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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الحادية والثالثون 

 من جدول األعمال 7و 2البندان 
التقريرر السرر وم لم رروم المرح المتحرردة السررام  لحقرروق 

 اإلنسان وتقارير الم وضية السامية والمين العام
حالرررررة حقررررروق اإلنسرررررران يررررر  يلسرررررر ين والراضررررر  العر يررررررة 

    المحتلة الخرى
المحتلرررةم  مرررا ييدرررا القرررد  حالرررة حقررروق اإلنسررران يررر  الرم ال لسررر ي ية   

 الشرقية
  

 تقرير المين العام  
  

 موجز 
م هذا التقرير عماًل بقـرا  لسـح وقـوإل اان ـان   بشـنن والـح وقـوإل اان ـان  22/27يقدَّ

يف األ ض الفس طينيح احملتسح، مبا فيهـا القـدا الشـر.يحه وهـو يتنـاول والـح وقـوإل اان ـان مـن  ـالل 
االوـتالل والتـدابا املرطبطـح بـ  قي طقييـد وريـح التنقـ ، ويبحـت يف   ـر طســ  حتسيـ  يبـ ك فيـؤ يـ    

 القيو  عسى متتع الفس طيني  حبقو.هم اال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيحه
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 مقدمة -أولا  
 
طشــرين  11قي  2112طشــرين الثـاو/نوفم   1يقـيمم هـذا التقريــر، الـذ  يلطــ  الفـ ة مـن  -1

ه وهـو ي ـتند قي  نشـطح الر ـد 22/27، طنفيـذ .ـرا  لسـح وقـوإل اان ـان 2112األول/ فتـوبر 
وغاهـا مــن  نشــطح عـع امل سومــام الــم .امــا مـا مفودــيح األمــم املتحـدة ال ــاميح  قــوإل اان ــان 

ح ال ــاميحو وغاهـا مــن التيانـام التاب ــح لدمـم املتحــدة يف األ ض الفس ـطينيح احملتســحه وهــو )املفودـي
ي ــتند  يًــاً قي م سومــام م ــتقاة مــن منومـــام غــا وتوميــح قةــرا يسيح وفس ــطينيح ومــن مصـــا   

 قعالميحه 
ق يف ويُنوــر قي والــح وقــوإل اان ــان يف هــذا التقريــر مــن منوــو  القيــو  امل ــتمرة عســى ا ــ -2

وريــح التنقــ  يف األ ض الفس ــطينيح احملتســح و  ــر هــذ  القيــو  عســى التمتــع بطا فــح واةــ ح مــن وقـــوإل 
اان ـان األ ـر ه وال يقـدم التقريـر عردـاً  ـاماًل لميـع الشـواغ  املت سقـح حبقـوإل اان ــان يف األ ض 

امل ـتوننام ااةــرا يسيح يف  الفس ـطينيح احملتسـحه وينبلـ   ن يُقــر  بـاال. ان مـع طقـا ير األمــ  ال ـام عـن
و، وعــــن A/70/351األ ض الفس ـــطينيح احملتســـح، مبــــا فيهـــا القــــدا الشـــر.يح، والـــوالن ال ــــو   احملتـــ  )

املما ةـام ااةــرا يسيح الـم متــح وقــوإل اان ـان لسشــ يف الفس ـطيل يف األ ض الفس ــطينيح احملتســح، 
و وطقريــــــر A/HRC/31/43ألمـــــ  ال ـــــام )و، فًـــــاًل عـــــن طقريــــــر اA/70/421مبـــــا فيهـــــا القـــــدا الشــــــر.يح )

و امل رودـــــــ  عســــــى لســـــــح وقــــــوإل اان ـــــــان يف  و طــــــ  ا ا يـــــــح A/HRC/31/40املفــــــوض ال ــــــام  )
 والثال  ه 

  
 الخل ية القانونية -ثانياا  

 
ينطبــق القــانون الــدوا اان ــاو والقـــانون الــدوا  قــوإل اان ــان عســى األ ض الفس ـــطينيح  -1

التحسيـُ  املفصــ  لرنــا  القـانوو ال ــا  ، مبــا يف اللـ   ةــاا االلتزامــام   ــحيحاً احملتسـحه وال يــزال 
)انوــر  9/1-القانونيـح لسههـام امل ـ ولح، الـوا   يف طقريـر املفـوض ال ـام  عـن طنفيـذ .ـرا  ا سـح  ق

A/HRC/12/37 عــن املما ةــام ااةــرا يسيح الــم  2112و وطقريــر األمــ  ال ــام ل ــام 9-2، الفقـرام
قـــوإل اان ـــان لسشــــ يف الفس ـــطيل يف األ ض الفس ـــطينيح احملتســـح، مبــــا فيهـــا القـــدا الشــــر.يح متـــح و
 وه 6-1، الفقرام A/69/347)انور 

والقــــــانون الــــــدوا  و1)ووريـــــح التنقــــــ  مًـــــمونح مبوجــــــيف القــــــانون الـــــدوا  قــــــوإل اان ـــــان -2
 ــــا وريــــح طنقـــــ  قةــــرا ي ، بو ـــــفها ةــــسطح االوــــتالل،  التـــــزام طي يقــــع عســـــى عــــاطقه و و2)اان ــــاو

__________ 

 ه 11؛ وااعالن ال امل   قوإل اان ان، املا ة 12انور ال هد الدوا اخلاص با قوإل املدنيح وال ياةيح، املا ة  و1) 
؛ وط سيـــق 27انوــر اطفا.يــح جنيــؤ بشـــنن اايــح األ ــواص املـــدني  يف و.ــا ا ــرب )اطفا.يــح جنيـــؤ الراب ــحو، املــا ة  و2) 

 ا ة نف هاه عسى امل 1922السهنح الدوليح لسصسييف األار عام 
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الهـــام الفس ـــطينيح امل ـــ ولح  يقـــع عســـى عــاطقاأل ــواص املقيمـــ  يف األ ض الفس ـــطينيح احملتســحه و 
  يًًا التزام باو ام ودمان وريح التنق ه 

و غم ال ماح بقيـو  م ينـح عسـى وريـح التنقـ  مبوجـيف القـانون الـدوا، مبـا يف اللـ  ألةـباب  -2
 ه و4)طتون درو يح لسلايح ومتناةبح وغا متييزيح ، فإن هذ  القيو  جييف  نو3) منيح
لستمتـع بطا فـح واةــ ح مـن ا قـوإل املدنيـح وال ياةــيح  م ـبقاً   ــرناً  وط ـد وريـح التنقـ   يًـاً  -6

واال.تصــــا يح واالجتماعيــــح والثقافيـــــحه وط تمــــد كا ةـــــح ب ــــح ا قــــوإل، فـــــا ق يف ال مــــ  والصـــــحح 
تنقـــ  حبريـــح وا تيــا  متـــان اا.امـــحه ولــذل  .ـــد طـــ    والت ســيم، قي وـــد فبــا عســـى القـــد ة عســى ال

 ه  و5)القيو  عسى وريح التنق  قي ا د من نا فح من وقوإل اان ان األ ر 
وطقـع عسـى عـاطق قةـرا ي  التزامـام قجيابيـح مبوجـيف القـانون الـدوا اان ـاو والقـانون الــدوا  -7

ال ــسطح القا مــح بــاالوتالل بالتزامــام   قــوإل اان ــانه فبموجــيف القــانون الــدوا اان ــاو، حتــتف 
ه ومبــــد  عـــــدم و6)الرعايـــــح لس ــــتان، مبــــا يف اللــــ  طـــــوفا اامــــدا ام الطبيــــح قجيابيــــح مت سقــــح بًــــمان

الو  ــــسح باملودـــــوو  يًــــًا، وال ةـــــيما فيمــــا يت ســــق بامل امســـــح التفًــــيسيح الـــــم  وــــى مـــــا  و7)التمييــــز
 األ ض الفس طينيح احملتسحه امل توننون مقا نح بالفس طيني  الذين ي يشون يف 

  
 القيود على حرية الت قل وأثرها على حقوق اإلنسان -ثالثاا  
 

 مقدمة -ألف 
 
 ــالل الفــ ة املشــمولح بــالتقرير،  ســا والــح وقــوإل اان ــان يف األ ض الفس ــطينيح احملتســـح  -2

 ــ بح واط ـــما بانتهافـــام  موعـــح مـــن ا قـــوإله فــالقيو  املفرودـــح منـــذ  مـــن نويـــ  عســـى وريـــح 
 التنق  ب  غزة والًفح اللربيح و ا   الًفح اللربيح فا.ما الودعه 

بــــدون االنتقـــاص مــــن  ـــالويام وم ــــ وليام األمــــن "وطـــنت اطفا.ــــام  وةـــسو عســــى  نـــ   -9
اةـــرا ي " ةــــتتون ورفــــح النـــاا واملرفبــــام يف الًــــفح اللربيـــح "وــــرة واعتيا يــــح ولـــن  ًــــع لنقــــا  

وعــالوة عسـى اللــ ، يُ ـ   بننــ  ينبلـ  ا فــاة عسـى الووــدة اا.سيميــح  "هالطـرإل وــواجز  و التفتـي 

__________ 

عســــى  1922و؛ وط سيــــق السهنـــح الدوليـــح لسصــــسييف األاـــر عـــام 2)62و 27انوـــر اطفا.يـــح جنيــــؤ الراب ـــح، املا طـــان  و3) 
 ه21املا ة نف ها؛ واالطفا.يح اخلا ح باو ام .وان  و عرا  ا رب ال يح، املرفق، املا ة 

ح النا ــ ح عـــن طشـــييد جــدا  يف األ ض الفس ـــطينيح احملتســـح، انوــر فتـــو  اتمــح ال ـــدل الدوليـــح بشــنن ا  ـــا  القانونيـــ و4) 
 ه 117-112الفقرام 

 ه  112و 111املرجع نف  ، الفقرطان  و5) 
 اطفا.يح جنيؤ الراب حه  و6) 
و؛ وال هــــد الـــــدوا اخلـــــاص 1)2انوــــر ال هـــــد الــــدوا اخلـــــاص بــــا قوإل اال.تصـــــا يح واالجتماعيـــــح والثقافيــــح، املـــــا ة  و7) 

 ه 26و و1)2با قوإل املدنيح وال ياةيح، املا طان 
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ههه ]فـإن فـال الطــرف . ههه  ـ م ويراعـ  بــدون  دة"ووـدة ق.سيميـح واوــ  لسًـفح اللربيـح و.طـاو غــزة ف
 ههه بشت  نبي   وةه "ه  عوا ق ورفح الناا

و ـالل الفـ ة املشـمولح بــالتقرير، اةـتمرم القيـو  عســى وريـح التنقـ ، وفــان التثـا مـن هــذ   -11
القيـــــو  منافيــــــاً لالطفا.ــــــام ال ــــــابقح ولسقــــــانون الـــــدواه و ةــــــهما هــــــذ  القيــــــو  يف طفتيــــــا األ ض 

 الفس طينيح احملتسح قي   جح  عا.ا وريح التنق  بشدةه
وال بـــد مـــن طليـــا هـــذا الودـــعه فقـــد الوـــ  األمـــ  ال ـــام يف طقريـــر  ال ـــابق  ن انتهافـــام  -11

وقــــــوإل اان ـــــــان الـــــــم ا طتبتهـــــــا فـــــــ  الهــــــام امل ـــــــ ولح طـــــــ    قي طفـــــــا.م  و ة ال نـــــــؤ )انوـــــــر 
A/HRC/28/45 ح عســـى وريـــح التنقــ  قي طقـــويح وقـــوإل األفـــرا  وه وطـــ    القيـــو  املفرودــ2، الفقــرة

يف الرعايـح الصـحيح وال مـ  والت سـيم وا يـاة األةـريح، وقي طفتـ  ال ال.ـام االجتماعيـح واال.تصــا يح 
والثقافيـح واألةـريحه وطقـوض هـذ  االنتهافـام لتم ــح وـق الفس ـطيني  يف طقريـر املصـا ويف م ــتو  

 م يش  مناةيفه
  

 ائيلية على حرية ت قل ال لس ي يينالقيود اإلسر  - اء 
 

 التدا ير اإلدارية الت  تقيد حرية الت قل -1 
طُقيَّد وريح طنق  الفس طيني  مـن  ـالل نوـام م قـد ومت ـد  امل ـتويام مـن القيـو  اا ا يـح  -12

 والباو.رانيح واملا يح الم َطنُفذ قي م وم جوانيف ا ياة اليوميحه
الدا سيــح يف  ولــح فس ــط  ُطصــد  بطا.ــام هويــح لسفس ــطيني  عســى  ةـــاا و غــم  ن و ا ة  -11

ال ه  املدو الفس طيل، حتتف  قةرا ي  ب سطح ق.ـرا   و  فـح عيـع نسبـام طليـا ال نـوان واا.امـح 
، عسقـــا قةــرا ي  ق  ـــال    طليـــا عســـى 2111الدا مــحه وعنـــدما انـــدل ا االنتفادــح الثانيـــح عـــام 

 2117م البـا يف التــم الا ــ  مـن وــاالم التــن ر يف الطسبـام بــ  عــام  ال ـه ه وفــان حملــاوال
 وه9، الفقرة A/68/502،   ر ادو  )انور و8)2111، مث مرًة   ر  عام 2119و

ويتــين نوـــام التصـــا ين لس ـــسطام ااةـــرا يسيح طقييـــد ومرا.بـــح طنقـــ  الفس ـــطيني  يف األ ض  -12
املبا رةه وي و  طـا ي  نوـام التصـا ين هـذا قي االنتفادـح  الفس طينيح احملتسح  ا ج منانقهم ال تنيح

األوي عنــدما  للــا قةـــرا ي  "طصــرين اخلــروج ال ـــام" الــذ  فــان ي ـــمن لسفس ــطيني  بالتنقــ  حبريـــح 
ه ومنـــذ اللـــ  ا ـــ ،  تـــاج الفس ـــطينيون مـــن ةـــتان األ ض و9)بــ  غـــزة والًـــفح اللربيـــح وقةـــرا ي 
فر يــح لــد ول قةــرا ي  والقــدا الشــر.يحه وعقــيف انــدالو االنتفادـــح الفس ــطينيح احملتســح قي طصــا ين 

،  ا م قةـرا ي  طشــديد القيــو  عسـى طنقــ  الفس ــطيني  مشـ نح وصــولم عســى 2111الثانيـح عــام 
__________ 

www.pmo.gov.il/Enانور  و8)  glish/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspxه 
، 2112، : وريــح ا رفـــح والتنقــ  مـــن .طــاو غـــزة الهابــاً وقيابـــاً عشــيح  طـــح االنفصـــالةــهن غـــزةبت ــسيم وهاموفيـــد،  و9) 

 ه9الصفح 
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ه وجيـــيف عســـى فـــ   ـــوتل يريـــد الـــد ول قي منـــانق و10)طصـــا ين لس بـــو  بـــ  غـــزة والًـــفح اللربيـــح
 هو11)ما يُ مى "منطقح التماا"، ا صول عسى طصرينواة ح من الًفح اللربيح، مبا يف الل  

وطــر   ـــرو  ا صـــول عســـى طصـــرين يف ال وطوفـــوالم وااجـــرااام الصـــا  ة عـــن ال ـــسطام  -12
ه وعقـــيف ةس ـــسح مـــن ال ـــرا ح املت سقـــح حبريـــح ااةــرا يسيح، وهـــ  و ـــا ق غ طُنشـــر غالبيتهـــا قال مـــ  راً 
، نُشــرم -وهــو منومـح غـا وتوميــح قةـرا يسيح -ا صـول عسـى امل سومــام الـم .ـدمها مرفــز م ـس  

األ ادــ  لتـــن عــد اً منهـــا ا تومــح يف عــدة قجــرااام عســـى املو.ــع الشــبت  لووـــدة طن ــيق  نشـــطح 
ه وعــالوة عســى اللــ ، غ يُــ جم قي ال ربيــح قال جــزا مــن ااجــرااام و12)يـزال غــا متــاح لسهمهــو  ال

ا طقيـيم الطسبـام غـا وادـحح لستثـا مـن مقـدم  املنشو ةه ونتيهح لذل ، ال طزال ااجرااام وم اي
 هو13)الطسبام، الذين يقر  م ومهم ال ربيح ويفهموهنا

و ــــالل الفـــــ ة املشــــمولح بـــــالتقرير،  ففــــا ووـــــدة طن ــــيق  نشـــــطح ا تومــــح يف األ ادـــــ   -16
الشــــرو  بالن ـــــبح  موعـــــام متـــــا ة، بُ ـــــُب  منهـــــا ال ـــــماح لسرجـــــال الـــــذين  ـــــاو وا ةـــــن اخلام ـــــح 

م ــ  والن ـــاا الســـواا  ـــاو ن اخلم ـــ  املقيمــ  يف الًـــفح اللربيـــح بـــد ول القـــدا الشـــر.يح  و واخل
ه ويف وزيران/يونيـــ ، الُفــــر  ن ال ـــسطام ااةـــرا يسيح ىلحـــا لسمــــرة األوي و14)قةـــرا ي   ون طصـــرين

 نبيـيف فس ــطيل مـن الًـفح اللربيـح بقيــا ة 111 ـواا  2111منـذ انـدالو االنتفادـح الثانيــح عـام 
ه وُ ففـا القيــو  عســى التنقـ   يًــاً  ـالل  ــهر  مًــان و15)ةـيا امم قي القــدا الشـر.يح وقةــرا ي 

عندما ُوةع نطاإل ااعفاا من  ر  ا صـول عسـى طصـرين يف  يـام الم ـح ليشـم  الرجـال فـوإل ةـن 
األ ب ـ  والفتيــان  ون ةــن الثالثـح عشــرة وعيــع الن ـاا والفتيــام، وقن فانــا ب ـح طســ  اخلطــوام 

 هو16) ُلليا عقيف االدطرابام الم وصسا يف متو /يولي 
و ُفــع عــد  التهــا  الــذين يُ ــمن لــم مبلــا  ة غــزة فــ   ــهر  ــالل الفــ ة املشــمولح بـــالتقرير  -17
ه و ُفــع عـــد  و17)211قي  211طـــاجر، و ا  عــد  اخلـــا ج  منهــا مـــن  2 111قي  1 111 مــن

 121قي  21غزة لتسق  ال الج الطيب يف قةرا ي  من املردى الفس طيني  امل موح لم باخلروج من 
__________ 

 املرجع نف  ه و10) 
وه 22-22، الفقـــرام 2117) بـــال ورفـــح: مصـــا  ة وريـــح ا رفــح والتنقـــ  لسفس ـــطيني  يف الًـــفح اللربيـــحبت ــسيم،  و11) 

، و.ــد  ُعســـن 1929الــدا  و ــت الدنـــح ل ــام  و"منطقــح  ــت التمـــاا" هــ  جــزا مـــن األ ض الفس ــطينيح يقــع بـــ 
 "قغال.ها" عقيف بناا الدا ه

ه ميتـــــــــــن االنــــــــــــالو عسيهـــــــــــا مــــــــــــن ال نـــــــــــوان التــــــــــــاا: 2112مرفـــــــــــز م ــــــــــــس ، "ااجـــــــــــرااام وال ياةــــــــــــام"،  و12) 
www.gisha.org/legal/procedures-and-protocolsه 

 املرجع نف  ه و13) 
"ودـــع طصـــا ين   ـــول الفس ــطيني  قي قةـــرا ي  و ـــروجهم قي  ـــا ج ووــدة طن ـــيق  نشـــطح ا تومـــح يف األ ادــ ،  و14) 

 وه2112البسد وعبو هم ب  منطقح يهو ا وال امرة و.طاو غزة" )طشرين الثاو/نوفم  
 هY-Net News, “Israel increases relief measures to Palestinians in the West Bank,” June 14, 2015 و15) 
 ه6، الصفحح 2112الش ون اان انيح، "النشرة اان انيح الشهريح"، متو /يولي  متتيف طن يق  و16) 
 ه /http://gaza.ochaopt.org/2015/02/further-easing-of-criteria-and-quotas-for israeli-permits-to-exit-gaza انور و17) 
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مريًًا يف اليومه فما  ففا ال سطام ااةرا يسيح القيو  املفرودح عسى عبو  الريادي  الفس طيني  
عـــداًا مــن غـــزة لـــد ول الًـــفح  26  طصـــا ين ل 2112مــن غـــزةه وبالتـــاا، ُمنحــا يف  الا /مـــا ا 

فس ـطيل مـن  211ه و ـالل  ـهر  مًـان، ُمـنن و18)ال ـنو اللربيـح لسمشـا فح يف مـا ا ون فس ـط  
ه و غــم  ن هـذ  التـدابا اـ  طرويــيف، و19)غـزة طصـا ين ةـفر لسصــالة يف امل ـهد األ.صـى يف القـدا

 من غا املرجن  ن ط    لوودها قي حت   الودع عسى املد  الطوي  ما  ام نوام التصا ين .ا مًاه 
ن  ال  الفس ـــطيني  الـــذين وـــاولوا   ـــول قةـــرا ي  وعســى مـــد  ةـــنوام،  ُلليـــا طصـــا ي -12

وامل ــتوننام ااةـــرا يسيح و"منطقــح التمـــاا"،  و ال ــفر قي اخلـــا ج عــ  م ـــ  السنـــيب قي األ  ن،  و 
ه وال طُقــدم  يــح و20) ُفًـا نسبــامم ب ــد  ن ودـ تهم وفالــح األمــن ااةـرا يسيح عســى القا مــح ال ـو اا

ا ًة  ون حتـــــذير ُم ــــبقه ونتيهــــح لـــــذل ، ال ي ــــر  التثــــا مـــــن ط يــــرام لســــرفح وُططبـــــق القيــــو  عــــ
الفس ــــطيني   ن طـــــنقسهم  ًـــــع لقيـــــو  قال عنــــدما مُين ـــــون مـــــن املـــــرو    نــــاا اـــــاولتهم عبـــــو  نقطـــــح 

 هو21)طفتي 
الفس ـطيني  املودـوع  عســى ‘ ما  ـوم ووطـ ‘وط ـاعد املنومـح غـا ا توميـح ااةــرا يسيح  -19

ه ومتتنا املنومح مـن  ـطيف  ىلـاا و22) الط ون  مام متتيف التن يق احملس القوا م ال و اا يف طقدمي
ه و23)2112يف املا ــح مـن ا ــاالم الــم جــر  طناولــا عــام  29األ ـواص مــن القا مــح ال ــو اا يف 

وهـذا امل ـدل املرطفــع مـن الط ــون الناجحـح يثـا  ةــ سًح وـول الت  ــؤ الـذ  ي ـم هــذا النوـام بصــو ة 
 عامحه
نق  وق من وقوإل اان ان، لتن نوام التصا ين الفر يـح  ولـا قي امتيـا ل متنحـ  ووريح الت -21

ال ـسطام ااةــرا يسيح لد ــواص  و حتـرمهم منــ  فمــا لـو فــان اةــتثناًا مـن القاعــدةه ومــع  ن اايــح 
األمن الونل .ـد طُـ   ب ـح القيـو  يف  ـرو  اـد ة، فـإن ا ـ ا  اةـتيفاا مقـدم  الطسبـام م ـايا 

بد.ـــح، فزيـــا ة .ريـــيف مــريح  و ا اجـــح قي االةتشـــفاا، يُشـــت   ر.ــاً  ةاةـــياً لس هـــد الـــدوا اــد ة 

__________ 

 ه2112عداًا  رجوا هذا الصباح من .طاو غزة"،  الا /ما ا  26مرفز م س ، " و18) 
 هAgence France Presse, “Thousands pray at Jerusalem’s Al-Aqsa for Ramadan”, 19 June 2015 و19) 
لــم يف  غســـيف  باادــافح قي اللــ ، ودــ ا الشــرنح عشــرام ا ال  مــن الفس ـــطيني  عســى القا مــح ال ــو اا، عقابــاً  و20) 

وهنـــــاو   ــــرون ودـــــ وا عســـــى القا مـــــح ال ـــــو اا األويــــان، ب ـــــبيف   ـــــولم قةـــــرا ي   ون طصــــرين ةـــــا   املف ـــــوله 
-Machsom Watch, “Year-end report, Januaryألةــــباب ق ا يــــح، بينهــــا عســــى ةــــبي  املثــــال، عــــدم  فــــع اللرامــــامه 

December 2014”, January 2015, pp. 16-18ه 
 ه16املرجع نف  ، الصفحح  و21) 
ي مـــ  يف الًـــفح اللربيـــحه و.ـــد  ُنشـــع لسقيـــام مبهـــامل عمسيـــح  ا ـــ  متتـــيف التن ـــيق احملســـ  هـــو جهـــا  ق ا   قةـــرا يس   و22) 

 األ اد  الفس طينيح احملتسحه
 هMachsom Watch, “Year-end report, January-December 2014”, January 2015, p. 17 و23) 
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اخلــاص بــا قوإل املدنيــح وال ياةـــيحه وجيــيف  ال طُقســيف ال ال.ــح بـــ  ا ــق والقيــد و ال  ًــع ا ـــق يف 
 هو24)وريح التنق  أل  غرضل  و ةبيف م  

 الغر يةم  ما ي  ذلك القد  الشرقيةالقيود الم روضة على حرية الت قل ي  الض ة  -2 
طُقيَّـد وريــح طنقــ  الفس ــطيني   ا ــ  الًــفح اللربيـح بشــبتح  مــن نقــا  التفتــي  وبا ــ ا   -21

ا صـــول عســــى طصــــرين، وفـــذل  عــــن نريــــق طوةــــيع امل ـــتوننام ومــــا يــــرطبت مـــا مــــن بُــــ  حتتيــــحه 
م الفس ــطيني  عبو  ــا  ون طصـــرين واملنطقتــان الر ي ــيتان يف الًــفح اللربيــح الستــان ال ي ــتطيع م وــ

 "منطقح التماا"، والقدا الشر.يحه   ا منطقح غرب الدا ، امل روفح ب
 

 القيو  املفرودح عسى التنق  املرطبطح بامل توننام وغاها من املنانق امللسقح  
يرطبت عد  من القيو  املفرودح عسى وريح التنق  بوجو  امل ـتوننام ااةـرا يسيح يف املنطقـح  -22
م ــــتوننح يف الًـــفح اللربيـــح، مبـــا يف اللـــ  القــــدا  122والقـــدا الشـــر.يحه وطوجـــد وـــواا ‘ جـــيم‘

ه و.ــد بـر م ال ــسطام ااةـرا يسيح ب ــح القيــو  املفرودـح عســى وريـح طنقــ  الفس ــطيني  و25)الشـر.يح
تبا هــا وةــيسح  مايــح امل ــتونن  وطي ــا طــنقسهم  ا ــ  الًــفح اللربيــحه وهــ  طشــم  .يــو اً عســـى باع

و ـول الفس ـطيني  قي   ادـ  يف مستيـتهم اخلا ـح وا. ــح .ـرب امل ـتوننام و.يـو اً عسـى اةــتودام 
 وهA/HRC/31/43و A/67/375الفس طيني  لسطر.ام الم ي تودمها امل توننون ااةرا يسيون )انور 

وطُفـرض .يــو د  ـديدةد بوجــ   ـاص عســى طنقـ  الفس ــطيني  الـذين ي يشــون يف  مـافن .ريبــح  -21
 6 111، ويـــت ي ــــي  وــــواا مـــن اخلسيــــ  H2 املنطقــــحجـــداً مــــن امل ـــتونن  ااةــــرا يسي ه ففـــ  

فس ـــطيل .ـــرب امل ــــتوننام، .ُيـــدم وريـــح التنقــــ  يف املرفبـــام، ويف ب ـــح ا ــــاالم، وريـــح طنقــــ  
نقطـــح طفتــــي   19عا قــــاً ما يـــًا، بينهـــا  92ل ال ـــنوام اخلمــــح عشـــرة املادـــيح حبـــواا املشـــاة  ـــال

ه ونتيهــح لـذل ،  ُعيـق الو ــول قي م ة ـام الت سـيم والرعايــح و26)يتواجـد فيهـا النــو  بشـت ل  ا ـم
الصـــحيح بشــــدة، فمــــا  ُ.فســــا املتــــاجر الفس ــــطينيح وفـــذا  ةــــواإل اخلًــــا  و ةــــواإل المســــح الر ي ــــيح 

 هو27)يف املنانق امللسقح من املدينح، و ُ غم  ال  الفس طيني  عسى ملا  ة منا لماملوجو ة 
، H2 ،  ا م القيـو  عسـى طنقــ  الفس ـطيني  يف املنطقــح2112ومنـذ طشـرين األول/ فتــوبر  -22

 29عقيف ةس سح من الهمام واال تبافامه و ُعسنا منطقح ط  الرميدة منطقح ع تريح ملسقح يف 

__________ 

 ه11و 2فقرطان و بشنن وريح التنق ، ال1999)27إل اان ان، الت سيق ال ام  .م انور السهنح امل نيح حبقو  و24) 
، ميتـــــن االنـــــالو عسيهـــــا يف ال نـــــوان التـــــاا: 2112بت ـــــسيم، م طيـــــام عـــــن امل ـــــتوننام وةـــــتاهنا يف  يا /مـــــايو  و25) 

www.btselem.org/settlements/statisticsه 
 ه2، الصفحح 2112متتيف طن يق الش ون اان انيح، "نشرة الش ون اان انيح الشهريح"، طشرين الثاو/نوفم   و26) 
 Global Protection Cluster, “Protection concerns and humanitarian impacts of settlement activity in Hebron و27) 

city”, April 2014ه 
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األول/ فتــوبر، وباطـا نقطتــا طفتـي  مــن النقـا  امل  يــح قي طسـ  املنطقــح مفتووـًح فقــت  مــام طشـرين 
 هو28)ال تان الفس طيني  امل هس  م بقاً لد  ال سطام ااةرا يسيح

 القيو  املفرودح عسى التنق  املرطبطح بالدا  و"منطقح التماا"   
يف الًـفح اللربيـحه و.ـد  .ـرم اتمـح ال ـدل يُشـت  الـدا  عقبـح   ي ـيح طُ يـق وريـح التنقـ   -22

الدوليح، يف فتواها بشنن ا  ا  القانونيح لبناا الدا  يف األ ض الفس طينيح احملتسح، بـنن  جـزاا الـدا  
يف املا ح من  6242عن اخلت األ ًر غا .انونيحه ومع الل ،  جنز وىت الو.ا ا ادر  الم طنحر 

ه وبـ َّ و29)يف املا ـح منـ  عـ  الًـفح اللربيـح 22فيسـوم اً وميتـد   712ول  بناا الدا  املقر   ن يبسغ ن
األم  ال ام فيؤ  ن نوام بوابام وطصا ين ال بـو  الـذ  يُـنوم الـد ول قي "منطقـح التمـاا" يُ يـق 

فس طيل ي تنون يف هذ  املنانق حبقهم يف  ن ي يشـوا ويـاًة نبي يـح وبـا ق  11 111متتع وواا 
 وه21، الفقرة A/68/502وا ياة األةريح، وال الج الطيب )انور  يف ال م ،

و ـــالل الفـــ ة املشـــمولح بـــالتقرير،   ـــد م اتمـــح ال ـــدل ال سيـــا يف قةـــرا ي  .ـــرا اً ي ــــمن  -26
باةــــت نا  بنـــــاا الـــــدا  يف منطقـــــح وا   فرميــــزان يف بيـــــا جـــــاال، .ـــــرب بيــــا  ـــــمه و.ـــــد بـــــد م 

 1 111ه وةــيقتطع اللــ  الــزا مــن الــدا  و30)2112 ب/ غ ــطح  17اةـت دا ام البنــاا يف 
 ةـــرة فس ــطينيح، وهــو مـــا  ــرم ا تمـــع  22 ومن مــن األ ادــ  الز اعيـــح التاب ــح لسمدينــح الـــم متستهــا 

 ه و31)احملس  من مصد      ال غ  عن 
ومـــع  ن ال ــــسطام ااةـــرا يسيح التزمــــا ببنـــاا بوابــــام   اعيـــح لتي ــــا و ـــول املــــزا ع  قي  -27
ه ومن ب  البوابام الز اعيح و32)هم، يُتو.ع  ن طتون قمتانيح الو ول قي هذ  األ اد  ادو ة  ادي

اخلم ح والثمان  الـم بُنيـا لتي ـا و ـول الفس ـطيني  قي األ ادـ  الز اعيـح يف "منطقـح التمـاا"، 
ه ونتيهـح لــذل ، ادـطر التثــا مـن املــزا ع  قي التو.ـؤ عــن و33)طُفـتن يوميـاً ةــو  ط ـع بوابــام ال

   اعح   اديهم  و حتولوا قي   اعح اا ي  الام عا دام  .  وحتتاج قي عمالح  .  فثافحه 
ووفقًا لدوامر ال  تريح الـم حتتـم الًـفح اللربيـح،  تـاج املواننـون ااةـرا يسيون قي طصـرين  -22

املرافـــز ا ًــريح الفس ـــطينيح اخلادـــ ح  - ‘ لــؤ‘لســد ول قي املنطقـــح مــن جـــي  الــدفاو ااةـــرا يس  
 يف املا ح من الًفح اللربيحه  12الم طلط   - لس يطرة التامح لس سطح الفس طينيح

__________ 

 ه2،  فحح 2112متتيف طن يق الش ون اان انيح، "مرا.يف اان انيح، طقرير  هر "، طشرين الثاو/نوفم   و28) 
 م املتحــدة ل مسيـح ال ــالم يف الشــرإل األوةـت، "طقريــر قي لنــح اال طبـا  اخلا ــح"،  يســول/متتـيف املن ــق اخلـاص لدمــ و29) 

 ه12، الفقرة 2112ةبتم  
Society of St. Yves, The Last Nail in Bethlehem’s Coffin: the Annexation Wall in Cremisan و30)  , August 2015 ه 
 12بت ـسيم، "ةــيتم فصــ  ةــتان بيــا جــاال عــن   ادـيهم بواةــطح الــدا  مــد  متهيــد الطريــق لًــم م ــتوننح"،  و31) 

 ه 2112طشرين الثاو/نوفم  
 املرجع نف  ه  و32) 
، الصــــفحح 2112الشــــ ون اان ـــانيح، طقريـــر  ــــهر "،  يسول/ةـــبتم  مرا.ـــيف متتـــيف طن ـــيق الشــــ ون اان ـــانيح، " و33) 

 ه6
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 عزل القدا الشر.يح عن بقيح الًفح اللربيح   

ل القــــدا  ـــالل الفـــ ة املشـــمولح بــــالتقرير، وا ـــسا ال ـــسطام ااةـــرا يسيح فــــرض .يـــو  ل ـــز  -29
الشر.يح عن بقيح الًفح اللربيح وطقييد وريح التنق   ا ـ  القـدا الشـر.يحه وطقًـ  هـذ  األوامـر بـنن 
 صـــ  الفس ــــطينيون املقيمـــون يف القــــدا الشـــر.يح عســــى بطا.ــــام هويـــح  ــــا  ة عـــن قةــــرا ي  متــــنن 

القــــدا وامسهـــا  ـــفح "مقـــيم  ا ـــم"ه وميتـــن قللــــاا بطا.ـــام الويـــح هـــذ  قالا اعتـــ م ال ـــسطام  ن 
وه وبالتــــاا، يواجــــ  فس ــــطينيو 22، الفقــــرة A/68/502ط ــــد "اــــو  ويــــاة" وامــــ  البطا.ــــح )انوــــر  غ

القـدا الشـر.يح الـذين يرغبـون يف ال ـفر قي اخلـا ج لفـ ام نويسـح، لس مـ   و ألةـباب   ـر ،  طـر 
 فقداهنم ل  يت اا.امحه 

ل عســى طــرا يت  ا ــح بــد ول ويت ـ  عســى فس ــطيني  الًــفح اللربيــح و.طــاو غـزة ا صــو  -11
ه ول ـــزل و34)القــدا الشــر.يح وقةـــرا ي ، وال ميتــنهم   ــول املدينـــح قال عــ    بــع نقـــا  طفتــي   ابتــح

القــدا الشــر.يح، وهــ  مرفــز مهــم طقسيــدياً  لدنشــطح الفس ــطينيح اال.تصــا يح والثقافيــح واالجتماعيـــح، 
   ر  طا عسى ا تم ام احمليطح ماه 

طشـرين  12ن الهمام واال ـتبافام، فردـا ال ـسطام ااةـرا يسيح، يف وعقيف ةس سح م -11
 26، مزيداً من القيو  عسى طنق  ةتان املنانق ا او ة لسقدا الشر.يحه فف  2112األول/ فتوبر 

نقطـح طفتـي   16عا قـًا، بينهـا  12، و ـ  عـد  ال وا ـق الديـدة قي 2112طشرين األول/ فتوبر 
ايب متنـع الـد ول قي املنـانق ال ـتنيح الفس ـطينيح الر ي ـيح واخلـروج منهــا، عا قـا نر.يـا وةـد طـر  21و

 وت مـن ال ـتان قي  عمـالم ومدا ةـهم وقي  112 111وهو ما يقيد قمتانيح و ول وواا 
 ه و36)ه ويف هنايح الف ة املشمولح بالتقرير، ُ رو يف طفتي  ب ح ال وا قو35)م ة ام ال الج الطيب

و غـــم  ن  تومـــح قةـــرا ي  ا ـــق يف ودــــع ال طيبـــام األمنيـــح الًـــرو يح واملتناةـــبح ملواجهــــح  -12
مديــدام  منيــح اـــد ة، فــإن التقييــد املنههـــ   ريــح  ال  الفس ــطيني  يف التنقـــ ، بالطريقــح املبينـــح 

  عال ، ال يتناةيف مبد يا مع الد  املنشو ه 
 

 نقا  التفتي   
 22بـــالتقرير، بســــغ عــــد  نقــــا  التفتـــي  الثابتــــح يف الًــــفح اللربيــــح   ـــالل الفــــ ة املشــــمولح -11

نقطــحه وفـــان مــن بـــ  هـــذ  النقــا  ط ـــع نقــا  عســـى اخلـــت األ ًــر، بينمـــا ُودــ ا عيـــع النقـــا  
ه وباادــافح قي اللـــ ، طقــام م ــام نقـــا  التفتــي  "الطيَّــا ة" فـــ  و37)األ ــر   ا ــ  الًـــفح اللربيــح

__________ 

 ه 6، الصفحح 2112متتيف طن يق الش ون اان انيح، "مرا.يف الش ون اان انيح، طقرير  هر "، متو /يولي   و34) 
طشـــــرين األول/ فتــــــوبر  26-21لسفـــــ ة ‘ اايـــــح املــــــدني ‘، التقريـــــر األةـــــبوع  متتـــــيف طن ـــــيق الشـــــ ون اان ــــــانيح و35) 

http://www.ochaopt.org/poc20octه متاح يف ال نوان التاا: 2112 ober-26october-2015-ar.aspx  ه 
 ه 2112طشرين الثاو/نوفم   21-17املرجع نف  ، التقرير األةبوع  لسف ة  و36) 
 ه 21 ، ص"Humanitarian Atlas 2015 نشرة "املرجع نف  ،  و37) 
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الًــفح اللربيــحه وقي جانــيف ال وا ـق الطر.يــح واخلنــا إل وال ــواطر   ـهر عســى الطر.ــام يف متســؤ   ـاا
ينيح ال ابيــح، ط يــق نقـــا  التفتــي  بشــدة طنقـــ  الفس ــطيني ، مبـــا يف اللــ  التنقــ  بـــ  املــدن الفس ـــط

 الر ي يح يف الًفح اللربيحه 
يــــح وي افـــق املــــرو  عــــ  نقــــا  التفتــــي ، يف التثــــا مـــن األويــــان، مــــع عمسيــــام طــــد.يق  من -12

طشــم  طفتــي  املرفبــام وا قا ــيف، كــا يــ    قي التثــا مــن التــن اه وعســى نقطــح طفتــي   مشــد ة
 تـاج املشـاة قي فـ ة  -نقطح ال بـو  الر ي ـيح لفس ـطيني  الًـفح اللربيـح قي القـدا الشـر.يح  -.سنديا 
ان دام ح وواالم ف ام االنتوا  الطويس ه وط   و38) .يقح لس بو   الل  و.ام الذ وة 91 طص  قي

اليقـــ  عســــى نقــــا  التفتـــي  واال ــــتبافام املتتــــر ة قي ط طيـــ  التثــــا مــــن جوانـــيف ا يــــاة اليوميــــح 
 لسفس طيني ه 

 
 غزةعلى الت قل ي  قيود ال -3 

يـ    ا صــا  امل ــتمر ونوــام التصــا ين قي طقييــد قمتانيــح و ــول ةــتان غــزة قي الًــفح  -12
غـزة، طقيَّـد ا رفــح يف املنـانق الوا. ــح عسـى ال ـياج مــع قةـرا ي  واملنــانق اللربيـح وقةـرا ي ه ويف  ا ــ  

ال اوسيح، ويت حتتف  .وام األمن ااةرا يسيح مبنطقح عا لحه ولالنالو عسى   ر امل سومام املت سقح 
بــالقيو  عســى التنقــ  يف غــزة، انوــر طقريــر األمــ  ال ــام عــن املما ةــام ااةــرا يسيح الــم متــح وقــوإل 

 وه A/70/421 ان لسش يف الفس طيل يف األ ض الفس طينيح احملتسح، مبا فيها القدا الشر.يح )اان
 

 القيو  عسى التنق  ب  غزة والًفح اللربيح  
وفقــــاً الطفا.ــــام  وةــــسو، فتحــــا قةــــرا ي  نريــــق "املمــــر ا مــــن" يف طشــــرين األول/ فتـــــوبر  -16

الًفح اللربيح ف   هره لتن هـذ  الطريـق من ةتان غزة ال فر قي  12 111  ، كا  طاح ل1999
،    2112، عقيف اندالو االنتفادح الثانيحه وحبسول  الا /ما ا 2111 غسقا يف  يسول/ةبتم  

.ب  مخ ح   هر من جالا قةرا ي  عن امل ـتوننام يف .طـاو غـزة، طراج ـا ورفـح ال ـفر قي الًـفح 
 ه و40)طنق  األ واص "م تحيالً عمسياً ومتسفًا" ه واعُت و39)يف املا ح 92اللربيح من .طاو غزة بن بح 

، فُــــرض نوــــام وصــــت 2117وب ـــد  ن ط ــــسما اــــاا مقاليــــد األمــــو  يف غــــزة يف عــــام  -17
 ــــا مه وبــــام ا صــــول عســــى التصــــا ين اصـــــو اً يف ف ــــام اــــد ة مــــن األ ــــواص، فاأل ـــــواص 

وب ـــح  جـــال األعمــــال، احملتـــاج  لر ـــالا الطـــيب الطـــا ا، واملردـــى احملــــال  لس ـــالج  ـــا ج غـــزة، 
 وه22-21، الفقرام A/70/421وا االم اان انيح )انور 

__________ 

 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  ةهن غزةبت سيم وهاموفيد،  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 ـالل الفــ ة املشـمولح بــالتقرير، اةـتمرم القيــو  املفرودـح عســى التنقـ   ا ــ  غـزة واخلــروج  -12
 عـال و   ــر مسمـوا، قال  ا  املتوةـت الشــهر   12منهـاه وفـان لتوفيــؤ ب ـح التـدابا )انوــر الفقـرة 

 2 991والــح، مقا نــح باملتوةــت الشــهر  البــالغ  11 211 ــروج الفس ــطيني  قي ل ــد  وــاالم 
يف املا ـــــح مــــن نصـــــؤ مسيــــون والـــــح  ـــــروج   242ه لتــــن اللـــــ  ميثــــ  فقـــــت و41)2112والــــح عـــــام 

،    .بـــ  طشــديد القيـــو  وعنـــدما فـــان 2111ط ـــه   ـــهرياً .بـــ   يسول/ةــبتم  مـــن عـــام  فانــا
 ه و42)قةرا ي  يومياعام  يد سون من غزة قي  26 111 وواا
وطفا.ما   ا  القيو  ااةرا يسيح املفرودح عسى وريح التنق  ب بيف ق.فال ال سطام املصريح  -19

، عقيف ههوم انتحا   اةتهد  جنو اً مصري  يف 2112طشرين األول/ فتوبر  22مل    فن يف 
ير،  ــ  م ـ   فــن ملسقــاً وه و ــالل الفــ ة املشـمولح بــالتقر 29، الفقـرة A/70/421 ـب  جزيــرة ةــيناا )

،  2112ه ويف هنايـح طشـرين األول/ فتـوبر و43)يومـاً فُـتن فيهـا جز يـاً  17باةتثناا ف ة يبسـغ لموعهـا 
 ه و44)فس طيل م هس  فحاالم قن انيح ينتورون ملا  ة غزة ع   فن 11 111فان وواا 

المـــاع  ويقـــوض  وال يــزال ا صـــا  املفـــروض عســـى غـــزة ميثـــ   ــتاًل مـــن   ـــتال ال قـــاب -21
 وه 29، الفقرة A/70/421ا قوإل املدنيح وال ياةيح واال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيح )

 
 القيو  عسى التنق   ا   غزة  

وا ـسا ال ـسطام ااةـرا يسيح فـرض منطقـح عا لـح حبريـح وبريـح  ا ـ  غـزة، يف  ـت  منـانق  -21
ا ليــام، بينهـا اةــتودام الــذ اة ا يــح  مقيـدة الــد وله وططبــق هـذ  القيــو  مــن  ــالل نا فـح مــن

، A/70/421وطــــدما وقطــــال  ومصـــــا  ة املمتستــــام، فًــــاًل عـــــن االعتقــــال واالوتهــــا  الت  ـــــفي  )
 وه  12-11الفقرام 

و.الـــــا ا موعـــــح ال امليـــــح لسحمايــــــح قن .ـــــوام األمـــــن ااةــــــرا يسيح  نسقـــــا،  ـــــالل الفــــــ ة  -22
 17بيـــنهم  22ي  فقتســـا  ال ـــح بيــنهم نفـــ  وجروـــا ، النـــا  عســى فس ـــطينو45)املشــمولح بـــالتقرير

مــــن  ــــيا   األىلــــاو، بيــــنهم   ب ــــح  22نفـــاًل يف منــــانق بريــــح مقيــــدة الــــد وله فمــــا اوتهـــزم 
  نفال، وجروا عشرين بينهم نف  واوده 

__________ 

 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"مــن  مــ  مفــاطين م ـــ  12، الصــفحح 2112مرفــز م ــس ، "فصــ  األ ض، وفصــ  الشــ يف"، وزيران/يونيـــ   و42) 

 ه 2119 فن"،  الا /ما ا 
طشـــرين  2 - طشـــرين األول/ فتــوبر 27لسفــ ة ‘ اايــح املـــدني ‘متتــيف طن ــيق الشـــ ون اان ــانيح، التقريـــر األةــبوع   و43) 

 ه  www.ochaopt.org/poc27october-2november-2015.aspx تاا:ه متاح يف ال نوان ال2112 الثاو/نوفم 
 ه ”Ibid., “Gaza crossings’ operations status: monthly update — October 2015 و44) 
 متواهرًا وجرح امل امه  12، عندما .ُت  2112طشرين األول/ فتوبر  9ط تث  منها الف ة الم بد م يف  و45)
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وي    اةتودام ال سطام ااةرا يسيح لتدابا اانفاال دد ال تان الذين ي يشون وي مسون  -21
ة الد ول قي طقويح  ديد  ق  يا   األىلاو والفالو  الفس طيني  يف ف ـيف يف منانق مقيد

 لقمح ال ي ، ول  طن ا مدمر عسى ا ق يف ا ياة وا ق يف الصحح البدنيح وال قسيحه 
 تأثير القيود على حرية الت قل على حقوق اإلنسان الخرى -جيح 

 
متتـع الفس ــطيني  بطا فــح واةـ ح مــن وقــوإل حتـول القيــو  املفرودــح عسـى وريــح التنقــ   ون  -22

 ه و46)اان ان األ ر ، وال ةيما ا قوإل اال.تصا يح واالجتماعيح والثقافيح
 

 الحق ي  التعليح -1 
قن ا ــق يف الت ســـيم هـــو  فثـــر ا قـــوإل طقييـــداً  ا ـــ  ا تم ـــام احملسيـــح يف القـــدا الشـــر.يح  -22

مــن اخلسيــ ، و"منطقــح التمــاا" و.ــرب املنــانق امللسقــح وامل ــتوننام  H2 سـؤ الــدا ، ويف منطقــح 
 ن مُخـــــح  2112لتم ــــاً اسيــــاً عــــام  11وبيكنــــا   اةــــح اةتقصـــــا يح  ســــا ‘ه جــــيم‘يف املنطقــــح 

ه وعــا ة و47)نـالب الًــفح اللربيـح طقريبــاً مًـطرون قي اجتيــا  نقطـح طفتــي  لسو ـول قي مدا ةــهم
فتــي  ج ـد  وطفتــي   قـا بهم، ويت ردــون باةـتمرا  ملًــايقام مـا  ًـع التالميــذ واملد ةـون لت

 بينها ال هييف السفو  من جانيف النو  ااةرا يسي ه 
، يًـطر التثـا مـن التالميـذ قي ال ـا مل ـافح طـ اوح ‘جـيم‘ويف األجزاا الب يدة مـن املنطقـح  -26
عســــى التنقــــ ، وب ـــــبيف فيســــوم ام لسو ــــول قي مدا ةــــهم ب ــــبيف القيــــو  املفرودــــح   11و 7بــــ  

ه وفثـاا مـا طفــا.م التحر ـام والهمــام الـم يقـوم مــا النـو  وامل ــتوننون و48)التشـر  و عمـال الــدم
ااةـرا يسيون  ــ وبام الــذهاب قي املد ةـح وال ــو ة منهــاه و ــالل الفـ ة املشــمولح بــالتقرير، و َّقــا 

ت سيم، بينهـــا اعتـــدااام ج ـــديح والـــح ههـــوم لـــا عال.ـــح بـــال 227منومـــح األمـــم املتحـــدة لسطفولـــح 
نفــــــاًله  12 122ووـــــاالم اوتهـــــا  ومًــــــايقام يف نقـــــا  التفتـــــي  ووــــــاالم طـــــن ا، نالـــــا 

، ويــت يـــذهيف H2، والقـــدا الشــر.يح، واملنطقـــح ‘جــيم‘وُةــهسا  غسبيــح هـــذ  ا ــوا ة يف املنطقـــح 
 األنفال قي املدا ا يف منانق .ريبح من امل توننام ااةرا يسيحه 

ا  ــا  ال ــسبيح لسقيــو  املفرودــح عســى قمتانيــح الو ــول قي الت ســيم بف ــ  القيــو   وطتًـاعؤ -27
املفرودح عسى قمتانيح و ول و ا ة الت سـيم يف  ولـح فس ـط  قي املـدا ا الفس ـطينيحه ووفقـاً لسـو ا ة، 
يقيمــد نوـــام التصــا ين يف "منطقـــح التمــاا"، عســـى ةـــبي  املثــال، قمتانيـــح الو ــول، قال يت ـــذ  عســـى 

__________ 

ه وطتـــن ر ا قــوإل املدنيــح وال ياةــيح  يًـــاًه فوــالل الفــ ة املشـــمولح 112تمــح ال ـــدل الدوليــح، الفقــرة انوــر فتــو  ا و46) 
بـــــالتقرير، وا ـــــسا املفودـــــيح ال ـــــاميح  قـــــوإل اان ـــــان   ـــــد والـــــح   ب ـــــح  عًـــــاا منتوبـــــ  يف ا ســـــح التشــــــري   

نتهـــــاو  قــــوإل املشـــــا فح ال ياةـــــيح الفس ــــطيل ميثســـــون القــــدا الشـــــر.يح من ـــــوا مــــن   ـــــول  ا ــــرمم االنتوابيـــــح، يف ا
(A/67/372 وه  21و 19، الفقرطان 

 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 نف  ه  و48) 
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ف سيــًاه ويف غــزة، طواجـ  امل ة ــام الت سيميـح، ب ــبيف القيــو   الـو ا ة قيصــال التتـيف والســوا م املد ةـيح
عسى الوا  ام،   وبام يف ا صول عسى مـوا  الت سـيم والـت سم، وال ةـيما فيمـا يت سـق مبوادـيع مثـ  

ه و49)ز وجـح االةـتودام"التيمياا والندةح، الم  تاج ط سيمها قي مـوا  مشـمولح يف .ا مـح "املـوا  امل
 وط  ر هذ  القيو  املوتسفح عسى طوافر الت سيم ونوعيت ه 

 
  1اانا  

 H2القيود الم روضة على ت قل أط ال المدار  ي  الم  قة  إيرادية: دراسة حالة
 

بد  ه ولسو ول قي املد ةح، الH2طقع مد ةح .رنبح يف ا   القدمي من اخلسي ، يف املنطقح  
اجتيـــا  نقطـــح طفتـــي  ع ــــتريح واملشـــ  مبحـــاالاة قوـــد  امل ـــتوننامه وحتـــدة عــــا ة لدنفـــال مـــن 

مًــايقام و عمـــال عنـــؤ وطرهيـــيف مـــن جانـــيف امل ـــتونن  فيمـــا يت ـــبيف النـــو  يف طـــن ر التالميـــذ 
منومـام عدة ةنوام، طوفر  ويفتشون وقا بهم و ً وهنم لتفتي  ج د  وي تدون عسيهمه ومنذ

  املنطقــحه و.ــد     هــذا ا ًــو  قي طقســيت وــاالم التــن ا يف  وليــح وًــو ا  مايــح مــدا ا هــذ
 نقا  التفتي  وا د من عنؤ امل تونن ه

بـنوامر ع ــتريح،  ُعسنـا منطقـح طـ  الرميــدة  ، عمـالً 2112طشـرين األول/ فتـوبر  29ويف  
بنفمسها و ا و الشهداا منطقح ع تريح ملسقح مُينع الد ول قليها للا ال تان امل هس  عسى .وا م 
مرج يـح لـد  النـو ه وباادـافح قي اللـ ، بـام منـذ اللـ  ا ـ  كنوعـاً عسـى األ ـواص  و الي ـام 

هم قي مد ةــح .رنبــحه و ا م ب ـد اللــ ، و ــيف التقــا ير الـم طــوفر وًــو اً  مايــح األنفـال مــرافقت
الوا  ة، واالم حترش امل تونن  بالتالميذ، قال يقوم ب ح امل تونن  بتصوييف فوهام بنا .هم  و 
األنفال  و يقو ون ةـيا امم ب ـرعح فا قـح .ـرممه وطفيـد التقـا ير بـنن وـاالم التـن ا واملًـايقح الـم 

 ا  التفتي   ا م  يًًاه يت بيف فيها النو  عند نق
وفا.م هذا الودع   و  األنفال واملد ة  باخلو  يف  جواا .هريح و طاة   ـاًله و  ـا   

باطوا، منذ منع ا ًو  بلرض ا مايح، ال يش رون باالنم نان يف  مدير املد ةح قي  ن املد ة   يًاً 
الل األيـام األ ـاة مـن  ـهر طشـرين نريقهم قي املد ةح ب ـبيف اخلـو  مـن امل ـتونن  والنـو ه و ـ

األول/ فتـوبر، طو.ــؤ  فثـر مــن مُخـح الطــالب عــن الـذهاب قي املد ةــحه وطقـول املفودــيح ال ــاميح 
 قوإل اان ان قن هذ  ا وا ة   رم عسى و ن  ووال األنفال، قال ي ـاو ب ًـهم مـن التـوابيح 

    ومن التبول يف الفراش وفقا ملا  فا م التقا يره
ط يــق وطـ  ر القيـو  عســى التنقـ   يًــاً عسـى الت ســيم ال ـااه فنقــا  التفتـي  وق.فــال الطر.ـام  -22

قمتانيــح و ــول الطــالب قي جام ــامم يف الًــفح اللربيــح، و.ــد يًــطر الطــالب قي .ًــاا ةـــاعام 
ح نويسح يف التنق  اليوم  باملوا الم قالا ما  غبوا يف الد اةح يف جام ح طقع  ا ج منطقتهم ال تني

__________ 

 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 نالمـا عسـى األ.ـ  ادـطروا يف ال ـنوام الـثالة املادـيح  12املبا رةه و فا م جام ح القدا  ن 
قي طنجيـ  امتحانــامم النها يـح ب ــبيف طـن اهم عســى نقـا  التفتــي ه والقيـو  املفرودــح عسـى الت ســيم 

يف الًفح ، و   عد  الطالب اللزاوي  الذين يد ةون 1992ال اا  فثر ودة يف غزةه فف  عام 
، فرض وور عام 2111ه ومنذ اندالو االنتفادح الثانيح عام و50)ناليف 1 111اللربيح قي وواا 

عسـى ةــفر نـالب الام ــام مـن غــزة قي الًــفح اللربيـح عــدة مـرام، و فًــا منذ ـذ عيــع نسبــام 
 ه و51)ال فر ألغراض الد اةح وىت يف ا االم الم طن دم فيها الواجح األمنيح

،  عسنــــا ووـــــدة طن ــــيق  نشـــــطح ا تومــــح يف األ ادـــــ   ن 2112 ــــبا /ف اير  16ويف  -29
 21  منن طصا ين  روج لبوةا   منها وتومح قةرا ي  ةت تمد طدابا لتوفيؤ القيو  عسى ال فر 

  ــبا / 12نالبـاً غزاويــاً يرغبــون يف الد اةـح يف الًــفح اللربيــحه لتــن ال ـسطام ةــحبا القــرا  يف 
 ه و52) ت ة قيا  " طًن حتريريًا"م 2112 ف اير
ويتفا.م   ر هذا ا وـر مبـا يواجهـ  نـالب غـزة مـن عقبـام ط يـق و ـولم قي الت سـيم  ـا ج  -21

 121  ،  عسنا قةرا ي   هنا ةت من ل2112األ ض الفس طينيح احملتسحه فف  فانون األول/ ي م  
ه و53)نالبـاً فحــد  .صــى 11ح األةــبوعيح نالبـاً مــن غــزة بالد اةـح يف اخلــا ج عســى  الك طتهـاو  ا صــ

نالبــاً عـ  م ــ  ق يـز، لتــن م ـام غــاهم مـا  الــوا غــا  161و ـالل الفــ ة املشـمولح بــالتقرير، غـا   
.ا  ين عسى الو ول قي م ة امم األفا مييح، كا ي ردهم امتانيح   ا ة منحهم ب بيف التن ا 

 وورماهنم من طرا يت اخلروجه 
الطـــــــالب عــــــن الو ـــــــول قي الت ســـــــيم ال ــــــاا يف  جـــــــزاا   ـــــــر  مـــــــن األ ض ويــــــ  ر عهـــــــز  -21

الفس ــطينيح احملتســح  و يف اخلــا ج عســى وــريتهم يف ا تيـــا  الد اةــح الام يــح، كــا يــ  ر بالقــد  نف ـــ  
عسـى ةــب  عيشـهم ومــا ةيشـلسون  مــن و ـا ؤ يف امل ــتقب ه وال طتـوفر يف غــزة، عسـى ةــبي  املثــال، 

 ه و54)امح، مبا يف الل  برامج الندةح الطبيح وبرامج الدفتو ا  يف التيميااالتثا من ال امج ال
 

  الحق ي  الصحة -2 
يتــن ر مــد  طــوافر اخلــدمام الصــحيح يف األ ض الفس ــطينيح احملتســح وقمتانيــح الو ــول قليهـــا  -22

 وجو ما بتقييد طنق  املردى واألنباا وغاهم من املو ف  الطبي ه

__________ 

 ه 2112مرفز م س ، "طنق  الطالب ب  غزة والًفح اللربيح"،  يسول/ةبتم   و50) 
ي تــ  الــي  ااةـــرا يس  األ ــواص الــذين طـــ اوح  عمــا هم بــ  ال ا ةـــح عشــرة واخلام ــح والثال ـــ ، والطــالب مـــن  و51) 

 Gisha, “Legalهـــــذ  الف ـــــح ال مريـــــح عســـــى وجــــــ  اخلصـــــوص، مديـــــداً عامـــــاً ب ــــــبيف " ـــــت املوـــــانر" املـــــرطبت مــــــمه 

framework: higher education — rights and obligations under international and Israeli law”, May 2010 ه 
 ه 2112مرفز م س ، "لن ط من قةرا ي  لطالب .طاو غزة بالد اةح يف الًفح اللربيح"،  با /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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وبـالنور قي ادو يـح .ـد ام امل تشـفيام الــم طـديرها و ا ة الصـحح يف  ولـح فس ـط ، فثــااً  -21
مــــا  ــــال املردــــى احملتــــاجون قي عــــالج متوصــــت  و عمسيــــح جراويــــح قي  ــــا ج منطقــــح ةــــتنهم 

، A/70/421االعتيا يـــحه وط تمـــد غـــزة اعتمـــا اً فبـــااً لسلايــــح عســـى نوـــام ااوـــاالم قي اخلـــا ج )انوــــر 
مـــريح  12 611ن مل الـــح وه وال يوجـــد يف غــزة قال   ب ـــح   صــا ي  يف عـــالج ال ــرنا22رة الفقــ

)ال ـــرنان هـــو ال ـــبيف الر ي ـــ  الثـــاو لسوفـــاة يف فس ـــط وه وباادـــافح قي اللـــ ، طشـــا بال ــرنان 
منومــح الصـــحح ال امليـــح قي وجــو    صـــا ي  ا نـــ  فقــت يف جراوـــح القســـيف يف غــزة، ولـــذل   تـــاج 

 ف   هره مريح قي ال الج  ا جها 21-71وواا 
وجيــيف عســى م وــم فس ـــطيل الًــفح اللربيــح  و غــزة احملتـــاج  قي الرعايــح الطبيــح يف القـــدا  -22

الشـــر.يح  و قةـــرا ي   و يف اخلــــا ج  ن يتقـــدموا بطســــيف لسحصـــول عســـى طصــــرين قةـــرا يس ه و غــــم  ن 
 ،و55)ح ا صــول عسـى طصــرين  ــح قةـرا ي  ال طفــرض .يـو اً طــرطبت بال ـن  و با صــت عســى عمسيـ

يف املا ح من الطسبـام طـ  ر  و ال يواَفـق عسيهـا  بـدًاه وطفيـد التقـا ير بـنن عمسيـح طقـدمي  11-12فإن 
 هو56)الطسبام بطي ح وم قدة

 12وطشـا الي ـح ال امــح لسشـ ون املدنيـح يف  ولــح فس ـط  قي طقـا ير طفيــد بتـن ا  و  فــح  -22
 طسقتهـــا عـــ  متاطـــيف املنـــانق يف الًـــفح اللربيـــح مـــن املردـــى ومــــرافقيهم يف املا ـــح مـــن الطسبـــام الـــم

 هنسباً  171 212والبالغ عد ها  2112 الل األ هر األود عشر األوي من عام 
مــريح عسـى األ.ــ  مـن غــزة قي  1 211وحب ـيف طقـديرام منومــح الصـحح ال امليــح، ي ـافر  -26

عــالج نــيب متوصــته و.ــد طراج ــا م ـــدالم الًــفح اللربيــح وقةــرا ي  فــ   ــهر لسحصــول عســـى 
املوافقح عسى الطسبام طراج اً فبااً  الل األ هر األ اة من الف ة املشمولح بالتقرير، قال اخنفًا من 

يف املا ــــــح يف طشــــــرين األول/ فتــــــوبر  69422يف املا ــــــح يف األ ــــــهر الثمانيـــــح األوي قي  21وـــــواا 
، باةـــتثناا فــــ ة 2119منـــذ طشـــرين األول/ فتـــوبر  ه وهـــذا امل ـــدل هـــو   ا م ـــدل موافقــــح2112

،  فـا م و ا ة الصـحح يف غـزة بـنن 2112طشـرين األول/ فتـوبر  2ه ووـىت 2112 التص يد يف عام
 ه2112مريًاً ينتورون ال الج الطيب  ا ج غزة منذ بدايح عام  1 121
نيو غـــــزة و ــــالل ال ـــــنوام الـــــثالة املادـــــيح، و ـــــ  عـــــد  الطسبـــــام الـــــم يقـــــدمها فس ـــــطي -27

يف الشـــــهر يف  1 111لسحصــــول عســــى طصــــا ين لسمردــــى قي الًــــ ؤ طقريبــــًا، قال  ا  مــــن وــــواا 
ه ووــد ا هــذ  و57)2112بــ   يا /مــايو و يسول/ةــبتم   2 111قي وــواا  2111بدايــح عــام 

__________ 

 ه21وودة طن يق  نشطح ا تومح يف األ اد ، "ودع التصا ين"، الصفحح  و55) 
Physicians for Human Rights, Divide and Conquer: Inequality and Health و56)  , January 2015, p. 76ه 
ه ميتــــــن االنــــــالو عسيــــــ  يف ال نــــــوان التــــــاا: 2112أليسول/ةــــــبتم  ، التقريــــــر الشــــــهر  منومــــــح الصــــــحح ال امليــــــح و57) 

www.emro.who.intه 
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الزيا ة  الل ف ة طزايدم فيهـا القيـو  املفرودـح عسـى قمتانيـح وصـول املردـى عسـى ال ـالج الطـيب يف 
 هو58)ر ع  م    فنمص
ويًــطر املردــى الــذين يواَجهــون بــرفح  و طــن ا نسبــامم املت سقــح بإ ــدا  طصــا ين طتـــين  -22

لـم ا صـول عسـى  عايـح نبيـح عاجسـح ومتوصصـح قي طتـرا  عمسيـح طقـدمي الطسبـام املطوكلـح  و .بــول 
تــــاج  قي  عايـــــح  عايــــح  .ــــ   صصــــاً ومالامــــحه و.ــــد ي ــــركض هــــذا التــــن ا املردــــى، وال ةــــيما احمل

 عاجسح، خلطر  ديد يتمث  يف مزيد من األال  الصح   و وىت املومه
وفيمــــا يت ســـــق باملردــــى الـــــذين  صــــسون عســـــى طصــــا ين ال بـــــو ، .ــــد طـــــرفح .ــــوام األمـــــن  -29

ااةـرا يسيح بشـت  ال ميتـن التنبـ  بـ  ال ـماح لـم بـال بو ، وميتـن  ن حتتهـز املردـى الةــتهوامم  و 
اعتقسا .وام األمن ااةـرا يسيح عسـى هـذا النحـو   ب ـح مردـى مـع  فقده و59)عسى ممح ط تقسهم بنااً 

 هو60)مرافقيهم عسى واجز ق يز  الل الف ة املشمولح بالتقرير
 

  2اانا    
 دراسة حالة إيرادية: القيود على ت قل المرضى من غزة

 
هذ  الرعايح ب بيف نوام التصـا ين فثاًا ما ُ رم املردى يف غزة من الرعايح الطبيح  و طتن ر  

 ونوام ااواالمه
عامـًاو  22و.د   دم املفوديح ال اميح  قوإل اان ان والح هيـثم امـد غـا   ُ ـرَّاب ) 

ه وعقــيف عــدة  يــا ام قي 2112الـذ  ُ  ــييف مبــرض  ــالل طصــ يد األعمــال القتاليـح يف غــزة عــام 
 ـح  يف القـاهرة، ويـت جـر  طشـويت ق ـابت  امل تشفيام يف غزة،  ُوي  ال يد ُ رَّاب قي مرفق 

 ه وحبسـول ني ـان/2112بال ـرنان وبـد  ال ـالجه وعـا  ال ـيد ُ ـراب قي غـزة يف فـانون الثاو/ينـاير 
 بري ، اطًن  ن ال الج غ ينهنه ووص  عسى طصرين بالذهاب قي م تشفى يف طـ   بيـيف اجـراا 

نتــا ج امل ـن، ُعـدل ال ـالج الـذ  يتسقــا   عسـى  ن ي ـو  قي غـزة ب ــد اللـ  بيـوم واوـده وعقـيف م ـن
ب بيف انتفاخ يف بطن ه و ُوي  ال يد ُ راب  2112لتن  ادطر قي و.ؤ ال الج يف وزيران/يوني  

قي م تشفى النهاح يف نابسح لتن  طسقى ب د  ةبوع   ةالح  فح طشا قي  ن نوو ال الج الـذ  
  تاج  غا متوفر يف امل تشفىه

ال الج  فثر من الل ، وج  والد ال يد ُ رَّاب نداًا مبا راً قي   يح  ولح  و وفاً من طن ر 
فس ــط ، امــو  عبــاا، نالبــاً قليــ  قوالــح ابنــ  قي م تشــفى قةــرا يس  يتــوفر فيــ  ال ــالج املطســـوبه 

ه ووصـ  عسـى موعـد يف 2112ووصـ  ال ـيد ُ ـرَّاب عسـى ااوالـح مـن و ا ة الصـحح يف متو /يوليـ  
__________ 

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

 ه2015
قي  يسول/ةــــبتم   2112التقــــا ير الشـــهريح الــــم طلطــــ  الفـــ ة مــــن طشـــرين الثــــاو/نوفم  منومـــح الصــــحح ال امليـــح،  و60) 

 ه2112
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 ب/ غ ــطح،  2وطقـدم بطســيف طصـرينه ويف  2112 ب/ غ ـطح  2 بيــيف يف  م تشـفى يف طـ 
 ُبسغ بنن طصرين  روج  ما  ال  ًع لستد.يق األمله ونتيهـح لـذل ، فـام موعـد  وُوـد  لـ  موعـد 

ه و بسلا 2112 ه لتن ال يد ُ رَّاب طويف يف هنايح  ب/ غ طح2112 يسول/ةبتم   9  ر يف 
     يسول/ةبتم  حبصول ابن  عسى التصرينه 2 هي ح الش ون املدنيح والد  يف

ومثــح .يــو  ما يــح عســى التنقـــ  ط يــق  يًــاً الو ــول قي ال ـــالج، بينهــا نقــا  التفتــي ه فقـــد  -61
  م نقـا  التفتــي  وال وا ــق الطر.يـح الــم طــتحتم يف الــد ول قي القـدا الشــر.يح والتنقــ   ا سهــا، 

طقييـــد قمتانيـــح الو ـــول قي امل تشـــفيام الفس ـــطينيح ، قي 2112طشـــرين األول/ فتـــوبر  12منــذ 
ال ــتح املوجـــو ة فيهـــا، وهـــ  م تشـــفيام طقـــدم لموعـــح مـــن ال الجـــام املتوصصـــح غـــا املتـــوفرة يف 
ــن املــو ف  مــن الو ــول   مـافن   ــر  مــن الًــفح اللربيــح و.طــاو غــزةه ووالــا ااغال.ــام  ون متتك

ه و  ـــــدم و61)عســـــى ال ــــالج يف امل تشــــفيامقي ال مــــ  و  م قي طــــن ا ومنـــــع وصــــول املردــــى 
املفودـيح ال ـاميح والـح فس ـطينيح طبسـغ اخلام ـح وال ـت  مـن ال مـر ط ـاو مشـاف  يف التـنفح طوفيـا 

طشـــرين األول/ فتــــوبره و.ـــد  غسقــــا الشـــرنح الطريــــق املــــ    قي  19يف نريقهـــا قي امل تشــــفى يف 
نقــا  التفتـــي ، كــا  عـــاإل وصــولا عســـى امل تشــفى، ونــتج عـــن اللــ  املزيـــد مــن التـــن ا يف قوــد  

  عايح نبيح طنقذ وياماه
وطـ  ر القيــو  عســى التنقــ  عســى جــو ة ال ـالج املتــوفر يف املرافــز الصــحيحه فهام ــح القــدا،  -61

يف منطقـح  بــو  يــح يف القــدا الشــر.يح، طًــم واوــدة مــن فسيــمغ الطــيف يف الًــفح اللربيــحه و صــ  
ال ــــرير  يف امل تشـــــفيام الفس ــــطينيح يف القـــــدا الشـــــر.يح نــــالب جام ـــــح القــــدا عســـــى التـــــد ييف 

بشت   ةاة ه و.د     بناا الـدا  يف  بـو  يـح قي فصـ  فسيـح الطـيف عـن بقيـح القـدا الشـر.يحه 
يف املا ــــح مــــن نــــالب جام ــــح القــــدا مـــــن  11وفــــ  عــــام، متنــــع اا ا ة املدنيــــح ااةــــرا يسيح وــــواا 

القيــــو  مــــن فـــرص طــــد ييف نـــالب الطــــيف واملــــو ف  ه وحتــــد هـــذ  و62)الـــد ول قي القــــدا الشـــر.يح
 الطبي ، كا ي  ر عسى جو ة الرعايح الطبيحه

 
 الحق ي  العمل -3 

طـ  ر القيـو  املفرودــح عسـى التنقــ  ةـسباً عسـى وــق الفس ـطيني  يف ال مــ  ويف احملافوـح عســى  -62
 م تو  م يش  ال قه

التصـــا ين عســــى  ـــو  ـــاص عســـى القطــــاو  ويف الًـــفح اللربيـــح، طـــ  ر ال وا ــــق املا يـــح ونوـــام -61
الز اعـــ ، وهــــو .طــــاو ناملــــا  ــــتَّ  املصــــد  الر ي ــــ  لس مالــــح والــــد   بالن ــــبح لفس ــــطيني  الًــــفح 
اللربيـحه وحتـول القيـو  املفرودـح عسـى قمتانيـح و ـول الفس ـطيني  قي   ادـيهم يف "منطقـح التمـاا" 

ـن الفال وــ  مــن   اعـح   ادــيهم بشـت  منــتوم، كــا وامل ـتوننام القريبــح مـن امل ــتوننام  ون متتك
__________ 

 ه2112طشرين األول/ فتوبر  21بيان م تشفى  وغ تا فتتو يا باةم  بتح م تشفيام القدا الشر.يح،  و61) 
 هPhysicians for Human Rights, Divide and Conquer, p. 76 و62) 
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ي    قي طدهو  يف قنتاج احملا ي  و.يمتهاه فإنتـاج  ـهرام الزيتـون يف طسـ  املنطقـح  .ـ  مـن قنتـاج 
 هو63)مثيالما يف جهح الًفح اللربيح من الدا  بن ب   قي ةت  يف املا ح

عســـى التهـــا ة الفس ــــطينيح  ولسقيـــو  املفرودـــح عســـى ورفـــح البًـــا ع وطنقـــ  األ ـــواص طـــن ا -62
ه فهميــع ال ــسع الـم  ــرج مــن الًــفح اللربيـح قي قةــرا ي  وطــد   قليهـا مــن قةــرا ي  جيــيف  ن  يًـاً 

 ًع لستفتي  املا   والًوابت التها يحه ويقول البنـ  الـدوا قن طصـدير ال ـسع مـن الًـفح اللربيـح 
يومــــًاه وعســـــى ةـــــبي   12ا ها يومـــــاً طقريبــــا بينمـــــا ي ــــتلرإل اةـــــتا  21فـــــان ي ــــتلرإل   2111عــــام 

ه ولـذ  و64)املقا نـح،  تـاج التهـا  ااةـرا يسيون قي عشـرة  يـام يف املتوةـت الةـتاا  ال ـسع وطصـديرها
ا  ـد بالتـاا مـن ال مالـح يف القطــاو كـالقيـو    ـر  ـديد عسـى القـد ة التناف ـيح لسشــرفام الفس ـطينيح، 

 اخلاص الفس طيله 
  ــنا  غــم  هنــا ال طــزال  ًــع لقيــو   ــديدةه فمنــذ طشــرين الثــاو/و ـهد الودــع يف غــزة حت -62

،  ــــرعا قةــــرا ي  يف ال ــــماح ببيــــع فميــــح اــــدو ة مــــن ال ــــسع قي الًــــفح اللربيــــح 2112 نــــوفم 
ه و.د  طاح  فيؤ و65)وقةرا ي ، مبا يف الل  املنتهام الز اعيح والن يهيح ومنتهام ا دا ة واأل اة

 2112م بــنة بالبًــا ع  ــالل األ ــهر ال شــرة األوي مــن عــام   ــاونام 912القيـو  هــذا   ــول 
يف املا ـح مـن  12ه لتن امل دالم ا اليح طبقى عند وواا و66) 2112 اونح عام  222 مقا نح بـ

ه وعالوة عسـى اللـ ،   م القيـو  املفرودـح عسـى وا  ام املـوا  املصـنفح و67)م تويام ما .ب  ا صا 
غـــــزة قي قدـــــ ا  القطاعـــــام اانتاجيـــــح الفس ـــــطينيح، وال ةـــــيما  مــــوا ا "مز وجـــــح االةـــــتودام" قي

، 2112ه ويف ني ـان/ بري  و69)، والندةح والز اعح و ناعم اللذاا والدوااو68)الصناعام ا ديديح
ةــم قي .ا مــح  22قي  21ةــم ويتهـاو  عردــها  2تهــاو  ىلتهــا يُ دـيفا األلــواح اخلشــبيح الـم 
، 2112 ب/ غ طح  1ه ويف و70)ام اةتاا ها قي غزة  ًع لقيو املوا  املز وجح االةتودام، وب

__________ 

 ه9، الصفحح 2112  با /ف ايرمتتيف طن يق الش ون اان انيح، مرا.يف نشرة الش ون اان انيح، طقرير  هر ،  و63) 
World Bank, West Bank and Gaza Investment Climate Assessment: Fragmentation and Uncertainty و64)  , 2014, 

pp. 32-39ه 
ــدو: ملــا  ة  ــاونحألول مــرة منــذ فــرض ااغــالإل امرفـز م ــس ، " و65) 

َ
طشــرين الثــاو/نوفم   6ههه" )ُامكســح باخليــا ههه مل

األ ـــــاة واألن ـــــهح مـــــن غـــــزة يف  ، بت ـــــويق ا ديـــــد،2117َةُي ــــَمن، لسمـــــرة األوي منـــــذ عـــــام  و؛ و"ههه2112
 ه2112 يسول/ةبتم   21قةرا ي "، 

 متتيف طن يق الش ون اان انيح، .اعدة بيانام نشا  م ابر غزةه و66) 
World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee و67)  , 30 September 2015ه 
يف املا ـــح مــــن امل ـــدام امل دنيــــح مد جـــح يف .ــــوا م املــــوا   91يقـــول االحتــــا  ال ـــام لسصــــناعام الفس ـــطينيح يف غــــزة قن  و68) 

، "التنقيــيف بــ  املونيتــو مصــنعه انوــر  يًــاً  1 211عســى املز وجـح االةــتودام وُ وــر   ولــا قي قةــرا ي ، مــا يــ  ر 
 ه2112 يا /مايو  11 فوام النفايام يف غزة ههه  اهرة   ذة بالتفا.م"، 

: التزامـــام قةـــرا ي  2111اطفا.يـــح طي ـــا التهـــا ة ملنومـــح التهـــا ة ال امليـــح، مـــ متر األمـــم املتحـــدة لستهـــا ة والتنميـــح،  و69) 
 ه11-7، الصفحام 2112،  ا  التها ة الفس طينيح

 11مرفــــز م ــــس ، ".ـــــرا  من ــــق  عمــــال ا تومـــــح يف املنــــانق بشــــنن طقييـــــد بيــــع األلــــواح اخلشـــــبيح لقطــــاو غـــــزة" ) و70) 
 وه2112ني ان/ بري  
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ه و.ـد   ـرم هـذ  القيـو  و71)زيد ىلتها عن ةـنتيم  واوـد قي القا مـحيُ ديفا األلواح اخلشبيح الم 
الديدة املفرودح عسى وا  ام اخلشيف عسى مصانع األ اة و رفام األعمال يف غزة، فادطرم قي 

 هو72)عد  ةاعام عمسهم فح عد  مو فيها وطقسيت 
 

 ال مال الفس طينيون يف قةرا ي  ويف امل توننام  
لطاملــــا ةــــ ى ال مــــال الفس ـــــطينيون مــــن األ ض الفس ــــطينيح احملتســـــح قي قجيــــا  فــــرص عمـــــ   -66

    ســـت القــوة ال امســـح  -فس ــطيل  112 111، فــان وـــواا 1991 ا ــ  قةـــرا ي ه و.بــ  عـــام 
ه و  م القيــو  املفرودـــح عســى التهـــا ة و73)يف املا ــح 2طالــح طبســـغ ي مســون يف قةــرا ي ، وفانـــا الب -

وعســـى طنقـــ  األ ـــواص قي   ـــا  مـــدمرة ونويســـح األجـــ  عســـى اال.تصـــا  الفس ـــطيل، كـــا  ا  ن ــــبح 
البطالــح واالعتمـــا  عســـى امل ـــاعدامه و غـــم  ن البطالـــح يف الفـــ ة املشـــمولح بـــالتقرير  ـــهدم طراج ـــاً 

ال يـزال  بـع القـوة ال امسـح الفس ـطينيح ي ـاو مـن البطالـحه ويف غـزة، طبسـغ  ،2112نفيفًا مقا نح ب ـام 
ه وطــــ  ر ن ــــيف البطالــــح املرطف ــــح والرفــــو  اال.تصــــا   عســــى م ــــتو  و74)يف املا ــــح 22ن ــــبح البطالــــح 

يف املا ـــح،  22قي  2112امل يشــحه فن ــبح الفقــر يف األ ض الفس ــطينيح احملتســـح و ــسا  ــالل عــام 
ه و ا  هـذا الودـع اعتمـا  الفس ـطيني  عســى و75)يف املا ـح 19امل ـدل يف غـزة قي يف وـ  و ـ  هـذا 

 ال م  يف قةرا ي ،  غم القيو ه 
، و ـــــ  عـــــد  فس ـــــطيني  الًـــــفح اللربيـــــح الـــــذين  مســـــون 2112وحبســـــول  يسول/ةـــــبتم   -67

 وصـًا، وهــو عـد  طقــول ووـدة طن ــيق  نشـطح ا تومــح  27 221طصـا ين عمـ  يف قةــرا ي  قي 
 22 927ه و ــد  و76)يف األ ادـ  قنــ  األعســى منــذ اعتمــا  نوــام التصــا ين يف  وا ــ  ال ــب ينيام

 ه و77)طصر ًا   ر بال م  يف امل توننام
وميتــن قللــاا طصـــا ين الــد ول قي قةــرا ي  وال مـــ  فيهــا بشــت  مفـــاجع وط  ــف ه ف ســـى  -62

عيـع طصـا ين   ـول فس ـطيني   2112ةبي  املثال،  للا ال سطام ااةرا يسيح يف وزيران/يونيـ  

__________ 

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

http://gaza.ochaopt.org/2015/09/importوانوــــــــــر  يًـــــــــــاً ه 2015 -restrictions-impede-delivery-of-services-and-

humanitarian-assistanceه 
 2مرفــز م ـــس ، "ُي ـــمن بت ــويق   ـــاة مـــن غــزة يف قةـــرا ي ، بينمـــا مينــع ق  ـــال   شـــاب لصــناعح هـــذا األ ـــاة"،  و72) 

 ه2112طشرين الثاو/نوفم  
www.btselem.org/workerانور  و73)  s  ه 
 ه World Bank, Economic Monitoring Report, p. 4 و74) 
 املرجع نف  ه  و75) 
 ه  21وودة طن يق  نشطح ا تومح يف األ اد ، "ودع التصا ين"، الصفحح  و76) 
 ه 16، الفقرة 2112،  يا /مايو ودع عمال األ اد  ال ربيح احملتسحمنومح ال م  الدوليح،  و77) 



 A/HRC/31/44 

 

20/24 GE.16-00774 

 

.ريح ة ا يف الًفح اللربيح قي قةرا ي ، يف طصر  ينـد ج عسـى مـا يبـدو يف قنـا  ال قـاب المـاع  
 ه و78)ب د  ن هاجم فس طيل من طس  القريح دابطاً يف  رنح ا دو  يف القدا الشر.يح

لس مـ  فيهـا ال يشــت  يف  و غـم  ن طقييـد قمتانيـح و ــول ال مـال الفس ـطيني  قي قةــرا ي  -69
وـد الاطــ  انتهافـاً لسم ــايا الدوليـح، فإنــ  جيـيف النوــر قي هـذ  القيــو  يف ال ـياإل ال ــام لالوـتالل ومــا 
يصــاوب  مـــن انتهافـــام لسقـــانون الـــدوا  قـــوإل اان ــان والقـــانون الـــدوا اان ـــاوه و.ـــد ةـــا ا 

و ة فبــاة يف املصــاعيف اال.تصــا يح اخلطــاة القيـو  ااةــرا يسيح غــا املتناةــبح عســى التنقــ  والتهــا ة بصــ
يف الًــــــفح اللربيــــــح وغــــــزة، كــــــا   َـّـــــر عســــــى قمتانيــــــح الو ــــــول قي ةــــــب  ال ــــــي  وال مــــــ  يف األ ض 

 الفس طينيح احملتسحه 
 

 الحق ي  الحياة السرية  -4 
ويف اايـح ط يق القيو  املفرودح عسى وريح التنق  متتع الفس طيني  بـا ق يف ا يـاة األةـريح  -71

 ن  ســت فس ــطيني  غــزة طقريبـــاً  2111الووــدة األةــريحه ويبــ  اةـــتطالو  جــرا  مرفــز م ــس  عـــام 
جيـو  ه ومـع اللـ ، ال و79)لديهم  .ا ب يف الًفح اللربيح، مبا يف الل  القدا الشر.يح،  و يف قةرا ي 

زة والًـــفح  ــ   ــرو  ااغــالإل ونوـــام التصــا ين ا ــالي  ا صـــول عســى طصــرين بال ـــفر بــ  غــ يف
اللربيـح قال لد ــواص الـذين  تــاجون قي  يـا ة .ريــيف مـن الد جــح األوي ي ـاو مــن مـرض  طــا  و 
 ًو   واج  و جنا ة  ود  .رباا الد جح األويه ووىت يف ا ـاالم الـم ط ـتوي فيهـا امل ـايا الصـ بح 

 ه و80)م املطولحلسحصول عسى ال  يت، طبقى املوافقح غا م فدة ب بيف ا صت وااجرااا
ويف وــ  مـــن الصـــ يف ا صـــول عســـى طصـــرين بالـــذهاب قي الًـــفح اللربيـــح لزيـــا ة األةـــرة،  -71

طقريبــــًاه فــــال يُ ــــمن باالنتقــــال قي الًــــفح اللربيــــح قال  يبقـــى ال ــــماح امــــع  ــــ  األةــــرة م ــــتحيالً 
 : الُقصـر حتـا ملقـدم  الطسبـام الـذين ينتمـون قي واوـدة مـن  ـالة ف ـام اـد ة حتديـداً  .يقـاً وهـ

ةـــن ال ا ةـــح عشـــرة الـــذين فقـــدوا  وـــد الوالــــدين يف غـــزة، وفبـــا  ال ـــن الـــذين  تـــاجون قي  عايــــح 
ي ــانون مـــن  مـــراض الـــذين  متريًــيح ولـــيح لــديهم  .ـــا ب مـــن الد جــح األوي ي تنـــون مــم، واملردـــى

اب التافيــح ه  مــا الــزواج مـن  ــوت مــن الًــفح اللربيـح  و عــي  األبنــاا فيهــا لـيح مــن األةــبمزمنـح
 هو81)لسحصول عسى طصرين باالنتقال

فس ـــــطيني  الًــــــفح اللربيـــــح  و غـــــزة املتــــــزوج   ومتنـــــع القيـــــو  املفرودـــــح عســــــى التنقـــــ   يًـــــاً  -72
بن ــواص ي ــتنون يف قةـــرا ي   و يف القــدا الشـــر.يح مــن قعمـــال وقهــم يف ا يـــاة اأُلةــريحه 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 انور 2112مرفز م س ، " .ا ب مب دون"، متو /يولي   و80) 
،  مــــا و اا الوسمــــام: طب ـــام عــــزل قةــــرا ي  لقطــــاو غــــزة عســـى وــــق الفس ــــطيني  يف ويــــاة  ةــــريحبت ـــسيم وهاموفيــــد،  و81) 

 ه12و 12، الصفحام 2112فانون الثاو/يناير 
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الن ـــيح والـــد ول قي قةـــرا ي ، الـــذ  ، مـــد  التني ـــا ل ـــنحل   ـــر  .ــانون 2112وزيران/يونيــ  
ه و وـــر القــانون عســى فس ــطيني  الًــفح اللربيــح وغـــزة و82)2111 ــد  يف  ــت   مــر م .ــا عــام 

ا صــول عســـى ق.امـــح  ا مـــح  و م .تـــح يف القـــدا الشـــر.يح  و قةـــرا ي  وـــىت يف والـــح  واجهـــم بنوـــد 
الًــفح اللربيـح باا.امــح يف  ه ويف بًـع وـاالم، ىُلــن  ـامس  هويـامو83)مـوانل  و ةـتان قةــرا ي 

بينمـــا  - و84)قةــرا ي  مبوجــيف طصــا ين ق.امــح قةــرا يسيح .ابســح لستهديـــد  ــا ح ل ــنح واوــدة فــ  مــرة
ه و85)من ـــا طامــا عـــع  ـــ  األةـــرة بـــنفرا  مـــن غـــزة 2112مينــع  مـــر ع ـــتر  قةـــرا يس   ـــا   عـــام 

غـــزة واالوتفـــاة ب ال.ـــام مــــع  وبالتـــاا، فـــإن اخليـــا  الوويـــد املتـــاح لُدةـــر املوتسطــــح هـــو ال ـــي  يف
مبوجــــيف "قجــــراا ال ـــــا الم  1992وهــــو  يـــــا  طي ــــر  قةــــرا ي  منــــذ عـــــام  - األ.ــــا ب يف قةــــرا ي 

ـــــمح"ه ويف  ، وعقـــــيف ا تفــــــاا قةــــــرا يسيغ    ـــــال غــــــزة  ون طن ــــــيق  و 2112متو /يوليــــــ   21املق َّ
ه و86)وـىت ق ـ ا    ـرطصرين، ا ذ .را  بتهميد ةفر ااةرا يسي  وةتان القـدا الشـر.يح قي غـزة 

 و سق هذا ا ور ود اً م تحياًل مل ام اأُلةر املق مح الم ط ي  ب  غزة وقةرا ي ه
ااةـرا يسيح وعـدم  - و فح قةرا ي  التام طقريباً لمع    األةر الفس ـطينيح  و الفس ـطينيح -71

نطــو  عســى متييــز مراعـاة  ــرو  فــ   ــوت ينتهــ  ا ــق يف ا يــاة األةـريح وووــر التمييــز، ألنــ  ي
ط  ــــف  بــــ  األةــــر املوتسطــــح الــــم طًــــم فس ــــطيني  و عايــــا  جانــــيف   ــــرين وينطــــو  عســــى حتيــــز 

 هو87)ق ل
  

 تأثير النقسام ال لس ي   على حقوق اإلنسانم  ما ي  ذلك حرية الت قل -دال 
 
املفرودـــح عســى الــرغم مــن ال وا ـــق الــم يفردــها االوــتالل ااةـــرا يس ، مبــا يف اللــ  ال وا ــق  -72

عسى التنق ، يقـع عسـى عـاطق الفس ـطيني  املتسفـ  مب ـ وليام، وقي  فـ  وـدل كتـن، التـزام بـاو 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 
عســى .ــانون الن ـــيح والــد ول قي قةــرا ي ، جيـــيف عســى مقــدم الطســـيف  ن ي ــتويف  ـــرو   2112وفقــاً لت ــدي  عـــام  و84) 

ةـــنح لسرجـــ ه وميتـــن منـــع مقـــدم الطســـيف مـــن الـــد ول قالا اعت طـــ  ال ـــسطام  12ةـــنح لسمـــر ة و 22ال ـــن الـــدنيا: 
 ه(HaMoked, Temporary Order?, pp. 21-24)اعت م     وت من  ةرط  مديداً  منيًا   و

 هHaMoked, Temporary Order?, p. 29 و85) 
  ب/ 2 ةــــالح موجهـــــح قي و يـــــر الـــــدفاو ااةــــرا يس ، مو ـــــي  ي ســـــون، بشـــــنن ووــــر   ـــــول ااةـــــرا يسي  قي غـــــزة،  و86) 

 http://gisha.org/UserFiles/File/letters/letter_toان التـــــــاا: ه ميتــــــن االنـــــــالو عسيهــــــا يف ال نــــــو 2112 غ ــــــطح 

_yaalon_COGAT_Israelis_11.8.15-eng.pdfه 
، CEDAW/C/ISR/CO/5؛ و12، الفقـرة CCPR/C/ISR/CO/3ه وانوـر  يًـاً 12، الفقرة CERD/C/ISR/CO/14-16انور  و87) 

.ال   يح احملتمح ال سيا ااةرا يسيح يف الل  الو.ا يف  ،2112ه ويف عام 29، الفقرة CRC/C/ISR/CO/2-4؛ و22الفقرة 
ميتن  ن يتون  وتم   د ط  احملتمح و سصا في  قي  ن األمن القوم  ااةرا يس   هم من ا ق يف ا ياة اأُلةريح: "ال

https://www.opensocietyfoundations.org/lit"ه انور .ومياً  مثن قعمال وقوإل اان ان انتحا اً  igation/adalah-v-israel ه 
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واايــح وقـــوإل اان ـــان لميـــع األ ـــواص اخلادـــ   ل ــسطتهم والوفـــاا مـــذ  ا قـــوإله و.ـــد جـــر  
ان ــــانه طنفيـــد هــــذا االلتــــزام بانًــــمام  ولــــح فس ــــط  مـــ  راً قي ةــــبع م اهــــدام  وليــــح  قــــوإل ا

ويسحـق مــن اللــ   نــ  طقـع عســى وتومــح  ولــح فس ــط  التزامـام قجيابيــح حبمايــح وقــوإل اان ــان يف 
األ ض الفس ـــــطينيح احملتســــــح وفـــــذل  واجــــــيف ال ـــــ   قي  فيــــــؤ وـــــدة ا  ــــــا  ال ـــــسبيح لالوــــــتالل 

 هو88)ااةرا يس  يف ودو  .د اما
أل ــــر ال ــــسيب لالنق ــــام ال ياةـــــ  ويف هــــذا ال ــــياإل، يشــــ ر األمــــ  ال ــــام بقســــق بــــالغ ق اا ا -72

الفس ـطيل الـدا س  بـ  اـاا وفـتن امل ـتمر منــذ مثـاو ةـنوامه ويفـا.م االنق ـام بـ  الفس ــطيني  
طفتـــا األ ض الفس ـــطينيح بشـــت ل مشـــاب  أل ـــر القيـــو  ااةـــرا يسيح عســـى وريـــح التنقـــ ، وهـــو بالتــــاا 

 وه29، الفقرة A/HRC/28/45ي هم يف طقويح نا فح واة ح من وقوإل اان ان )انور 
وطسقــا املفودــيح ال ــاميح طقـــا ير طفيــد بــنن و ا ة الدا سيــح يف  ولـــح فس ــط   و.فــا، بنـــاًا  -76

عسـى ط سيمـام مــن املوـابرام ال امـح الفس ــطينيح، ق ـدا  و ديـد جــوا ام ةـفر الفس ـطيني  الــذين 
الي ـح امل ــتقسح  قـوإل اان ــان ه و ــالل الفـ ة املشــمولح بـالتقرير، طسقــا و89)يُـزعم انتمــا هم  مـاا

يف فس ـط    بــع  ـتاو  مــن فس ــطيني  مـن غــزة .يــ  قن الطسبـام الــم طقــدموا مـا لسحصــول عســى 
 جوا ام ةفر  ُفًاه

ومن املثا لسقسق  يًاً و و  طقا ير  الل الف ة املشمولح بالتقرير طفيد بنن األجهزة األمنيح يف  -77
ة عـ  م ـ  ق يـز  ون  وامـر .ًـا يحه و  ـا م الي ـح امل ـتقسح  قـوإل غزة من ا ةتان غزة من امللـا   

اان ان قي  فح الطسبـام الـم طقـدم مـا  عًـاا يف السهنـح املرفزيـح  رفـح فـتن وا سـح الثـو    رفـح 
 فـــــانون األول/  22فــــتن، يف  ــــالة مناةــــبام، لسحصــــول عســــى طصــــرين بال ــــفر  ــــا ج غــــزةه ويف 

نفاًل ط اوح  17 ير  ن ةسطام غزة املوجو ة يف نقطح التفتي  من ا ، الفرم التقا2112  ي م 
ومخ ح بالل    2112 عما هم ب  اخلام ح والثانيح عشرة طيتموا نتيهح طص يد األعمال القتاليح عام 

ه وا عـا ال ـسطام  ن األنفـال و90)فانوا يرافقوهنم من اخلروج من غزة لزيا ة قةرا ي  والًـفح اللربيـح
 هو91)ال فر وفا اً عسى  قافتهم و مايتهم من ةياةح التطبيع مع قةرا ي  ُمن وا من

ولالنق ـامام ال ياةـيح الفس ــطينيح   ـر ةــسيب  وةـع  يًــاً عسـى متتــع الفس ـطيني  حبقــو.هم  -72
املدنيـــح وال ياةــــيحه فمــــن بــــ  األف ـــال املثــــاة لسقســــق الــــم   ـــدما املفودــــيح ال ــــاميح  ــــالل الفــــ ة 

واالعتقــال واالوتهـــا  الت  ــفيان لسنشــطاا ال ياةـــي ،  ،قرير االةــتودام املفـــر  لسقــوةاملشــمولح بــالت

__________ 

: نبي ــح االلتــزام القـــانوو و2112)11انوــر، عســى ةــبي  املثــال، السهنــح امل نيــح حبقــوإل اان ــان، الت سيــق ال ــام  .ــم  و88) 
 ه2ال ام املفروض عسى الدول األنرا  يف ال هد، الفقرة 

 هafa.ps/post/146208انور  و89) 
 والح  روج لسطسبح"ه 17مرفز م س ، " و90) 
 هhttp://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=130062 انور و91) 
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واةـــــــتودام الت ــــــــذييف وغـــــــا  مــــــــن دـــــــروب ةــــــــوا امل امســــــــح وفـــــــرض القيــــــــو  عســـــــى وريــــــــح الت بــــــــا 
(A/HRC/31/40)ه 

وطُ يـــق االنق ـــامام ال ياةـــيح فـــذل  قعمــــال ا قـــوإل اال.تصـــا يح واالجتماعيـــح والثقافيــــحه  -79
را  يف عـــدم  فـــع  واطـــيف مــو ف  اخلدمـــح املدنيـــح الـــذين و فــتهم ال ـــسطام يف غـــزة م ـــنلح فاالةــتم

مو ـــؤ مـــن مـــو ف  اخلدمـــح املدنيـــح و جـــال األمـــن عســـى  21 111ق ـــتاليح لسلايـــحه فســـم  صـــ  
، بـــ  وصــسوا فقـــت عســـى مبــالغ يف مناةـــبام م ينـــح 2112األ.ــ  عســـى  واطـــبهم منــذ ني ـــان/ بري  

 هو92)ألةباب قن انيح
و    اللــــ  بــــدو   قي   ــــا ل ةــــسبيحل عســــى قمتانيــــح الو ــــول قي الت ســــيم والصــــحح والرعايـــــح  -21

يف املا ــح  21االجتماعيـح، وغاهـا مــن الوانـيفه ويف غــزة، ةـه  .طـاو الصــحح ن ـبح طلي ــيف .ا بـا 
ه و93)، وال ةـيما ب ـبيف عـدم .ـد ة املـو ف  عسـى  فـع طتـاليؤ النقــ 2112يف فـانون الثاو/ينـاير 

ال ــامسون يف و ا ة  721،  دــرب مو فــو النوافــح البــالغ عــد هم 2112فـانون األول/ ي ــم  ويف  
يومــــاً ب ـــبيف عــــدم  فـــع  جــــو هم ملـــدة ةــــتح   ـــهره ونتيهــــح  16الصـــحح يف غــــزة عـــن ال مــــ  ملـــدة 

مرفـزاً  ـحيًا، وعسقـا و ا ة الصـحح ب ـح  26م تشـفى و 11لذل ، طو.فا  ـدمام النوافـح يف 
 هو94)يف الل   دمام الطيف الن ا  اخلدمام الطبيح، مبا 

  
 التوصيات -را عاا  
 

 توصيات إلى حكومة إسرائيل -ألف 
 
يقر  علرى السررل ات اإلسررائيليةم  موجررو القرانون الردول  لحقرروق اإلنسران والقررانون  -21

التزام  تيسير ت قل ال لس ي يين  حرية داخل الرم ال لس ي ية المحتلةم  ما  مالدول  اإلنسان 
ي  ذلك القد  الشرقية. ويجو أن يتماشى أم استث اء م  أحكام القانون الدول م مما يع   
أن القيود ل تكون مبررة إل لسربا  أم يرة اضر رارية وللتصردم لخ رر أم ر  محردد لريس إل. 

ق ئيل الحصار الم روم على غزةم ت بيقا لحكام القانون الردول  لحقرو وي بغ  أن تري  إسرا
(م وأن تسرم   الت قرل  رين غرزة والضر ة الغر يرة.  2112)1681اإلنسران وقررار مجلرس المرن 

كما ي بغ  أن تزيل القيود المادية الم روضة على الت قل  حرية ي  جمي  أنحاء الض ة الغر يةم 
أن تك رررل اتسرراق جميرر  القواعررد والمت لبررات اإلداريرررة ذات  مررا يرر  ذلررك القررد  الشرررقيةم و 

 الصلة م  القانون الدول  لحقوق اإلنسان والقانون الدول  اإلنسان .

__________ 

 ه1، الصفحح 2112متتيف طن يق الش ون اان انيح، "مرا.يف الش ون اان انيح، طقرير  هر "، فانون الثاو/يناير  و92) 
 ه2و 2املرجع نف  ، الصفحتان  و93) 
 املرجع نف  ه و94) 
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ويجرو احترررام الحرق يرر  التعلريح وحمايترر م  س رب ل م دررا تيسرير الوصررول إلرى المرردار   -22
ال  غرزة علرى  حرية وأمان ودون عوائق. ويجو ري  الحظر الشامل الم بق على حصرول طر

 التعليح ي  الض ة الغر ية.
وي بغر  اتخراذ خ روات يوريرة إل الرة العقبرات التر  تعيرق حريرة الت قرل وتم ر  المرو  ين  -21

ال بيرين مررن أداء مدررامدح. ويجررو ريرر  جميرر  العقبررات غيررر الضرررورية أو غيررر المت اسرربة الترر  
ذلرك ير  إسررائيل والقرد   تعيق حصول ال لس ي يين على العرال  ال بر  دون إ  راءم  مرا ير 

 الشرقية.
ويجو اتخاذ خ وات لتخ يف القيود الم روضة على الت ميرة القتصرادية ير  الرم  -22

ال لسرررر ي ية المحتلررررةم  س ررررب ل م دررررا الشرررررود يرررروراا يرررر  إتاحررررة مزيررررد مررررن حريررررة حركررررة البضرررررائ  
 ميررررررة والشرررررخاع وريرررررر  العوائررررررق التررررر  تم رررررر  ال لسرررررر ي يين مررررررن الوصرررررول إلررررررى أراضرررررريدح وت

 اقتصادهح.
ويجررررو أن تقررررر السررررل ات اإلسرررررائيلية  حقرررروق ال لسرررر ي يين يرررر  اإلقامررررة وتحترمدرررررا  -22

 س ب ل م دا الوقف ال ورم لممارسرة إلغراء تصراري  اإلقامرةم وإلغراء التجميرد الم برق علرى تغييرر 
الع رراوينم وإلغرراء أيرررة حصررل م بقرررة علررى طلبرررات جمرر  شرررمل السرررةم والبررر  يرر  ال لبرررات 

 كمة وي  ال لبات الجديدة على وج  السرعة.المترا 
  

 توصيات إلى السل ات ال لس ي ية - اء 
 
يجرررو علررررى السرررل ات ال لسرررر ي ية أن ت  رررب التزاماتدررررا  موجرررو المعاهرررردات الدوليررررة  -26

 لحقوق اإلنسانم  ما ي  ذلك ما يتعلق  حرية الت قل.
الحرزا  السياسرية الوط يررة وي بغر  أن تتخرب السرل ات ال لسر ي ية خ رواتج لتشرجي   -27

على إيجاد حلج لالنقسام السياس  الربم يعيرق ت  يرب حكومرة دولرة يلسر ين للتزامرات حقروق 
 اإلنسان ي  جمي  أنحاء الرم ال لس ي ية المحتلة على نحو متساوج.

 


