،اشرة الش ون اساناايح الشهريح" ،شرين الثاف/اوفم  ،2015الصفحح 4ه
(27و Global Protection Cluster, “Protection concerns and humanitarian impacts of settlement activity in Hebron
city”, April 2014ه
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ش ـرين األول /يتــوبر ،وبا ــم اقطتــا فتــي مــن النقــا امل يــح ح ل ـ املنطقــح مفتوق ـحً فقــت مــام
الن ان الفلنطينيي املنجلي منبقاً لدى النلطا اسصرا يليح(28وه

القيو املفرواح على التنقي املر بطح باعدار و"منطقح التماا"

مــح اللــدل
 -25يُش ـ ي اعــدار عقبــح ر ينــيح ُليــق قريــح التنقــي يف ال ــفح الةربيــحه و.ــد .ــر
الدوليح ،يف فتواها بشـنن اي ـار القااوايـح لبنـات اعـدار يف األرض الفلنـطينيح احملتلـح ،بـنن جـزات اعـدار
الو نحرن عن اخلت األ ر غر .ااوايحه ومع تل ُ ،جنز قىت الو.م ا اار  64.2يف املا ح من
بنـات اعــدار املقــرر ن يبلـ اولـي  712ييلــوم اً وميتــد  85يف املا ــح منـي عـ ال ــفح الةربيــح(29وه وبـ َّـي
األمـي اللــام ييـ ن اإـام بوابــا و صــاريظ اللبـور الــذ يـُـنإم الـد ول ح "منطقــح التمــاا" يُليــق
متتع قـواا  11 000فلنـطين ينـ نون يف هـذ املنـااق حبقهـم يف ن يليشـوا قيـاةً ابيليـح وبـا ق
يف اللمي ،وا ياة األصريح ،واللال الطيب (ااإر  ،A/68/502الفقرة 23وه
م ــح الل ــدل الللي ــا يف صـ ـرا يي .ـ ـراراً ين ــمظ
 -26و ــالل الفـ ـ ة املش ــمولح ب ــالتقرير ،ــدر
باصـ ــت نان بن ـ ــات اعـ ــدار يف منطق ـ ــح وا يرمي ـ ـزان يف بي ـ ــم جـ ــاال . ،ـ ــرف بيـ ــم ـ ــمه و.ـ ــد ب ـ ــد
اصــتلدا ا البنــات يف  17ف /غنــط 30(2015وه وصــيقتطع تل ـ اعــزت مــن اعــدار 3 000
ومن مــن األراا ـ الزراعيــح التابلــح للمدينــح الــو متل هــا  58صــرة فلنــطينيح ،وهــو مــا ــرم ا تمــع
احملل من مصدر ي ال غ عني(31وه
 -27وم ــع ن النـ ــلطا اسص ـ ـرا يليح التزمـ ــم ببنـ ــات بوابـ ــا راعيـ ــح لتينـ ــر و ـ ــول امل ـ ـزارعي ح
راايهم ،يُتو.ع ن ون م اايح الو ول ح هذ األرااـ ـدو ة(32وه ومـن بـي البوابـا الزراعيـح
اخلمنــح والثمــااي الــو بُنيــم لتينــر و ــول الفلنــطينيي ح األرااـ الزراعيــح يف "منطقــح التمــاا"،
ال ُفــتظ يومي ـاً صــوى نــع بوابــا (33وه واتيجــح لــذل  ،ااــطر ال ثــر مــن امل ـزارعي ح التو .ـ عــن
راعح راايهم و حتولوا ح راعح ا يي تا عا دا .ي وحتتا ح عمالح .ي يثافحه
 -28ووفقاً ل وامـر اللنـ ريح الـو حت ـم ال ـفح الةربيـح ،تـا املواانـون اسصـرا يليون ح صـريظ
مــن جــي الــدفاال اسص ـرا يل للــد ول ح املنطقــح ‘ ل ـ ‘  -املرايــز ا ـريح الفلنــطينيح اخلااــلح
للنيطرة التامح للنلطح الفلنطينيح  -الو ةط  18يف املا ح من ال فح الةربيحه

__________
(28و م تأل ننيق الش ون اساناايح" ،مرا.أل اساناايح ،قرير مهر " ،شرين الثاف/اوفم  ،2015فحح 4ه

(29و م تأل املننق اخلاص ل م م املتحدة للمليح النالم يف الشرا األوصت " ،قرير ح عنح االر بـا اخلا ـح" ،يلـول/
صبتم  ،2015الفقرة 38ه
(30و Society of St. Yves, The Last Nail in Bethlehem’s Coffin: the Annexation Wall in Cremisan, August 2015ه
(31و بتنليم" ،صيتم فصي ص ان بيم جـاال عـن رااـيهم بواصـطح اعـدار ـدن متهيـد الطريـق ل ـم منـتوانح"12 ،
شرين الثاف/اوفم 2015ه
(32و املرجع افنيه
(33و م تــأل ننــيق الش ـ ون اسانــاايح" ،مرا.ــأل الش ـ ون اسانــاايح ،قريــر مــهر " ،يلول/صــبتم  ،2015الصــفحح
6ه
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عزل القدا الشر.يح عن بقيح ال فح الةربيح
 -29ــالل الف ـ ة املش ــمولح ب ــالتقرير ،وا ــلم الن ــلطا اسص ـرا يليح ف ــرض .ي ــو لل ــزل الق ــدا
الشر.يح عن بقيح ال فح الةربيح و قييد قريـح التنقـي ا ـي القـدا الشـر.يحه و ق ـ هـذ األوامـر بـنن
ص ــي الفلن ــطينيون املقيم ــون يف الق ــدا الش ــر.يح عل ــى بطا .ــا هوي ــح ــا رة ع ــن صـ ـرا يي مت ــنظ
قامله ــا ــفح "مق ــيم ا ــم"ه ومي ــن لة ــات بطا .ــا ا وي ــح ه ــذ تا اعت ـ الن ــلطا ن الق ــدا
ا ل ــد " ــور قي ــاة" قام ــي البطا .ــح (ااإ ــر  ،A/68/502الفق ــرة 28وه وبالت ــاا ،يواج ــي فلن ــطينيو
القدا الشر.يح الذين يرغبـون يف النـفر ح اخلـار لفـ ا اويلـح ،لللمـي و ألصـباف ـرى ،طـر
فقداهنم ل يف اس.امحه
 -30ويتلــي علــى فلنــطيني ال ــفح الةربيــح و.طــاال غــزة ا صــول علــى ـرا يف ا ــح بــد ول
القــدا الشــر.يح و ص ـرا يي ،وال مي ــنهم ــول املدينــح ال ع ـ ربــع اقــا فتــي ابتــح(34وه وللــزل
القــدا الشــر.يح ،وه ـ مريــز مهــم قليــدياً ل اشــطح الفلنــطينيح اال.تصــا يح والثقافيــح واالجتماعيــح،
ر طر على ا تملا احمليطح اه
 -31وعقــأل صلنــلح مـن ا جمــا واالمــتبايا  ،فراــم النــلطا اسصـرا يليح ،يف  14شـرين
األول /يتوبر  ،2015مزيداً من القيو على نقي صـ ان املنـااق ا ـاورة للقـدا الشـر.يحه ففـ 26
شـرين األول /يتــوبر  ،2015و ــي عــد اللوا ــق اعديــدة ح  38عا قـاً ،بينهــا  16اقطــح فتــي
و 20عا قــا ار.يــا وصــد ــرايب متنــع الــد ول ح املنــااق النـ نيح الفلنــطينيح الر ينــيح واخلــرو منهــا،
وهو ما يقيـد م اايـح و ـول قـواا  138 000مـصف مـن النـ ان ح عمـا م ومدارصـهم و ح
م صنا اللال الطيب(35وه ويف هنايح الف ة املشمولح بالتقريرُ ،مرال يف ف ي بل اللوا ق(36وه
 -32ورغ ــم ن وم ــح صـ ـرا يي ا ــق يف وا ــع ال يب ــا األمني ــح ال ــروريح واملتناص ــبح ملواجه ــح
ديــدا مني ــح ــد ة ،ف ــإن التقيي ــد املنهج ـ ري ــح الن الفلن ــطينيي يف التنق ــي ،بالطريق ــح املبين ــح
عال  ،ال يتناصأل مبد يا مع ا دن املنشو ه

اقا التفتي
 -33ــالل الفـ ـ ة املش ــمولح ب ــالتقرير ،بلـ ـ ع ــد اق ــا التفت ــي الثابت ــح يف ال ــفح الةربي ــح 85
اقطــحه ويــان مــن بــي هــذ النقــا نــع اقــا علــى اخلــت األ ــر ،بينمــا ُواــلم ليــع النقــا
األ ــرى ا ــي ال ــفح الةربيــح(37وه وباساــافح ح تل ـ  ،قــام م ــا اقــا التفتــي "الطيَّــارة" يــي
__________
(34و م تأل ننيق الش ون اساناايح" ،مرا.أل الش ون اساناايح ،قرير مهر " ،متو /يوليي  ،2015الصفحح 6ه

(35و م ت ــأل نن ــيق الش ـ ـ ون اسان ــاايح ،التقري ــر األص ــبوع ‘محاي ــح امل ــدايي‘ للف ـ ـ ة  26-20شـ ـرين األول /يت ــوبر
2015ه متا يف اللنوان التااhttp://www.ochaopt.org/poc20october-26october-2015-ar.aspx :ه
(36و املرجع افني ،التقرير األصبوع للف ة  23-17شرين الثاف/اوفم 2015ه
(37و املرجع افني ،اشرة " ،" Humanitarian Atlas 2015ص 53ه
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ــات ال ــفح الةربيــحه و ح جااــأل اللوا ــق الطر.يــح واخلنــا ا والنـوا ر
مــهر علــى الطر.ــا يف نتلـ
ال ابيــح ،ليــق اقــا التفتــي بشــدة نقــي الفلنــطينيي ،مبــا يف تل ـ التنقــي بــي املــدن الفلنــطينيح
الر ينيح يف ال فح الةربيحه
 -34وي افـ ــق املـ ــرور ع ـ ـ اقـ ــا التفتـ ــي  ،يف ال ثـ ــر مـ ــن األقيـ ــان ،مـ ــع عمليـ ــا ـ ــد.يق منيـ ــح
ح ال ثــر مــن التــن ره وعلــى اقطــح فتــي
مشــد ة شــمي فتــي املريبــا وا قا ــأل ،قــا ي ـ
.لنـديا  -اقطـح اللبـور الر ينـيح لفلنـطيني ال ـفح الةربيـح ح القـدا الشـر.يح  -تـا املشـاة ح فـ ة
ف ا االاتإار الطويلح وقـاال االـدام
صي ح . 90يقح لللبور الل و.ا الذروة(38وه و
اليق ــي عل ــى اق ــا التفت ــي واالم ــتبايا املت ــررة ح لطي ــي ال ث ــر م ــن جواا ــأل ا ي ــاة اليوميـ ــح
للفلنطينييه
 -3القيود على التوقل ألو غزة
 -35ي ـ ا صــار املنــتمر واإــام التصــاريظ ح قييــد م اايــح و ــول ص ـ ان غــزة ح ال ــفح
الةربيــح و ص ـرا ييه ويف ا ــي غــزة ،قيَّــد ا ريــح يف املنــااق الوا.لــح علــى النــيا مــع ص ـرا يي واملنــااق
الناقليح ،قي حتتف .وا األمن اسصرا يليح مبنطقح عا لحه ولالاالال على ر املللوما املتللقح
بــالقيو علــى التنقــي يف غــزة ،ااإــر قريــر األمــي اللــام عــن املمارصــا اسص ـرا يليح الــو مت ـ ققــوا
اسانان للشلأل الفلنطين يف األرض الفلنطينيح احملتلح ،مبا فيها القدا الشر.يح (A/70/421وه

القيو على التنقي بي غزة وال فح الةربيح
 -36وفق ـ ـاً ال فا.ـ ــا وصـ ــلو ،فتحـ ــم ص ـ ـرا يي اريـ ــق "املمـ ــر ايمـ ــن" يف ش ـ ـرين األول /يتـ ــوبر
 ،1999قا ا ل  12 000من ص ان غزة النفر ح ال فح الةربيح يي مهره ل ـن هـذ الطريـق
غلقم يف يلول/صبتم  ،2000عقأل اادالال االاتفااح الثاايحه وحبلول تار/مارا ،2005
.بي مخنح مهر من جالت صرا يي عـن املنـتوانا يف .طـاال غـزة ،راجلـم قريـح النـفر ح ال ـفح
الةربيح من .طاال غزة بننبح  98يف املا ح(39وه واعتُ نقي األمصاص "منتحيالً عملياً وم لفاً"(40وه
 -37وبل ــد ن ن ــلمم مح ــاا مقالي ــد األم ــور يف غ ــزة يف ع ــام  ،2007فُــرض اإ ــام قص ــف
ـ ــارمه وبـ ــا ا صـ ــول علـ ــى التصـ ــاريظ صـ ــوراً يف ف ـ ــا ـ ــد ة مـ ــن األمـ ــصاص ،ياألمـ ــصاص
احملت ــاجي ل ــالت الط ــيب الط ــارا ،واملرا ــى احمل ــالي للل ــال ــار غ ــزة ،وبل ـ رج ــال األعم ــال،
وا اال اساناايح (ااإر  ،A/70/421الفقرا 25-23وه
__________
(38و Ir Amim, Displaced in Their Own City: the Impact of Israeli Policy in East Jerusalem on the Palestinian
Neighbourhoods of the City Beyond the Separation Barrier, June 2015, p. 48ه
(39و بتنليم وهاموييد ،صجن غزةه
(40و Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “The agreement on movement and access: one year
on”, November 2006ه
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 -38و ــالل الف ـ ة املشــمولح بــالتقرير ،اصــتمر القيــو املفرواــح علــى التنقــي ا ــي غــزة واخلــرو
منهــاه ويــان لتصفيـ بلـ التــدابر (ااإــر الفقــرة  18عــال و ــر ملمــوا ،ت ا املتوصــت الشــهر
للــد قــاال ــرو الفلنــطينيي ح  13 800قالــح ،مقاراــح باملتوصــت الشــهر البــال 5 990
قالـ ــح عـ ــام 41(2014وه ل ـ ــن تل ـ ـ ميثـ ــي فقـ ــت  2.8يف املا ـ ــح مـ ــن اص ـ ـ مليـ ــون قالـ ــح ـ ــرو
ياا ــم ن ــجي م ــهرياً .ب ــي يلول/ص ــبتم م ــن ع ــام . ،2000ب ــي ش ــديد القي ــو وعن ــدما ي ــان
قواا  26 000عامي يد لون من غزة ح صرا يي يوميا(42وه
 -39و فا.مم ار القيو اسصرا يليح املفرواح على قريـح التنقـي بنـبأل .فـال النـلطا املصـريح
ملل رفظ يف  24شرين األول /يتوبر  ،2014عقأل هجـوم ااتحـار اصـتهدن جنـو اً مصـريي يف
مــبي جزيــرة صــينات ( ،A/70/421الفقــرة 29وه و ــالل الف ـ ة املشــمولح بــالتقرير ،ــي مل ـ رفــظ مةلق ـاً
باصــتثنات فـ ة يبلـ جمموعهــا  37يومـاً فُــتظ فيهــا جز يـاً(43وه ويف هنايــح شـرين األول /يتــوبر ،2015
يان قواا  30 000فلنطين منجلي يحاال اناايح ينتإرون مةا رة غزة ع رفظ(44وه
 -40وال ي ـزال ا صــار املفــروض علــى غــزة ميثــي م ـ الً مــن م ـ ال اللقــاف اعمــاع ويقــوض
ا قوا املدايح والنياصيح واال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيح ( ،A/70/421الفقرة 29وه

القيو على التنقي ا ي غزة
 -41وا ـلم النـلطا اسصـرا يليح فــرض منطقـح عا لـح حبريـح وبريــح ا ـي غـزة ،يف مـ ي منــااق
مقيــدة الــد وله و طبــق هــذ القيــو مــن ــالل اا فــح مــن ايليــا  ،بينهــا اصــتصدام الــذ رة ا يــح
و ــدمر و ــالن ومص ــا رة املمتل ــا  ،ف ـ ـالً ع ــن االعتق ــال واالقتج ــا التلن ــفيي (،A/70/421
الفقرا 38-30وه
 -42و.ال ـ ــم ا موع ـ ــح اللاملي ـ ــح للحماي ـ ــح ن .ـ ـ ـوا األم ـ ــن اسص ـ ـرا يليح الق ـ ــم ،ـ ــالل الفـ ـ ـ ة
املشــمولح ب ــالتقرير(45و ،الن ــار عل ــى فلن ــطينيي فقتلــم ال ــح بي ــنهم اف ــي وجرق ــم  82بي ــنهم 17
اف ـ ـالً يف من ــااق بريـ ــح مقي ــدة الـ ــد وله يم ــا اقتج ــز  54مـ ــن ــيا األ ـ ــاخ ،بي ــنهم ربلـ ــح
افال ،وجرقم عشرين بينهم افي واقده
__________
(41و Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Erez crossing: movement of People into and out of
Gaza”, 2014-2015. See gaza.ochaopt.orgه
(42و مريز منل " ،فصـي األرض ،وفصـي الشـلأل" ،قزيران/يوايـي  ،2015الصـفحح 12؛ و"مـن مـي مفـا يظ ملـ
رفظ" ،تار/مارا 2009ه

(43و م تأل ننيق الش ون اساناايح ،التقرير األصبوع ‘محايـح املـدايي‘ للفـ ة  27شـرين األول /يتـوبر  2 -شـرين
الثاف/اوفم 2015ه متا يف اللنوان التااwww.ochaopt.org/poc27october-2november-2015.aspx :ه
(44و ”Ibid., “Gaza crossings’ operations status: monthly update — October 2015ه
(45و نتث منها الف ة الو بد يف  9شرين األول /يتوبر  ،2015عندما ُ.تي  14متإاهراً وجر امل ا ه
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 -43وي اصتصدام النلطا اسصرا يليح لتـدابر اسافـات اـد النـ ان الـذين يليشـون ويلملـون
يف منااق مقيدة الد ول ح قوي مديد ـق ـيا األ ـاخ والفالقـي الفلنـطينيي يف ينـأل
لقمح اللي  ،ولي ن ر مدمر على ا ق يف ا ياة وا ق يف الصحح البدايح واللقليحه

جيل -تأثير القيود على حرية التوقل على حقوق اإلنسان امخرى
 -44حتــول القيــو املفرواــح علــى قريــح التنقــي ون متتــع الفلنــطينيي بطا فــح واصــلح مــن ققــوا
اسانان األ رى ،وال صيما ا قوا اال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيح(46وه
 -1الحق ألو التعليل
 -45ن ا ــق يف التلل ــيم ه ــو يث ــر ا ق ــوا قيي ــداً ا ــي ا تمل ــا احمللي ــح يف الق ــدا الش ــر.يح
ل ـ اعــدار ،ويف منطقــح  H2مــن اخلليــي ،و"منطقــح التمــاا" و.ــرف املنــااق املةلقــح واملنــتوانا
يف املنطقـ ــح ‘جـ ــيم‘ه وبيفنـ ــم راصـ ــح اصتقصـ ــا يح لـ ــم  33جمتمل ـ ـاً لي ـ ـاً عـ ــام  2015ن ُمخ ـ ـ
اــالف ال ــفح الةربيــح قريب ـاً م ــطرون ح اجتيــا اقطــح فتــي للو ــول ح مدارصــهم(47وه وعــا ة
مــا إ ــع التالميــذ واملدرصــون لتفتــي جنــد و فتــي قــا بهم ،ويتلراــون باصــتمرار مل ــايقا
بينها ال هيأل اللفإ من جااأل اعنو اسصرا يلييه
 -46ويف األجزات البليدة من املنطقح ‘جـيم‘ ،ي ـطر ال ثـر مـن التالميـذ ح النـر ملنـافح ـ او
بـ ــي  7و 10ييلـ ــوم ا للو ـ ــول ح مدارصـ ــهم بنـ ــبأل القيـ ــو املفرواـ ــح علـ ــى التنقـ ــي ،وبنـ ــبأل
التشــر و عمــال ا ــدم(48وه ويثـرا مــا فــا.م التحرمــا وا جمــا الــو يقــوم ــا اعنــو واملنــتوانون
اسص ـرا يليون ــلوبا الــذهاف ح املدرصــح واللــو ة منهــاه و ــالل الف ـ ة املشــمولح بــالتقرير ،وَّقــم
منإم ــح األم ــم املتح ــدة للطفول ــح  247قال ــح هج ــوم ــا عال .ــح ب ــالتلليم ،بينه ــا اعت ــداتا جن ــديح
وق ـ ــاال اقتج ـ ــا وم ـ ــايقا يف اق ـ ــا التفت ـ ــي وق ـ ــاال ـ ــن ر ،اال ـ ــم  32 055افـ ـ ـالًه
وصــجلم غلبيــح هــذ ا ـوا يف املنطقــح ‘جــيم‘ ،والقــدا الشــر.يح ،واملنطقــح  ،H2قي ـ يــذهأل
ُ
األافال ح املدارا يف منااق .ريبح من املنتوانا اسصرا يليحه
 -47و ت ــاع اي ــار النــلبيح للقيــو املفرواــح علــى م اايــح الو ــول ح التللــيم بفلــي القيــو
املفرواح على م اايح و ـول و ارة التللـيم يف ولـح فلنـطي ح املـدارا الفلنـطينيحه ووفقـاً للـو ارة،
يقي ــد اإ ــام التص ــاريظ يف "منطق ــح التم ــاا" ،عل ــى ص ــبيي املث ــال ،م ااي ــح الو ــول ،ت يتل ــذر عل ــى

__________
(46و ااإــر فتــوى مــح اللــدل الدوليــح ،الفقــرة 134ه و تــن ر ا قــوا املدايــح والنياصــيح ي ـاًه فصــالل الفـ ة املشــمولح
ب ــالتقرير ،وا ــلم املفوا ــيح الن ــاميح ق ــوا اسان ــان ر ــد قال ــح ربل ــح ع ــات منتصب ــي يف ا لـ ـ التشـ ـريل
الفلن ــطين ميثل ــون الق ــدا الش ــر.يح منلـ ـوا م ــن ــول ا ــر م االاتصابي ــح ،يف ااته ــاخ ق ــوا املش ــاريح النياص ــيح
( ،A/67/372الفقر ان  39و40وه
(47و Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016 Humanitarian Needs Overview: Occupied
Palestinian Territory, annex 1, p. 27. See www.ochaopt.org/documents/hno_december29_final.pdfه
(48و املرجع افنيه
12/24

GE.16-00774

A/HRC/31/44

الــو ارة يصــال ال تــأل والل ـوا م املدرصــيح فللي ـاًه ويف غــزة ،واجــي امل صنــا التلليميــح ،بنــبأل القيــو
على الوار ا  ،ـلوبا يف ا صـول علـى مـوا التللـيم والـتللم ،وال صـيما فيمـا يتللـق مبوااـيع مثـي
ال يميات وا ندصح ،الو تـا لليمهـا ح مـوا مشـمولح يف .ا مـح "املـوا املز وجـح االصـتصدام"(49وه
و ر هذ القيو املصتلفح على وافر التلليم واوعيتيه
اساار 1
دراسة حالة إألرادية :القيود الموروضة على توقل أطوال المدار ألو المو قة H2
قع مدرصح .رابح يف ا القدمي مـن اخلليـي ،يف املنطقـح H2ه وللو ـول ح املدرصـح ،ال بـد
ل اف ــال م ــن اجتي ــا اقط ــح فت ــي عنـ ـ ريح واملشـ ـ مبح ــاتاة ق ــدى املن ــتوانا ه وحت ــد ع ــا ة
م ــايقا و عم ــال عنـ ـ و رهي ــأل م ــن جاا ــأل املن ــتواني فيم ــا يتن ــبأل اعن ــو يف ــن ر التالمي ــذ
ويفتشون ققا بهم وإ ـلوهنم لتفتـي جنـد ويلتـدون علـيهمه ومنـذ عـدة صـنوا  ،ـوفر منإمـا
وليــح ق ــورا مايــح مــدارا هــذ املنطقــحه و.ــد ى هــذا ا ــور ح قلــيف قــاال التــن ر يف
اقا التفتي وا د من عن املنتوانيه
ويف  29شـرين األول /يتــوبر  ،2015عم ـالً بــنوامر عن ـ ريحُ ،علنــم منطقــح ــي الرميــدة
بنيملها ومارال الشهدات منطقح عن ريح مةلقح ُمينع الد ول ليها لةر الن ان املنـجلي علـى .ـوا م
مرجليــح لــدى اعنــو ه وباساــافح ح تلـ  ،بــا منــذ تلـ ا ــي قنوعـاً علــى األمــصاص و ا ي ــا
الــو ــوفر ق ــوراً مايــح األافــال م ـرافقتهم ح مدرصــح .رابــحه و ا بلــد تل ـ  ،قنــأل التقــارير
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
يتنبأل فيها اعنو عند اقا التفتي ا ي اًه
وفا.م هذا الواع ملور األافال واملدرصـي بـاخلون يف جـوات .هريـح و طـرة ـالًه و مـار
مدير املدرصح ح ن املدرصي ي اً با وا ،منذ منع ا ور بةرض ا مايح ،ال يشلرون باالام نان يف
اـريقهم ح املدرصــح بنــبأل اخلــون مــن املنــتواني واعنــو ه و ـالل األيــام األ ــرة مــن مــهر شـرين
األول /يتــوبر ،و .ـ يثــر مــن ُمخ ـ الطــالف عــن الــذهاف ح املدرصــحه و قــول املفواــيح النــاميح
ر علـى قنـن قـوال األافـال ،ت يلـاف بل ـهم مـن ال ـوابي
قوا اسانان ن هذ ا وا
ومن التبول يف الفراش وفقا ملا فا التقاريره
 -48و ـ ر القيــو علــى التنقــي ي ـاً علــى التللــيم اللــااه فنقــا التفتــي و .فــال الطر.ــا ليــق
م اايــح و ــول الطــالف ح جاملــا م يف ال ــفح الةربيــح ،و.ــد ي ــطر الطــالف ح  .ــات صــاعا
اويلح يف التنقي اليوم باملوا ـال تا مـا رغبـوا يف الدراصـح يف جاملـح قـع ـار منطقـتهم النـ نيح
__________
(49و United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Rapid Assessment of Higher Education
Institutions in Gaza: Data Analysis Report, January 2015ه
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املبامرةه و فا جاملح القـدا ن  38مـن اال ـا علـى األ.ـي ااـطروا يف النـنوا الـثال املااـيح
ح نجيــي امتحااــا م النها يــح بنــبأل ــن رهم علــى اقــا التفتــي ه والقيــو املفرواــح علــى التللــيم
اللاا يثر قدة يف غزةه فف عام  ،1998و ي عد الطالف الةـزاويي الـذين يدرصـون يف ال ـفح
الةربيح ح قواا  1 000االأل(50وه ومنذ اادالال االاتفااح الثاايح عام  ،2000فرض قإر عـام
علــى صــفر اــالف اعاملــا مــن غــزة ح ال ــفح الةربيــح عــدة م ـرا  ،ورف ــم منذ ــذ ليــع البــا
النفر ألغراض الدراصح قىت يف ا اال الو نلدم فيها ا واج األمنيح(51وه
 -49ويف  16م ـ ــبا /ف اير  ،2015علن ـ ــم وق ـ ــدة نن ـ ــيق اش ـ ــطح ا وم ـ ــح يف األراا ـ ـ ن
ق ومح صرا يي صتلتمد دابر لتصفي القيو على النـفر بوصـا ي منهـا مـنظ صـاريظ ـرو ل 50
االب ـاً غزاوي ـاً يرغبــون يف الدراصــح يف ال ــفح الةربيــحه ل ــن النــلطا صــحبم الق ـرار يف  18مــبا /
ف اير  2015ملت ة يا " طنً حتريرياً"(52وه
 -50ويتفـا.م ــر هــذا ا إــر مبــا يواجهــي اــالف غــزة مــن عقبــا ليــق و ــو م ح التللــيم ــار
األرض الفلنطينيح احملتلحه فف يااون األول /ينم  ،2014علنم صرا يي هنا صتنـمظ ل 140
االب ـاً مــن غــزة بالدراصــح يف اخلــار علــى الف تجــاو ا ص ـح األصــبوعيح  30االب ـاً يحــد .صــى(53وه
و ــالل الفـ ة املشــمولح بــالتقرير ،غــا ر  161االبـاً عـ ملـ ريــز ،ل ــن م ــا غــرهم مــا الـوا غــر
.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
 -51وي ـ ـ ـ ر عج ـ ــز الطـ ـ ــالف ع ـ ــن الو ـ ـ ــول ح التلل ـ ــيم الل ـ ــاا يف ج ـ ـ ـزات ـ ــرى مـ ـ ــن األرض
الفلنــطينيح احملتلــح و يف اخلــار علــى ق ـريتهم يف ا تيــار الدراصــح اعامليــح ،قــا ي ـ ر بالقــدر افنــي
علــى صــبي عيشــهم ومــا صيشــةلواي مــن و ــا يف املنــتقبيه وال تــوفر يف غــزة ،علــى صــبيي املثــال،
ال ثر من ال امج ا امح ،مبا يف تل برامج ا ندصح الطبيح وبرامج الديتورا يف ال يميات(54وه
 -2الحق ألو الصحة
 -52يتــن ر مــدى ـوافر اخلــدما الصــحيح يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح و م اايــح الو ــول ليهــا
وجو ا بتقييد نقي املراى واألابات وغرهم من املو في الطبييه
__________
(50و مريز منل  " ،نقي الطالف بي غزة وال فح الةربيح" ،يلول/صبتم 2012ه

(51و يلت اعي اسصـرا يل األمـصاص الـذين ـ او عمـارهم بـي النا صـح عشـرة واخلامنـح والثال ـي ،والطـالف مـن
هـ ــذ الف ـ ــح اللمريـ ــح علـ ــى وجـ ــي اخلصـ ــوص ،ديـ ــداً عام ـ ـاً بنـ ــبأل " ـ ــت املصـ ــاار" املـ ــر بت ـ ــمه Gisha, “Legal
framework: higher education — rights and obligations under international and Israeli law”, May 2010ه
(52و مريز منل " ،لن نمظ صرا يي لطالف .طاال غزة بالدراصح يف ال فح الةربيح" ،مبا /ف اير 2015ه
(53و Ibid. 37 orphans stayed home”, December 2014ه
(54و Ibid., “The impact of the separation between the Gaza Strip and the West Bank on higher education”, May 2010ه
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 -53وبـالنإر ح دو يـح .ــدرا املنتشـفيا الــو ـديرها و ارة الصـحح يف ولــح فلنـطي ،يثـراً
م ــا ـ ــال املراـ ــى احملت ــاجون ح عـ ــال متصصـ ــف و عمليـ ــح جراقي ــح ح ـ ــار منطقـ ــح ص ـ ـ نهم
االعتيا ي ــحه و لتم ــد غ ــزة اعتم ــا اًيب ـراً للةاي ــح عل ــى اإ ــام اسق ــاال ح اخل ــار (ااإ ــر ،A/70/421
الفق ـرة 24وه وال يوجــد يف غــزة ال ربلــح صــا يي يف عــال النــراان مللاعــح  12 600م ـري
بالنــراان (النــراان هــو النــبأل الر ين ـ الثــاف للوفــاة يف فلنــطيوه وباساــافح ح تل ـ  ،شــر
منإمــح الصــحح اللامليــح ح وجــو صــا يي ا نــي فقــت يف جراقــح القلــأل يف غــزة ،ولــذل تــا
قواا  80-70مري ح اللال ارجها يي مهره
 -54وجيــأل علــى ملإــم فلنــطين ال ــفح الةربيــح و غــزة احملتــاجي ح الرعايــح الطبيــح يف القــدا
الش ــر.يح و صـ ـرا يي و يف اخل ــار ن يتق ــدموا بطل ــأل للحص ــول عل ــى صـ ـريظ صـ ـرا يل ه ورغ ــم ن
صـرا يي ال فــرض .يــو اً ــر بت بالنــن و با صــف علــى عملي ـح ا صــول علــى صـريظ ــح (55و،
فإن  30-15يف املا ح من الطلبـا ـ ر و ال يوافَـق عليهـا بـداًه و فيـد التقـارير بـنن عمليـح قـدمي
الطلبا بطي ح وملقدة(56وه
 -55و شــر ا ي ــح اللامــح للشـ ون املدايــح يف ولــح فلنــطي ح قــارير فيــد بتــن ر و رفـ 18
يف املا ــح م ــن الطلب ــا ال ــو لقته ــا عـ ـ م ا ــأل املن ــااق يف ال ــفح الةربي ــح م ــن املرا ــى ومـ ـرافقيهم
الل األمهر األقد عشر األوح من عام  2015والبال عد ها  173 835الباًه
 -56وحبنــأل قــديرا منإمــح الصــحح اللامليــح ،ينــافر  1 500مـري علــى األ.ــي مــن غــزة ح
ال ــفح الةربيــح و ص ـرا يي يــي مــهر للحصــول علــى عــال اــيب متصصــفه و.ــد راجلــم ملــدال
املوافقح على الطلبا راجلاً يبراً الل األمهر األ رة من الف ة املشمولح بالتقرير ،ت اخنف م من
ق ـ ـ ـواا  80يف املا ـ ــح يف األم ـ ــهر الثمااي ـ ــح األوح ح  69.85يف املا ـ ــح يف ش ـ ـ ـرين األول /يت ـ ــوبر
2015ه وه ــذا املل ــدل ه ــو ة مل ــدل موافق ــح من ــذ شـ ـرين األول /يت ــوبر  ،2009باص ــتثنات فـ ـ ة
التصـليد يف عـام 2014ه وقــىت  8شـرين األول /يتــوبر  ،2015فـا و ارة الصــحح يف غـزة بــنن
 1 180مري اً ينتإرون اللال الطيب ار غزة منذ بدايح عام 2015ه
 -57و ـ ــالل النـ ــنوا الـ ــثال املااـ ــيح ،و ـ ــي عـ ــد الطلبـ ــا الـ ــو يقـ ــدمها فلنـ ــطينيو غـ ــزة
للحص ــول عل ــى ص ــاريظ للمرا ــى ح ال ــل قريب ـ ـاً ،ت ا م ــن ق ـ ـواا  1 000يف الش ــهر يف
بدايــح عــام  2013ح ق ـواا  2 000بــي يار/مــايو و يلول/صــبتم 57(2015وه وقــد م هــذ

__________
(55و وقدة ننيق اشطح ا ومح يف األراا " ،واع التصاريظ" ،الصفحح 21ه
(56و Physicians for Human Rights, Divide and Conquer: Inequality and Health, January 2015, p. 76ه
(57و منإم ـ ــح الص ـ ــحح اللاملي ـ ــح ،التقري ـ ــر الش ـ ــهر أليلول/ص ـ ــبتم 2015ه مي ـ ــن االا ـ ــالال علي ـ ــي يف اللنـ ـ ـوان الت ـ ــاا:
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
مصر ع مل رفظ(58وه
اجهــون بــرف و ــن
 -58وي ــطر املراــى الــذين يو َ
ــم ا صــول علــى رعايــح ابيــح عاجلــح ومتصصصــح ح
رعاي ــح  .ــي صص ـ ـاً ومالتم ــحه و .ــد يل ـ فـرض ه ــذا الت ــن
عاجلح ،خلطر مديد يتمثي يف مزيد من األتى الصح

ر البــا م املتللقــح بإ ــدار صــاريظ تــيظ
املطولــح و .بــول
ـرار عمليــح قــدمي الطلبــا
ف
ر املرا ــى ،وال ص ــيما احملت ــاجي ح رعاي ــح
و قىت املو ه

 -59وفيمـ ــا يتللـ ــق باملراـ ــى الـ ــذين صـ ــلون علـ ــى صـ ــاريظ اللبـ ــور. ،ـ ــد ـ ــرف  .ـ ـوا األمـ ــن
اسصـرا يليح بشـ ي ال مي ــن التنبـ بــي النــما ـم بــاللبور ،ومي ــن ن حتتجــز املراــى الصــتجوا م و
لتقلهم بناتً على مح(59وه فقد اعتقلم .ـوا األمـن اسصـرا يليح علـى هـذا النحـو ربلـح مراـى مـع
مرافقيهم على قاجز ريز الل الف ة املشمولح بالتقرير(60وه
اساار 2
دراسة حالة إألرادية :القيود على توقل المرضى من غزة
يثراً ما ُ رم املراى يف غزة من الرعايح الطبيح و تن ر هذ الرعايـح بنـبأل اإـام التصـاريظ
واإام اسقاال ه
و.د ر د املفواـيح النـاميح قـوا اسانـان قالـح هيـثم مـد غـا ُم َّـراف ( 22عامـاًو
الــذ ُ ــيأل مبــرض ــالل صــليد األعمــال القتاليــح يف غــزة عــام 2014ه وعقــأل عــدة يــارا ح
املنتشفيا يف غزةُ ،قيي النيد ُم َّـراف ح مرفـق ـح يف القـاهرة ،قيـ جـرى شـصيف ـابتي
بالنــراان وبــد اللــال ه وعــا النــيد ُمـراف ح غــزة يف يــااون الثاف/ينــاير 2015ه وحبلــول اينــان/
بريي ،ا ظ ن اللال ا ينجظه وقصـي علـى صـريظ بالـذهاف ح منتشـفى يف ـي بيـأل سجـرات
منــظ علــى ن يلــو ح غــزة بلــد تلـ بيــوم واقــده وعقــأل اتــا ج املنــظُ ،عــدل اللــال الــذ يتلقــا
ل ني ااطر ح و .اللـال يف قزيران/يوايـي  2015بنـبأل ااتفـايف يف بطنـيه وُقيـي النـيد ُمـراف
ح منتشفى النجا يف اابل ل ني لقى بلد صبوعي رصالح رفـ شـر ح ن اـوال اللـال الـذ
تاجي غر متوفر يف املنتشفىه
و وفاً من ن ر اللال يثر من تل  ،وجي والد النيد ُمَّراف اداتً مبامراً ح ر ـي ولـح
فلنــطي ،مــو عبــاا ،االب ـاً ليــي قالــح ابنــي ح منتشــفى ص ـرا يل يتــوفر فيــي اللــال املطلــوفه
وقصــي النــيد ُمـ َّـراف علــى اسقالــح مــن و ارة الصــحح يف متو /يوليــي 2015ه وقصــي علــى موعــد يف

__________
(58و املرجع افنيه
(59و WHO, “Report of a field assessment of health conditions in the Occupied Palestinian Territory”, April
2015ه
(60و منإمــح الصــحح اللامليــح ،التقــارير الشــهريح الــو ةط ـ الف ـ ة مــن ش ـرين الثــاف/اوفم  2014ح يلول/صــبتم
2015ه
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منتشــفى يف ــي بيــأل يف  5ف /غنــط  2015و قــدم بطلــأل ص ـريظه ويف  4ف /غنــط ،
وقـد لـي موعـد
ُبل بـنن صـريظ روجـي مـا ال إ ـع للتـد.يق األمـنه واتيجـح لـذل  ،فـا موعـد ُ
ر يف  9يلول/صبتم 2015ه ل ن النيد ُمَّراف ويف يف هنايـح ف /غنـط 2015ه و بلةـم
هي ح الش ون املدايح والد يف  8يلول/صبتم حبصول ابني على التصريظه
 -60ومثــح .يــو ما يــح علــى التنقــي ليــق ي ـاً الو ــول ح اللــال  ،بينهــا اقــا التفتــي ه فقــد
اقــا التفتــي واللوا ــق الطر.يــح الــو ــتح م يف الــد ول ح القــدا الشــر.يح والتنقــي ا لهــا،
من ــذ  14شـ ـرين األول /يت ــوبر  ،2015ح قيي ــد م ااي ــح الو ــول ح املنتش ــفيا الفلن ــطينيح
النــتح املوجــو ة فيه ــا ،وه ـ منتش ــفيا قــدم جمموعــح م ــن اللالجــا املتصصص ــح غــر املت ــوفرة يف
مــاين ــرى مــن ال ــفح الةربيــح و.طــاال غــزةه وقالــم اسغال.ــا ون مت ف ــن املــو في مــن الو ــول
ح اللمـ ــي و ح ـ ــن ر ومنـ ــع قصـ ــول املراـ ــى علـ ــى اللـ ــال يف املنتشـ ــفيا (61وه ور ـ ــد
املفواـيح النـاميح قالـح فلنـطينيح بلـ اخلامنـح والنـتي مـن اللمـر لـاف مشـايي يف التـنف وفيـم
ح
يف اريقه ــا ح املنتش ــفى يف  19شـ ـرين األول /يت ــوبره و .ــد غلق ــم الش ــراح الطري ــق املـ ـ
املنتشــفى ،واــتج عــن تل ـ املزيــد مــن التــن ر يف قــدى اقــا التفتــي  ،قــا عــاا قصــو ا علــى
رعايح ابيح نقذ قيا اه
 -61و ـ ر القيــو علــى التنقــي علــى جــو ة اللــال املتــوفر يف املرايــز الصــحيحه فجاملــح القــدا،
ـو الطــأل يف ال ــفح الةربيــحه و صــي
يف منطقــح بــو ي ـ يف القــدا الشــر.يح ،ــم واقــدة مــن يليـ ر
اـ ــالف جاملـ ــح القـ ــدا علـ ــى التـ ــدريأل الن ـ ـرير يف املنتشـ ــفيا الفلنـ ــطينيح يف القـ ــدا الشـ ــر.يح
بش ي صاص ه و.د ى بنات اعـدار يف بـو يـ ح فصـي يليـح الطـأل عـن بقيـح القـدا الشـر.يحه
وي ــي ع ــام ،متنـ ــع اس ارة املداي ــح اسص ـ ـرا يليح ق ـ ـواا  10يف املا ــح م ــن اـ ــالف جامل ــح الق ــدا مـ ــن
ال ــد ول ح الق ــدا الش ــر.يح(62وه وحت ــد ه ــذ القي ــو م ــن ف ــرص ــدريأل ا ــالف الط ــأل وامل ــو في
الطبيي ،قا ي ر على جو ة الرعايح الطبيحه
 -3الحق ألو العمل
 -62ـ ر القيــو املفرواــح علــى التنقــي صــلباً علــى قــق الفلنــطينيي يف اللمــي ويف احملافإــح علــى
منتوى مليش ال قه
 -63ويف ال ــفح الةربي ــح ،ـ ـ ر اللوا ــق املا ي ــح واإ ــام التص ــاريظ عل ــى ــو ــاص عل ــى القط ــاال
الزراعـ ـ  ،وه ــو .ط ــاال اامل ــا مـ ـ َّ ي املص ــدر الر ينـ ـ لللمال ــح وال ــد ي بالنن ــبح لفلن ــطيني ال ــفح
الةربيــحه وحتــول القيــو املفرواــح علــى م اايــح و ــول الفلنــطينيي ح رااــيهم يف "منطقــح التمــاا"
واملنــتوانا القريبــح مــن املنــتوانا ون مت ف ــن الفالقــي مــن راعــح رااــيهم بش ـ ي منــتإم ،قــا

__________
(61و بيان منتشفى وغنتا ف توريا باصم مب ح منتشفيا القدا الشر.يح 20 ،شرين األول /يتوبر 2015ه
(62و Physicians for Human Rights, Divide and Conquer, p. 76ه
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ح دهور يف اتا احملا ـيي و.يمتهـاه فإاتـا مـجرا الزيتـون يف لـ املنطقـح .ـي مـن اتـا
ي
مثيال ا يف جهح ال فح الةربيح من اعدار بنربلي ح صتي يف املا ح(63وه
 -64وللقي ــو املفروا ــح عل ــى قري ــح الب ــا ع و نق ــي األم ــصاص ــن ر عل ــى التج ــارة الفلن ــطينيح
ي ـاًه فجميــع النــلع الــو ــر مــن ال ــفح الةربيــح ح ص ـرا يي و ــد ي ليهــا مــن ص ـرا يي جيــأل ن
ع للتفتي املا وال وابت التجاريحه ويقـول البنـ الـدوا ن صـدير النـلع مـن ال ـفح الةربيـح
عـ ــام  2013يـ ــان ينـ ــتةرا  23يوم ـ ـاً قريبـ ــا بينمـ ــا ينـ ــتةرا اصـ ــترا ها  38يوم ـ ـاًه وعلـ ــى صـ ــبيي
املقاراح ،تـا التجـار اسصـرا يليون ح عشـرة يـام يف املتوصـت الصـترا النـلع و صـديرها(64وه و ـذ
القيو ر مـديد علـى القـدرة التنافنـيح للشـريا الفلنـطينيح ،قـا ـد بالتـاا مـن اللمالـح يف القطـاال
اخلاص الفلنطينه
 -65ومــهد الواــع يف غــزة حتنــنا رغــم هنــا ال ـزال ــع لقيــو مــديدةه فمنــذ ش ـرين الثــاف/
اـ ــوفم  ، 2014مـ ــرعم ص ـ ـرا يي يف النـ ــما ببيـ ــع يميـ ــح ـ ــدو ة مـ ــن النـ ــلع ح ال ـ ــفح الةربيـ ــح
و صرا يي ،مبا يف تل املنتجا الزراعيح والننيجيح ومنتجا ا دا ة واأل ا (65وه و.ـد ـا فيـ
القيــو هــذا ــول  908مــاقنا ملبــنة بالب ــا ع ــالل األمــهر اللشــرة األوح مــن عــام 2015
مقاراح بـ  228ماقنح عام 66( 2014وه ل ـن امللـدال ا اليـح بقـى عنـد قـواا  15يف املا ـح مـن
القيـو املفرواـح علـى وار ا املـوا املصـنفح
منتويا ما .بـي ا صـار(67وه وعـالوة علـى تلـ ،
مـ ـ ـوا ا "مز وج ـ ــح االص ـ ــتصدام" ح غ ـ ــزة ح ا ـ ــلان القطاع ـ ــا اساتاجي ـ ــح الفلن ـ ــطينيح ،وال ص ـ ــيما
الصـناعا ا ديديـح(68و ،وا ندصــح والزراعـح و ـناعو الةــذات والـدوات(69وه ويف اينــان /بريي ،2015
هــا  5صــم ويتجــاو عراــها  20ح  25صــم ح .ا مــح
ُاــيفم األل ـوا اخلشــبيح الــو يتجــاو
املوا املز وجح االصتصدام ،وبا اصترا ها ح غزة إ ع لقيو (70وه ويف  3ف /غنـط ،2015

__________
(63و م تأل ننيق الش ون اساناايح ،مرا.أل اشرة الش ون اساناايح ،قرير مهر  ،مبا /ف اير  ،2014الصفحح 9ه
(64و World Bank, West Bank and Gaza Investment Climate Assessment: Fragmentation and Uncertainty, 2014,
pp. 32-39ه
(65و مريز منل " ،ألول مرة منذ فرض اسغالا املدف :مةا رة ماقنحههه ُ فملـح باخليـارههه" ( 6شـرين الثـاف/اوفم
2014و؛ و"ههه َصيُن ـ َـمظ ،للم ــرة األوح من ــذَ ع ــام  ،2007بتن ــويق ا دي ــد ،األ ــا واألان ــجح م ــن غ ــزة يف
صرا يي" 21 ،يلول/صبتم 2015ه

(66و م تأل ننيق الش ون اساناايح. ،اعدة بيااا اشا ملابر غزةه
(67و World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 30 September 2015ه
(68و يقــول االحتــا اللــام للصــناعا الفلنــطينيح يف غــزة ن  90يف املا ــح مــن امللــدا امللدايــح مدرجــح يف  .ـوا م امل ـوا
املز وجح االصتصدام وُ إر و ا ح صرا يي ،ما ي ر على  1 200مصنعه ااإر ي اً املوايتـور" ،التنقيـأل بـي
يوام النفايا يف غزة ههه اهرة ذة بالتفا.م" 13 ،يار/مايو 2015ه
(69و مـ متر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــح ،ا فا.يــح ينــر التجــارة ملنإمــح التجــارة اللامليــح :2013 ،التزامــا ص ـرا يي
ا التجارة الفلنطينيح ،2015 ،الصفحا 10-7ه
(70و مري ــز من ــل ." ،ـ ـرار منن ــق عم ــال ا وم ــح يف املن ــااق بش ــنن قيي ــد بي ــع األلـ ـوا اخلش ــبيح لقط ــاال غ ــزة" (13
اينان /بريي 2015وه
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ُايفم األلوا اخلشـبيح الـو يزيـد هـا عـن صـنتيم واقـد ح القا مـح(71وه و.ـد ـر هـذ القيـو
اعديدة املفرواح على وار ا اخلشأل على مصااع األ ا ومريا األعمال يف غزة ،فااـطر ح
ف عد مو فيها و قليف عد صاعا عملهم(72وه

اللمال الفلنطينيون يف صرا يي ويف املنتوانا
 -66لطامل ــا ص ــلى اللم ــال الفلن ــطينيون م ــن األرض الفلن ــطينيح احملتل ــح ح جي ــا ف ــرص عم ــي
ا ــي ص ـرا ييه و.بــي عــام  ،1993يــان ق ـواا  115 000فلنــطين  -ل ـ القــوة اللاملــح
 يلملــون يف ص ـرا يي ،ويااــم البطالــح بل ـ  5يف املا ــح(73وه و القيــو املفرواــح علــى التجــارةوعل ــى نق ــي األم ــصاص ح ــار م ــدمرة واويل ــح األج ــي عل ــى اال.تص ــا الفلن ــطين ،ق ــا ا ان ــبح
البطالــح واالعتمــا علــى املنــاعدا ه ورغــم ن البطالــح يف الف ـ ة املشــمولح بــالتقرير مــهد راجل ـاً
افيفـاً مقاراـح بلـام  ،2014ال يـزال ربـع القـوة اللاملــح الفلنـطينيح يلـاف مـن البطالـحه ويف غـزة ،بلـ
ان ــبح البطال ــح  42يف املا ــح(74وه و ـ ـ ر ان ــأل البطال ــح املر فل ــح والري ــو اال.تص ــا عل ــى من ــتوى
املليشــحه فننــبح الفقــر يف األرض الفلنــطينيح احملتلــح و ــلم ــالل عــام  2014ح  25يف املا ــح،
يف قي و ي هذا امللـدل يف غـزة ح  39يف املا ـح(75وه و ا هـذا الواـع اعتمـا الفلنـطينيي علـى
اللمي يف صرا يي ،رغم القيو ه
 -67وحبل ـ ــول يلول/ص ـ ــبتم  ،2015و ـ ــي ع ـ ــد فلن ـ ــطيني ال ـ ــفح الةربي ـ ــح ال ـ ــذين مل ـ ــون
صــاريظ عمــي يف ص ـرا يي ح  57 450مصصـاً ،وهــو عــد قــول وقــدة ننــيق اشــطح ا ومــح
يف األراا ـ اــي األعلــى منــذ اعتمــا اإــام التصــاريظ يف وا ــي النــبلينيا (76وه و ــدر 25 957
صر اً ر باللمي يف املنتوانا (77وه
 -68ومي ــن لةــات صــاريظ الــد ول ح ص ـرا يي واللمــي فيهــا بش ـ ي مفــاجه و لنــف ه فللــى
صبيي املثـال ،لةـم النـلطا اسصـرا يليح يف قزيران/يوايـي  2015ليـع صـاريظ ـول فلنـطيني
__________
(71و Israel, Ministry of Defense, instructions regarding the ban on bringing items into the Gaza Strip, 3 August
2015ه وااإ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً http://gaza.ochaopt.org/2015/09/import-restrictions-impede-delivery-of-services-and-
humanitarian-assistanceه

ـال شــاف لصــناعح هــذا األ ــا "2 ،

(72و مريـز منــل " ،يُنــمظ بتنــويق ــا مـن غــزة يف صـرا يي ،بينمــا ُمينــع
شرين الثاف/اوفم 2015ه
(73و ااإر www.btselem.org/workersه
(74و World Bank, Economic Monitoring Report, p. 4ه
(75و املرجع افنيه
(76و وقدة ننيق اشطح ا ومح يف األراا " ،واع التصاريظ" ،الصفحح 21ه
(77و منإمح اللمي الدوليح ،واع عمال األراا اللربيح احملتلح ،يار/مايو  ،2015الفقرة 36ه
GE.16-00774

19/24

A/HRC/31/44

.ريح صلر يف ال ـفح الةربيـح ح صـرا يي ،يف صـرن ينـدر علـى مـا يبـدو يف اـار اللقـاف اعمـاع
بلد ن هاجم فلنطين من ل القريح اابطاً يف مراح ا دو يف القدا الشر.يح(78وه
 -69ورغــم ن قييــد م اايــح و ــول اللمــال الفلنــطينيي ح ص ـرا يي لللمــي فيهــا ال يش ـ ي يف
قــد تا ــي ااتهايـاً للملــاير الدوليــح ،فإاــي جيــأل النإــر ح هــذ القيــو يف النــياا اللــام لالقــتالل ومــا
يص ــاقبي م ــن ااتهاي ــا للق ــااون ال ــدوا ق ــوا اسان ــان والق ــااون ال ــدوا اسان ــافه و .ــد ص ــادم
القيــو اسص ـرا يليح غــر املتناصــبح علــى التنقــي والتجــارة بص ـورة يبــرة يف املصــاعأل اال.تصــا يح اخلطــرة
يف ال ـ ــفح الةربي ـ ــح وغ ـ ــزة ،ق ـ ــا َّـ ــر عل ـ ــى م ااي ـ ــح الو ـ ــول ح ص ـ ــبي الل ـ ــي واللم ـ ــي يف األرض
الفلنطينيح احملتلحه
 -4الحق ألو الحياة امسرية
 -70ليـق القيـو املفرواـح علــى قريـح التنقـي متتـع الفلنــطينيي بـا ق يف ا يـاة األصـريح ويف محايــح
الوقــدة األص ـريحه ويبــي اصــتطالال ج ـرا مريــز منــل عــام  2013ن ل ـ فلنــطيني غــزة قريب ـاً
لديهم .ارف يف ال فح الةربيح ،مبـا يف تلـ القـدا الشـر.يح ،و يف صـرا يي(79وه ومـع تلـ  ،ال جيـو
يف ــي ــرون اسغــالا واإــام التصــاريظ ا ــاليي ا صــول علــى ص ـريظ بالنــفر بــي غ ـزة وال ــفح
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
للحصول على ال يف ،بقى املوافقح غر م يدة بنبأل ا صف واسجراتا املطولح(80وه
 -71ويف قــي م ــن الص ــلأل ا ص ــول عل ــى ص ـريظ بال ــذهاف ح ال ــفح الةربي ــح لزي ــارة األص ــرة،
يبق ــى الن ــما ألم ــع ــي األص ــرة من ــتحيالً قريب ـ ـاًه ف ــال يُن ــمظ باالاتق ــال ح ال ــفح الةربي ــح ال
ملقدم الطلبا الذين ينتمـون ح واقـدة مـن ـال ف ـا ـد ة حتديـداً .يقـاً وهـ  :ال ُقصـر حتـم
ص ــن النا ص ــح عش ــرة ال ــذين فق ــدوا ق ــد الوال ــدين يف غ ــزة ،ويب ــار الن ــن ال ــذين ت ــاجون ح رعاي ــح
متري ــيح ول ــي ل ــديهم  .ــارف م ــن الدرج ــح األوح يلتن ــون ــم ،واملرا ــى ال ــذين يل ــااون م ــن م ـراض
مزمنــحه مــا الــزوا مــن مــصف مــن ال ــفح الةربيــح و عــي األبنــات فيهــا لــي مــن األصــباف ال افيــح
للحصول على صريظ باالاتقال(81وه
 -72ومتن ـ ــع القي ـ ــو املفروا ـ ــح عل ـ ــى التنق ـ ــي ي ـ ـاً فلن ـ ــطيني ال ـ ــفح الةربي ـ ــح و غ ـ ــزة املت ـ ــزوجي
بنمــصاص ين ـ نون يف ص ـرا يي و يف القــدا الشــر.يح مــن عمــال ققهــم يف ا يــاة األُص ـريحه فف ـ
__________
(78و Natasha Roth, “Israel responds to lone attacks with collective punishment”, +972 Magazine, 22 June 2015ه
(79و ”Gisha, “Survey: 31 per cent of Gaza residents have relatives in Israel, East Jerusalem, West Bank
)(19 December 2013ه
(80و مريز منل . " ،ارف مبلدون" ،متو /يوليي 2015ه ااإر http://features.gisha.org/distant_relativesه

(81و بتنــليم وهاموييــد ،مــا ورات الإلمــا  :بلــا عــزل ص ـرا يي لقطــاال غــزة علــى قــق الفلنــطينيي يف قيــاة ص ـريح،
يااون الثاف/يناير  ،2014الصفحا  12و15ه
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قزيران/يواي ــي  ،2015م ــد ال نين ــم لن ـ ل
ـنح ــرى  .ــااون اعنن ــيح وال ــد ول ح ص ـرا يي ،ال ــذ
ــدر يف م ـ ي مــر م .ــم عــام 82(2003وه و إــر القــااون علــى فلنــطيني ال ــفح الةربيــح وغــزة
ا ص ــول عل ــى .ام ــح ا م ــح و م .ت ــح يف الق ــدا الش ــر.يح و ص ـرا يي ق ــىت يف قال ــح واجه ــم بنق ــد
مـواان و ص ـ ان صـرا يي(83وه ويف ب ــع قــاال  ُ ،ــظ ــامل هويــا ال ــفح الةربيــح باس.امــح يف
ص ـرا يي مبوجــأل صــاريظ .امــح ص ـرا يليح .ابلــح للتجديــد ــا ح لنــنح واقــدة يــي مــرة(84و  -بينمــا
مينــع مــر عن ـ ر ص ـرا يل ــا ر عــام  2008منلــا امــا لــع ــي األصــرة بــنفرا مــن غــزة(85وه
وبالت ــاا ،ف ــإن اخلي ــار الوقي ــد املت ــا ل ُص ــر املصتلط ــح ه ــو الل ــي يف غ ــزة واالقتف ــاإل بلال .ــا م ــع
األ .ــارف يف ص ـ ـرا يي  -وه ــو ي ــار ين ــر ص ـ ـرا يي من ــذ ع ــام  1995مبوج ــأل " ج ـ ـرات الل ــا ال
يليي ـ ــال غ ـ ــزة ون نن ـ ــيق و
َّ
املقن ـ ــمح"ه ويف  23متو /يولي ـ ــي  ،2015وعق ـ ــأل ا تف ـ ــات صـ ـ ـرا ر
(86و
صريظ ،ا ذ .رار بتجميد صفر اسصـرا يليي وصـ ان القـدا الشـر.يح ح غـزة قـىت مـلار ـر ه
وإلق هذا ا إر والاً منتحيالً مل ا األُصر املقنمح الو لي بي غزة و صرا ييه
 -73ورف صرا يي التام قريبـاً عمـع ـي األصـر الفلنـطينيح و الفلنـطينيح  -اسصـرا يليح وعـدم
مراعــاة ــرون يــي مــصف ينته ـ ا ــق يف ا يــاة األص ـريح وقإــر التمييــز ،ألاــي ينطــو علــى متييــز
لن ــف ب ــي األص ــر املصتلط ــح ال ــو ــم فلن ــطينيي ورعاي ــا جاا ــأل ـ ـرين وينط ــو عل ــى حتي ــز
ن(87وه

دال -تأثير النقسام الولس يوو على حقوق اإلنسانم ما ألو ذلك حرية التوقل
 -74علــى الــرغم مــن اللوا ــق الــو يفراــها االقــتالل اسص ـرا يل  ،مبــا يف تل ـ اللوا ــق املفرواــح
على التنقي ،يقع على عـا ق الفلنـطينيي امل لفـي مبنـ وليا  ،و ح يـ ق لـد ق ـن ،التـزام بـاق ام
__________
(82و HaMoked, “With no end in sight: for the sixteenth time, the Knesset has approved the prolongation of the
Citizenship and Entry into Israel Law”, 15 June 2015ه
(83و HaMoked, Temporary Order?: Life in East Jerusalem under the Shadow of the Citizenship and Entry into
Israel Law, September 2014ه
(84و وفقاً لتلديي عام  2005علـى .ـااون اعننـيح والـد ول ح صـرا يي ،جيـأل علـى مقـدم الطلـأل ن ينـتويف مـرو
النــن الــدايا 25 :صــنح للمــر ة و 35صــنح للرجــيه ومي ــن منــع مقــدم الطلــأل مــن الــد ول تا اعت ــي النــلطا
مصف من صر ي ديداً منياً )(HaMoked, Temporary Order?, pp. 21-24ه
و اعت
(85و HaMoked, Temporary Order?, p. 29ه
(86و رص ــالح موجه ــح ح و ي ــر ال ــدفاال اسصـ ـرا يل  ،موم ــيي يلل ــون ،بش ــنن قإ ــر ــول اسصـ ـرا يليي ح غ ــزة 4 ،ف/
2015ه مي ـ ــن االا ـ ــالال عليه ـ ــا يف اللن ـ ــوان الت ـ ــااhttp://gisha.org/UserFiles/File/letters/letter_to :
غن ـ ــط
_yaalon_COGAT_Israelis_11.8.15-eng.pdfه

(87و ااإـ ــر  ،CERD/C/ISR/CO/14-16الفقـ ــرة 18ه وااإـ ــر ي ـ ـاً  ،CCPR/C/ISR/CO/3الفقـ ــرة 15؛ و،CEDAW/C/ISR/CO/5
الفقرة 25؛ و ،CRC/C/ISR/CO/2-4الفقرة 49ه ويف عام . ،2012ـال ر ـي احمل مـح اللليـا اسصـرا يليح يف تلـ الو.ـم يف
ق ـم ــدري احمل مــح و لصـم فيــي ح ن األمــن القـوم اسصـرا يل هــم مـن ا ــق يف ا يــاة األُصـريح" :ال مي ــن ن ي ــون
مثن عمال ققوا اسانان ااتحاراً .ومياً"ه ااإر https://www.opensocietyfoundations.org/litigation/adalah-v-israelه
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ومحايــح ققــوا اسان ــان عميــع األم ــصاص اخلااــلي لنــلطتهم والوف ــات ــذ ا ق ــواه و.ــد ج ــرى
نيي ــد ه ــذا االلتـ ـزام باا ــمام ول ــح فلن ــطي مـ ـ راً ح ص ــبع ملاه ــدا ولي ــح ق ــوا اسان ــانه
ويلحــق مــن تل ـ اــي قــع علــى ق ومــح ولــح فلنــطي التزامــا جيابيــح حبمايــح ققــوا اسانــان يف
األرض الفلن ـ ــطينيح احملتل ـ ــح وي ـ ــذل واج ـ ــأل الن ـ ــل ح في ـ ـ ق ـ ــدة اي ـ ــار الن ـ ــلبيح لالق ـ ــتالل
اسصرا يل يف قدو .درا ا(88وه
 -75ويف ه ــذا الن ــياا ،يش ــلر األم ــي الل ــام بقل ــق ب ــال ات األ ــر الن ــليب لالاقن ــام النياصـ ـ
الفلنـطين الـدا ل بـي محـاا وفــتظ املنـتمر منـذ مثـاف صــنوا ه ويفـا.م االاقنـام بـي الفلنــطينيي
فت ــم األرض الفلن ــطينيح بشـ ـ لي مش ــابي أل ــر القي ــو اسصـ ـرا يليح عل ــى قري ــح التنق ــي ،وه ــو بالت ــاا
ينهم يف قوي اا فح واصلح من ققوا اسانان (ااإر  ،A/HRC/28/45الفقرة 59وه
 -76و لقــم املفواــيح النــاميح قــارير فيــد بــنن و ارة الدا ليــح يف ولــح فلنــطي و.فــم ،بنــاتً
علــى لليمــا مــن املصــابرا اللامــح الفلنــطينيح ،ــدار و ديــد جـوا ا صــفر الفلنــطينيي الــذين
يـُـزعم ااتمــاحلهم مــاا(89وه و ــالل الفـ ة املشــمولح بــالتقرير ،لقــم ا ي ــح املنــتقلح قــوا اسانــان
يف فلنــطي ربــع مـ اوى مــن فلنــطينيي مــن غــزة .يــي ن الطلبــا الــو قــدموا ــا للحصــول علــى
جوا ا صفر ُرف مه
 -77ومن املثر للقلق ي اً ورو قارير الل الف ة املشمولح بالتقرير فيد بنن األجهزة األمنيح يف
غزة منلم ص ان غزة مـن املةـا رة عـ ملـ ريـز ون وامـر  .ـا يحه و مـار ا ي ـح املنـتقلح قـوا
اسانـان ح رفـ الطلبـا الــو قــدم ـا ع ــات يف اللجنــح املريزيـح ريــح فــتظ وا لـ الثــور ريــح
فـ ــتظ ،يف ـ ــال مناصـ ــبا  ،للحصـ ــول علـ ــى ص ـ ـريظ بالنـ ــفر ـ ــار غـ ــزةه ويف  28يـ ــااون األول/
ينم  ،2014تير التقارير ن صلطا غزة املوجو ة يف اقطح التفتي منلم  37افالً او
عمارهم بي اخلامنح والثاايح عشرة يتموا اتيجح صليد األعمال القتاليح عام  2014ومخنح بـالةي
يااوا يرافقوهنم من اخلرو من غزة لزيـارة صـرا يي وال ـفح الةربيـح(90وه وا عـم النـلطا ن األافـال
ُمنلوا من النفر قفا اً على قافتهم و مايتهم من صياصح التطبيع مع صرا يي(91وه
 -78ولالاقنــاما النياصــيح الفلنــطينيح ــر صــليب وصــع ي ـاً علــى متتــع الفلنــطينيي حبقــو.هم
املداي ــح والنياص ــيحه فم ــن ب ــي األفل ــال املث ــرة للقل ــق ال ــو ر ــد ا املفوا ــيح الن ــاميح ــالل الفـ ـ ة
املشــمولح بــالتقرير االصــتصدام املفــر للقــوة ،واالعتقــال واالقتجــا التلنــفيان للنشــطات النياصــيي،

__________
(88و ااإر ،على صـبيي املثـال ،اللجنـح امللنيـح حبقـوا اسانـان ،التلليـق اللـام ر.ـم 2004(31و :ابيلـح االلتـزام القـااوف
اللام املفروض على الدول األاران يف اللهد ،الفقرة 2ه

(89و ااإر afa.ps/post/146208ه
(90و مريز منل  37" ،قالح رو للطلبح"ه
(91و ااإر http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=130062ه
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واص ـ ـ ــتصدام التل ـ ـ ــذيأل وغ ـ ـ ــر م ـ ـ ــن ا ـ ـ ــروف ص ـ ـ ــوت امللامل ـ ـ ــح وف ـ ـ ــرض القي ـ ـ ــو عل ـ ـ ــى قري ـ ـ ــح التلب ـ ـ ــر
)(A/HRC/31/40ه
 -79وُلي ــق االاقن ــاما النياص ــيح ي ــذل عم ــال ا ق ــوا اال.تص ــا يح واالجتماعي ــح والثقافي ــحه
فاالصــتمرار يف ع ــدم فــع روا ــأل مــو ف اخلدم ــح املدايــح ال ــذين و فــتهم الن ــلطا يف غــزة من ــنلح
م ـ اليح للةاي ــحه فل ــم ص ــي  40 000مو ـ ـ م ــن م ــو ف اخلدم ــح املداي ــح ورج ــال األم ــن عل ــى
األ.ــي عل ــى روا ــبهم من ــذ اينــان /بريي  ،2014ب ــي قص ــلوا فقــت عل ــى مبــال يف مناص ــبا ملين ــح
ألصباف اناايح(92وه
 -80و ى تل ـ ـ بـ ــدور ح ــا لر صـ ـ ل
ـلبيح عل ــى م اايـ ــح الو ــول ح التللـ ــيم والص ــحح والرعايـ ــح

االجتماعيــح ،وغرهــا مــن اعوااــأله ويف غــزة ،صــجي .طــاال الصــحح انــبح ةيــأل .اربــم  50يف املا ــح
يف يـااون الثاف/ينـاير  ،2015وال صــيما بنـبأل عــدم .ـدرة املــو في علـى فــع ـالي النقــي(93وه
ويف يــااون األول /ينــم  ،2014اــرف مو فــو النإافــح البــال عــد هم  750اللــاملون يف و ارة
الص ــحح يف غ ــزة ع ــن اللم ــي مل ــدة  16يومـ ـاً بن ــبأل ع ــدم ف ــع ج ــورهم مل ــدة ص ــتح م ــهره واتيج ــح
لذل  ،و.فم ـدما النإافـح يف  13منتشـفى و 56مريـزاً ـحياً ،وعلقـم و ارة الصـحح بلـ
اخلدما الطبيح ،مبا يف تل دما الطأل الننا (94وه

را عا -التوصيات
ألف -توصيات إلى حكومة إسرائيل
 -81يقننع علننى السننل ات اإلس نرائيليةم موجننا القننانون النندولو لحقننوق اإلنسننان والقننانون
الدولو اإلنسانوم التزام تيسير توقل الولس يويين حرية داخل امرا الولس يوية المحتلةم ما
ألو ذلك القد الشرقية .ويجا أن يتماشى أ استثواء مع أحكنام القنانون الندولوم ممنا يعونو
أن القيننود ل تكننون م ننررة إل مسن اا أمويننة اضن رارية وللتصنند لخ ننر أموننو محنندد لننيس إل.
ويو غو أن ترألنع إسنرائيل الحصنار المونروا علنى غنزةم ت يقنا محكنام القنانون الندولو لحقنوق
اإلنسننان وقنرار مجلننس اممننن )2009(1860م وأن تسننمب التوقننل ننين غننزة والضننوة الغر يننة.
كما يو غو أن تزيل القيود المادية الموروضة على التوقل حرية ألو جميع أنحناء الضنوة الغر ينةم
مننا ألننو ذلننك القنند الشننرقيةم وأن تكوننل اتسنناق جميننع القواعنند والمت ل ننات اإلداريننة ذات
الصلة مع القانون الدولو لحقوق اإلنسان والقانون الدولو اإلنسانو.
__________
(92و م تأل ننيق الش ون اساناايح" ،مرا.أل الش ون اساناايح ،قرير مهر " ،يااون الثاف/يناير  ،2015الصفحح 1ه

(93و املرجع افني ،الصفحتان  4و5ه
(94و املرجع افنيه
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سن سل مودننا تيسننير الوصننول إلننى المنندار
 -82ويجننا احتنرام الحننق ألننو التعلننيل وحمايتننهم س
حرية وأمان ودون عوائق .ويجا رألع الحظنر الشنامل الم نق علنى حصنول طنالا غنزة علنى
التعليل ألو الضوة الغر ية.
 -83ويو غنو اتخناذ خ ننوات ألورينة إلاالنة العق ننات التنو تعينق حريننة التوقنل وتمونع المننو وين
ال يننين مننن أداء مدننامدل .ويجننا رألننع جميننع العق ننات غيننر الضننرورية أو غيننر المتواس ن ة التننو
تعيق حصول الولس يويين على العنال ال نو دون إ ناءم منا ألنو ذلنك ألنو إسنرائيل والقند
الشرقية.
 -84ويجا اتخاذ خ وات لتخويف القينود الموروضنة علنى التومينة القتصنادية ألنو امرا
سن ن سل مود ننا الش ننروة أل ننورا أل ننو إتاح ننة مزي نند م ننن حري ننة حرك ننة ال ض ننائع
الولسن ن يوية المحتل ننةم س
وامشن ننخاع ورألن ننع العوائن ننق التن ننو تمون ننع الولس ن ن يويين من ننن الوصن ننول إلن ننى أراضن ننيدل وتومين ننة
اقتصادهل.
 -85ويج ننا أن تق ننر الس ننل ات اإلسن نرائيلية حق ننوق الولسن ن يويين أل ننو اإلقام ننة وتحترمد ننا
س سل مودا الوقف الوور لممارسة إلغناء تصناريب اإلقامنةم وإلغناء التجميند الم نق علنى تغيينر
س
العونناوينم وإلغنناء أيننة حصننع م قننة علننى طل ننات جمننع شننمل امسننرةم وال ن ألننو ال ل ننات
المتراكمة وألو ال ل ات الجديدة على وجه السرعة.

اء -توصيات إلى السل ات الولس يوية
 -86يج ننا عل ننى الس ننل ات الولسن ن يوية أن توو ننو التزاماتد ننا موج ننا المعاه نندات الدولي ننة
لحقوق اإلنسانم ما ألو ذلك ما يتعلق حرية التوقل.
 -87ويو غننو أن تتخننو السننل ات الولسن يوية خ ننوات لتشننجيع امحنزاا السياسننية الوطويننة
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.
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