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011118    251018    18-16857 (A) 

*1816857*  

 والسبعون الثالثة الدورة
 األعمال جدول من 55 البند
 في بالتحقيق المعنية الخاصةةة اللجنة تقرير

 حقوق تمس التي اإلسةةةراييلية الممارسةةةا 
 من وغيره الفلسةةةةةة يني للشةةةةةةع  اإلنسةةةةةةان
 المحتلة األراضي في العرب السكان

   
 في الفلسةةةة يني للشةةةةع  اإلنسةةةةان حقوق تمس التي اإلسةةةةراييلية الممارسةةةةا   

 ةالشرقي القدس فيها بما المحتلة، الفلس ينية األرض
  

 *العام األمين تقرير  
  

 موجز 
 متس اليت اإلسرائيلية املمارسات على ويركز .72/87 العامة اجلمعية بقرار عمال التقرير هذا أعد 

 الرتكيز مع، الشـــــر ية القدس فيها مبا، احملتلة الفلســـــ ينية األرض يف الفلســـــ يي للشـــــع  اإلنســـــا  حقوق
 .2018 أيار/مايو 31 إىل 2017 حزيرا /يونيه 1 من الفرتة ويغ ي، غزة يف الوضع على خاص بشكل

 
 

  

 

 .النهائي احملدد لتقدميه كي يعكس أحدث الت ورات دم هذا التقرير بعد املوعد  * 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/87
https://undocs.org/ar/A/RES/72/87
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  مقدمة - أوال 
 حزيرا /يونيــــه 1 من الفرتة، 72/87 العــــامــــة اجلمعيــــة بقرار عمالا  املقــــدم التقرير، هــــذا يغ ي - 1

 حلقوق املتحدة األمم مفوضـــــــــية به  امت الذي الرصـــــــــد إىل ويســـــــــتند .2018 أيار/مايو 31 إىل 2017
 حكومية. غري ومنظمـات املتحـدة لألمم تـابعـة أخرى كيـانـات  جبمعهـا  ـامـت اليت واملعلومـات اإلنســــــــــــــــا 

 حقوق متس اليت اإلســـــــــــــــرائيلية املمارســـــــــــــــات عن العام األمني تقرير مع باال رتا  التقرير هذا  راءة بغيوين
 إىل املقدم اإلنســــــا  حلقوق املتحدة األمم مفوضــــــية وتقرير، (A/72/565) الفلســــــ يي للشــــــع  اإلنســــــا 

 12/1- دإ و 9/1- دإ بــــــالقرارين عمالا  والثالثني الســــــــــــــــــــابعــــــة دورتــــــه يف اإلنســــــــــــــــــــا  حقوق جملس
(A/HRC/37/38.) 

 األرض يف الفلســ يي للشــع  اإلنســا  حقوق متس اليت اإلســرائيلية املمارســات عن التقرير وهذا - 2
 ذلك يف مبا، تواجهها اليت املأسوية اإلنسانية احلالة ضوء يف غزة على رئيسي بشكل يركز احملتلة الفلس ينية

 اإلنســـــــــــا  حلقوق الدويل والقانو  اإلنســـــــــــاي الدويل القانو  وانتهاكات (1)املعابر إغالق اســـــــــــتمرار نتيجة
 شـــــــــــهدها اليت القتالية األعمال منذ القتلى من عدد أكرب ســـــــــــقو  إىل وأدى ذروته بلغ للعنف وتصـــــــــــعيد

 .2014 عام
  

 القانوني اإلطار - ثانيا 
 اإلسرائيلي، لالحتالل خاضعة أرضا، غزة   اع فيها مبا بأكملها، احملتلة الفلس ينية األرض تعترب - 3

 .(2)اإلنسا  حلقوق الدويل والقانو  اإلنساي الدويل القانو  عليها ويسري
 ملزمة باالحتالل القائمة الســل ة فإ ، باالحتالل املتعلقة اإلنســاي الدويل القانو  ألحكام ووفقاا  - 4

 ودو  إنسانية معاملة األو ات مجيع يف احملميني األشخاص معاملة سيما وال، احملتلة األرض سكا  حبماية
 والسـالمة العام النظام وكفالة اسـتعادة سـبيل يف الزمة تدابري من اختاذه وسـعها يف ما كل  وباختاذ ،متييز أي

 .(3) اطعة بصورة ذلك دو  احليلولة تتم مل ما، البلد يف السارية القوانني احرتام مع اإلمكا ، بقدر، العامة
 األرض يف لألشــــــخاص اإلنســــــا  حقوق وإعمال ومحاية باحرتام أيضــــــاا  ملزمة باالحتالل القائمة والســــــل ة

 الدولية. بالتزاماهتا عمال احملتلة

__________ 

لوصـــف ما تفرضـــه إســـرائيل لفرتات طويلة من إجراءات إغالق و يود ا تصـــادية و يود  “إغالق املعابر”يســـتخدم مصـــ ل   (1) 
 على التنقل يف غزة.

اآلثار القانونية الناشـــعة عن تشـــييد جدار يف األرض الفلســـ ينية ؛ وحمكمة العدل الدولية، 10، الفقرة A/HRC/34/38انظر  (2) 
، (2016) 2334 و (2009) 1860. وانظر أيضا  راري جملس األمن I.C.J. Reports 2004, para. 101احملتلة، فتوى، 

، يف مجلة 10/18، يف مجلة أمور؛ و رار جملس حقوق اإلنسا  63/98 و 62/181يف مجلة أمور؛ و راري اجلمعية العامة 
، يف 5، الفقرة A/HRC/8/17، و 9، الفقرة A/HRC/12/37أمور؛ وتقريري مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا ، 

 األول/كانو    17ده مؤمتر األطراف املتعا دة الســــــامية يف اتفا ية جنيف الرابعة املعقود يوم مجلة أمور؛ واإلعال  الذي اعتم
 .، املرفق(A/69/711-S/2015/1) 2014ديسمرب 

، واتفــا يــة جنيف بشـــــــــــــــــأ  محــايــة 43) واعــد الهــاي(، املــادة  1907الئحــة الهــاي املرفقــة بــاتفــا يــة الهــاي الرابعــة لعــام  (3) 
 .13، الفقرة A/HRC/34/38 ؛ و27و ت احلرب )اتفا ية جنيف الرابعة(، املادة  األشخاص املدنيني يف

https://undocs.org/ar/A/RES/72/87
https://undocs.org/ar/A/RES/72/87
https://undocs.org/ar/A/72/565
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/38
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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 إىل املقدم العام األمني تقرير يف الســـــــــــــاري القانوي لإلطار مفصـــــــــــــل حتليل على االطالع وميكن - 5
 (.11-3 الفقرات ،A/HRC/34/38) اإلنسا  حقوق جملس

  
 إليه المؤدية المعابر وإغالق غزة ق اع على المفروض الحصار - ثالثا 

 به تســـــــــم  ما بأ صـــــــــى تعمل أ  باالحتالل، القائمة الســـــــــل ة بوصـــــــــفها إســـــــــرائيل، واج  من - 6
 واملهمات األغذية من يلزم ما تستورد وأ  ال بية مداداتواإل الغذائية باملؤ  السكا  تزويد على وسائلها،

 األرض ســـــــــــــــكا  جتاه إســـــــــــــــرائيل وواج  .(4)كافية  غري احملتلة األراضـــــــــــــــي موارد كانت  إذا وغريها ال بية
 الواجبة اإلنســا  حقوق احرتام واج  يشــمل أنه إذ األســاســية اإلمدادات توفري يتجاوز احملتلة الفلســ ينية

 .(5)الئق معيشي مستوى يف احلق مثل والثقافية، واالجتماعية اال تصادية احلقوق ذلك يف مبا له،

 حياة على غزة   اع إىل املؤدية املعابر إغالق تأثري إزاء  لقه عن وتكراراا  مراراا  العام األمني أعرب و د - 7
 .(6)الدويل القانو  مبوج  حمظورة ممارسة وهي مجاعيا، عقابا يعترب  د ذلك أ  على مشدداا  املدنيني، السكا 

 
  وخارجها غزة داخل والسلع األشخاص تنقل - ألف 

 تشــــــكل والســــــلع األشــــــخاص تنقل حرية على اإلســــــرائيلية الســــــل ات تفرضــــــها اليت القيود ظلت - 8
 بالتقرير. املشمولة الفرتة خالل بالغ  لق مصدر

 
  التنقل حرية في الحق على المعابر إغالق أثر  

 أ  على صــــــــــــراحة ينص الذي ،(7)اإلنســــــــــــا  حلقوق الدويل القانو  مبوج  مكفولة التنقل حرية - 9
 إىل الدخول حق من تعســـــفاا  شـــــخص أي حرما  وعدم، بلده ذلك يف مبا، بلد أي مغادرة حرية فرد لكل
ا يكو   د التنقل حرية يف احلق أ  حني ويف .(8)بلده  اليت تلك غري بقيود احلق هذا تقييد جيوز فال، مقيدا
 اآلداب أو العامة الصــــــــــحة أو العام النظام أو القومي األمن حلماية ضــــــــــرورية وتكو ، القانو  عليها ينص

 الدويل القانو  يف هبا املعرتف األخرى احلقوق مع متمشـــــــــــــــية وتكو ، وحرياهتم اآلخرين حقوق أو العامة
 مغادرة حرية على املفروضــــة القيود وإ  .(9)ســــتحميها اليت املصــــلحة مع متناســــبة وتكو  اإلنســــا  حلقوق

 يف احلق مثل، والثقافية واالجتماعية اال تصــــــــــادية باحلقوق التمتع على كبري  ســــــــــلي أثر هلا يكو  اليت غزة،

__________ 

 .55اتفا ية جنيف الرابعة، املادة  (4) 
 (5) A/HRC/24/30 ـــفـــقـــرة ـــفـــقـــرة A/HRC/34/36، و 22، ال ـــفـــقـــرة A/HRC/31/40، و 36، ال ؛ انـــظـــر أيضــــــــــــــــــــــا 36، ال

A/HRC/34/38 33 و 31 و 30، الفقرات. 
 (6) A/72/565 ، 28الفقرة. 
 (.1) 12العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  (7) 
 (.4) ( و2) 12املرجع نفسه، املادة  (8) 
( بشــــــــــــأ  احلق يف التنقل، 1999) 27(؛ اللجنة املعنية حبقوق اإلنســــــــــــا ، التعليق العام ر م 3) 12املرجع نفســــــــــــه، املادة  (9) 

 .14 الفقرة

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38،
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38،
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38،
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 تعترب  د، األسرية احلياة يف واحلق العمل يف واحلق التعليم يف واحلق الصحة يف واحلق الئق معيشي مستوى
 .(10)اإلنساي الدويل القانو  مبوج  مجاعيا عقابا أيضا

 إيريز معرب جعل مما بالتقرير، املشــــمولة الفرتة معظم خالل رف  معرب املصــــرية الســــل ات وأغلقت - 10
 عامة، وكقاعدة واخلارج. الغربية الضـــــــــــــــفة إىل منها للخروج غزة لســـــــــــــــكا  املتاح الوحيد العادي ال ريق

 صادر بتصري  إال ذلك يفعل أ  إيرز معرب عرب السفر إىل ُيض ر غزة يف فلس يي شخص أي يست يع ال
 للمرور املخصصة احلصص واستيفاء (11)ثالثال الرئيسية فعاتال إحدى إىل االنتماء شري ة إسرائيل، عن
 .(12)اإلسرائيلية األمن سل ات حددهتا اليت

 منقذ طي عالج إىل احملتاجني للمرضـــــــــــــى إال ميكن ال يرافقهم، ومن املرضـــــــــــــى بفعة يتعلق وفيما - 11
 ملرة ُيســــتخدم خروج تصــــري  على للحصــــول ب ل  التقدم غزة يف متوفر وغري احلياة جملرى مغرّي  أو للحياة
 فيتعني متعددة، طبية مواعيد إىل حيتاجو  والذين مزمنة أمراض من يعانو  الذين املرضـــى أما فقط. واحدة
، األخرى االســـــــــــــــتثنائية باحلاالت يتعلق فيما أما غزة. من اخلروج يودو  مرة كل  يف ب ل  التقدم عليهم

 األخ أو األب أو األم أي، “األوىل الــــدرجــــة من” األ ــــارب أحــــد لزيــــارة غزة من اخلروج للفرد فيمكن
 حياته يعرض أ  حيتمل خ ري مرض من يعاي الذي”، الزوجة أو الزوج أو األطفال أحد أو األخت أو

 .(13)“طويلة لفرتة املستشفى يف عالج إىل حيتاج الذي أو للخ ر

، املثال ســـبيل فعلى خروج. تصـــري  على احلصـــول يضـــمن ال إيريز عرب املرور معايري اســـتيفاء وإ  - 12
 صــادرا طبيا تقريرا اإلســرائيلية الســل ات إىل ويقدم جيهز أ  أوال عليه يتعني مريضــة أم زيارة يود فرد أي إ 
 الســــــــل ات عن صــــــــادرة هوية ب ا ة من ونســــــــخة؛ خ ري مرض من تعاي األم أ  يؤكد مســــــــتشــــــــفى عن

 من النوع هذا لديهم ليس غزة يف يعيشـــــــــــو  ممن شـــــــــــخص 40 000 و 30 000 بني )ما اإلســـــــــــرائيلية
 إىل الســـفر حالة ويف ،(14)التصـــاري ( من نوع أي على للحصـــول ب ل  التقدم ميكنهم وال اهلوية ب ا ات
 األرد . عرب بالسفر لل ل  املقدم للفرد تسم  األردنية السل ات من رسالة، عربه أو األرد 

 طلبات لتجهيز املنظمة القواعد على 2017 األول/أكتوبر تشـــــــــــــــرين يف إدخاله مت تعديال، وإ  - 13
 بني ما إىل عمل يوم 14 من املقدمة ال لبات على للرد الزمنية الفرتة مدد ،(15)تصـــــــــــــري  على احلصـــــــــــــول

 إحـدى طعنـت و ـد لل لـ . املقـدم الشـــــــــــــــخص إليهـا ينتمي اليت الفعـة حســــــــــــــــ ، عمـل يوم 70 و 23
 اإلســرائيلية العليا العدل حمكمة إىل  دمته التماس يف التعديل هذا يف اإلســرائيلية اإلنســا  حقوق منظمات

__________ 

 (10) A/HRC/34/38،   65 و 64الفقرتا. 
 الفعات الرئيسية الثالث هي الباعة واملرضى ومن يرافقهم واحلاالت االستثنائية األخرى. (11) 
 (12) Israel Ministry of Defense, Coordination of Activities in the Territories, “Unclassified status of 

authorizations for the entry of Palestinians into Israel, their passage between Judea and Samaria and the Gaza 

Strip and their travel abroad”, September 2017. 
 .10املرجع نفسه، ص  (13) 
 (14) Sarah Adamczyk, Undocumented and Stateless: The Palestinian Population Registry and Access to 

Residency and Identity Documents in the Gaza Strip (Norwegian Refugee Council, 2012), p. 43. 
ـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــر  (15)   /www.gisha.org/UserFiles/File و www.hamoked.org.il/files/2018/1162841.pdf (Hebrew)ان

LegalDocuments/procedures/general/200en.pdf (English). 

http://www.hamoked.org.il/files/2018/1162841.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/200en.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/200en.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/200en.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/200en.pdf
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 أســــباب أو مربر أي دو ، ال لبات جتهيز و ت متديد أ  أســــاس على ،(16)2018 نيســــا /أبريل 10 يف
 املتو ع ومن غزة. يف املقيمني للســــكا  اإلنســــا  حبقوق متناســــ  وغري ضــــروري غري ضــــرراا يلحق،  انونية

 .2019 يناير/الثاي كانو   يف األوىل اجللسة عقد

 “طويلة فرتة اإل امة بقصــد بســفر” يقومو  الذين الفلســ ينيني الســكا  فإ  آخر، إلجراء ووفقا - 14
 واحد عام ملدة غزة إىل العودة عدم مبوجبه يقبلو  تنازل تو يع على وافقوا إذا إال إيريز عرب املرور ميكنهم ال

 ب لبات، تقدموا ممن عدد أفاد و د .(17)الرمسية إســـرائيل ســـياســـة يف اجلديد اإلجراء هذا ويرد األ ل. على
 خيار لديهم يكن ومل إيريز إىل وصـوهلم عند إال التنظيمي اإلجراء هلذ إدراكهم عدم عن، طالب فيهم مبن

 اخلارج. يف الدراسة فرصة تفويت أو التنازل على التو يع سوى

 املسافرين الفلس ينيني األشخاص على حتظر بالتقرير املشمولة الفرتة خالل أخرى  يود وُفرضت - 15
 و د .(18)النظافة ومســـتلزمات الغذائية واملواد احملمولة( اهلواتف )خبالف اإللكرتونية األجهزة محل زيإير  عرب

 أنه، الســــــنني مر على هبا اضــــــ لعت اليت الرصــــــد أنشــــــ ة خالل من، اإلنســــــا  حقوق مفوضــــــية الحظت
 الســــل ات عن الصــــادرة البالغات تكو ، القائمة اإلجراءات وتعديل جديدة بإجراءات األخذ يتم عندما

 الشـــــؤو  مكت  ويفيد عام. بشـــــكل معدومة أو  ليلة املعنيني الســـــكا  تنبيه أو إبالغ بقصـــــد اإلســـــرائيلية
 اإلجراءات يف التغيري إدراك بعدم ســـــــواء، حد على غزة، يف والســـــــكا  الفلســـــــ ينية للســـــــل ة التابع املدنية
 .(19)اإلسرائيلية السل ات إىل ال ل  تقدمي بعد إال أحيانا

 بالشؤو  يتعلق فيما إسرائيل مع التنسيق الفلس ينية للسل ة التابع املدنية الشؤو  مكت  ويتوىل - 16
 عــدد كــا ،  2017 عــام ويف .“وإليهمــا غزة و  ــاع الغربيــة الضـــــــــــــــفــة من العبور” ذلــك يف مبــا، املــدنيــة

 املشــــــــــمولة الفرتة وخالل .(20)شــــــــــخص 1 940 000 بنحو يقدر غزة يف يعيشــــــــــو  الذين األشــــــــــخاص
 طل  1 000 إىل يصل ما، املتوسط يف، الفلس ينية للسل ة التابع املدنية الشؤو  مكت  تلقى، بالتقرير

 الصـــــــارمة املعايري وفق املقدمة ال لبات فحص وبعد غزة. من اخلروج يودو  فلســـــــ ينيني ســـــــكا  من يوميا
 يف يعمل من يعرف وال إســـــــــــرائيل. إىل يومياا طلباا 250 حنو يقدم املكت  كا ،  إســـــــــــرائيل وضـــــــــــعتها اليت

 الســـــــــــــــل ــات تتخــذه  رار بــأي ال عن على  ــدرهتم وإ ، مىت أو رداا  ســـــــــــــــيتلقى ال لبــات من أيــا املكتــ 
 .(21)معدومة تكن مل إ  تذكر ال تكو  تكاد إب اله أو اإلسرائيلية

 تتعلق أمنية لتقييمات” اإلســـــــرائيلية الســـــــل ات إىل مقدم طل  كل  ذلك بعد خيضـــــــع أ  وجي  - 17
 السـتعراض، الالزمة اإلدارية التد يق إلجراءات ووفقاا، وكذلك، أسـرته أفراد أو/و لل ل  املقدم بالشـخص
__________ 

 (16) Israel, High Court of Justice, Gisha and Others v. Minister of Defense and Others, Case No. HCJ 2852/18, 

Petition for Order Nisi .متاح على الرابط التايل :www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1982. 
 (17) Israel, Coordination of Activities in the Territories, “Unclassified status of authorizations for the entry of 

Palestinians into Israel”, pp. 12 and 13. 
 (18) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, 

December 2017, p. 4. 
 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (19) 
دولة فلســ ني، اجلهاز املركزي لإلحصــاء الفلســ يي، املؤشــرات اإلحصــائية الرئيســية يف الضــفة الغربية و  اع غزة، متاح على  (20) 

 .www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/StatInd/StatisticalMainIndicators_E.htmالرابط التايل: 
 قوق اإلنسا .أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حل (21) 
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 الســل ات وتربر .(22)“املقدم ال ل  حيث من إســرائيل لدولة واالســرتاتيجية والســياســية األمنية للمصــاح
 اســــــــتخدام ســــــــوء من مبخاوفها حمتجة للمرضــــــــى تصــــــــاري  من  يف التأخري أو الرفض حاالت اإلســــــــرائيلية

 .(23)محاس  بل من التصاري 

 يف أمنية مقابلة إجراء الفلســــ ينيني الســــكا  على منتظم بشــــكل اإلســــرائيلية الســــل ات وتفرض - 18
 وللرتهي  مهينة ملعاملة تعرضــوا أهنم فلســ ينيو  ســكا  وأفاد تصــري . على للحصــول مســبق كشــر   إيريز

 إرغامهم بقصـــــد طلبات يقدموا من على ضـــــغو  فرض عن أيضـــــا تفيد تقارير ومثة املقابالت. هذه خالل
 أفيد بالتقرير، املشـــــمولة الفرتة خالل، املثال ســـــبيل فعلى أمي. ب ابع تتســـــم غزة عن معلومات توفري على
 اليت األمنية املقابلة خالل غزة خارج عالج على احلصـــــــــــول إىل يســـــــــــعى بالســـــــــــرطا  مريض من طُل  أنه

 اخلروج. تصري  على حصوله مقابل غزة يف املسلحة اجلماعات أعضاء عن تفاصيل يع ي أ  معه أجريت
 هذا صياغة و ت “األمنية املراجعة”  يد معلقا يزال ال تصرحيه كا   املعلومات، هذه توفريه عدم ضوء ويف

 تقوم بأ  كبري  احتمال ومثة .(24)مناســــــبات عدة يف تصــــــاري  على ســــــابقا حصــــــوله من الرغم على التقرير
 املعلومات هذه يوفرو  الذين الفلس ينيني السكا  واستجواب بتو يف الحق و ت يف غزة يف األمن  وات

 على ويوافق طل  يقدم من واحتجاز بتو يف إســـــــــرائيل تقوم أ  حيتمل أنه كما  اإلســـــــــرائيلية. للســـــــــل ات
 ممن ســــتة على القبض اإلســــرائيلية الســــل ات ألقت بالتقرير، املشــــمولة الفرتة فخالل األمنية. املقابلة إجراء
 .(25)معهم األمنية املقابلة إجراء بعد طلبات  دموا

 
  الصحة في الحق على األثر  

 األطباء حييل ما غالباا  غزة، يف األدوية يف احلاد والنقص املتخصصة ال بية الرعاية انعدام إىل نظرا - 19
 على احلصـــــول تضـــــمن ال طي عالج على احلصـــــول ضـــــرورة أ  إال غزة. خارج مســـــتشـــــفيات إىل املرضـــــى

 مايو/أيار 30 إىل 2017 حزيرا /يونيه 1 من الفرتة يف، العاملية الصـــــــــــــحة ملنظمة ووفقاا  خروج. تصـــــــــــــري 
 التصري  طلبات من طلبا 21 443 أصل من أمنية ألسباب طلبا 19 583 رفض أو تأخري مت، 2018

ـــــــــــــــــ املرضـــى ومن اإلســـرائيلية. الســـل ات إىل املقدمة ال ي  أمنية مقابلة إلجراء دعوهتم متت الذين 400 الـ
 رُفضـــــــت بينما امل اف، هناية يف خروج تصــــــــاري  على فقط 40 حصــــــــل بالتقرير، املشــــــــمولة الفرتة خالل

 .(26)املراجعة من املزيد تنتظر تزال ال أهنا أو اآلخرين طلبات

 متت بأنه الفلســــــــــ ينيني الســــــــــكا  بعض وأفاد أشــــــــــهر. لعدة ال لبات يف البت يتأخر ما وغالبا - 20
 اليوم يف املوافقة على آخرو  وحصــــــــــــل؛ ال بية للزيارة املقرر املوعد من واحد يوم بعد طلباهتم على املوافقة
 وأفاد رد. أي آخرو  يتلق ومل املقرر؛ املوعد يف بالزيارة للقيام الكايف الو ت هلم يت  مل مما للســــــــــفر، احملدد

__________ 

 (22) Israel, Coordination of Activities in the Territories, “Unclassified status of authorizations for the entry of 

Palestinians into Israel”, p. 9. 
 (23) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Access to medical care outside Gaza”, Humanitarian 

Bulletin: Occupied Palestinian Territory, special ed., May – June 2017.:مـــــــتــــــــاح عـــــــلـــــــى الـــــــرابـــــــط الـــــــتــــــــايل . 
www.ochaopt.org/content/access-medical-care-outside-gaza. 

 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (24) 
أر ام منظمة الصـــــــــحة العاملية، إمكانية الوصـــــــــول إىل اخلدمات ال بية، التقارير الشـــــــــهرية، الصـــــــــادرة خالل الفرتة املشـــــــــمولة  (25) 

 .www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.htmlبالتقرير. متاحة على الرابط التايل: 
 املرجع نفسه. (26) 

http://www.ochaopt.org/content/access-medical-care-outside-gaza
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html
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 أفراد عجز عن أو املقررة املواعيد يف حيوية طبية بزيارات القيام على  درهتم عدم عن املرضــــــــــــى من العديد
 يف التأخري بســـب  املرضـــى تويف احلاالت، بعض ويف .(27)وفاته  بل عليهم عزيز شـــخص رؤية عن األســـرة

 بســـــــرطا  مصـــــــابة أطفال، تســـــــعة لديها فلســـــــ ينية أم توفيت ،2017 يونيه/حزيرا  ويف التصـــــــاري . من 
 يف ال بية الزيارات من خبمس القيام عليها تعذر أ  بعد غزة، يف باألشــــــــــعة عالج له يتوفر ال الذي الثدي

 اليت ال لبات وظلت .2017 يونيه/وحزيرا  فرباير/شــبا  بني الفرتة يف الغربية الضــفة يف هلا املقررة املواعيد
 يف خروج تصـــــــــــــــــاري  على حصـــــــــــــــلـــت  ـــد كـــانـــت  أهنـــا من الرغم على “األمنيـــة املراجعـــة  يـــد”  ـــدمتهـــا

 سابقة. مناسبات

 يرافق من مجيع على ويتعني غزة. خارج طبية رعاية إىل احملتاجني املرضى من أي مرافقة جتوز و د - 21
 تقارير ومثة الســفر. أجل من إســرائيلي أمي تصــري  على احلصــول عاما 55 دو  أعمارهم وتكو  املرضــى
 ويف أمنية. ألســـــــباب يرافقهم ملن تصـــــــاري  من  دو  خروج تصـــــــاري  على املرضـــــــى حبصـــــــول تفيد عديدة
 ال ي العالج لتلقي دماغية وذمة من وتعاي شـــهراا  15 العمر من تبلغ فتاة أحيلت ،2018 أبريل/نيســـا 
 القدس يف يوماا  33 ملدة املســــــتشــــــفى يف العالج ال فلة وتلقت مرافقة. تصــــــري  أمها وُمنحت غزة. خارج

 ال فلة كانت  التقرير، هذا إعداد وو ت املتابعة. ملوعد تصــرحياا األم متن  ومل غزة. إىل تعود أ   بل الشــر ية
 .(28)أمها بدو  املستشفى يف موجودة تزال ال

  وات يد على خ رية جبراح يصــــابو  الذين األشــــخاص ملعظم خروج تصــــاري  إســــرائيل متن  وال - 22
 ديســمرب/األول كانو   17 ويف غزة. خارج متخصــصــة صــحية رعاية إىل حيتاجو  والذين اإلســرائيلية األمن

 كا ،  عاماا  28 العمر من يبلغ فلســـــــــــــــ يي، رجل على النار اإلســـــــــــــــرائيلية األمن  وات أطلقت ،2017
 ونظرا كبرية.  داخلية أضرار يف تسب  مما ب نه يف فأصابته، وإسرائيل غزة بني الفاصل السياج عند يتظاهر

 يف الفرنســـي لوي ســـانت مســـتشـــفى إىل إحالته األطباء  رر متخصـــصـــة، طبية رعاية إىل املاســـة حاجته إىل
 .(29)جبراحه متأثراا  أيام مخسة بعد وتويف خروج تصري  منحه رفضت اإلسرائيلية السل ات أ  إال القدس.

 خروج تصـــــري  على للحصـــــول طلبا 66 ُ دم، 2018 مايو/أيار 30 و مارس/آذار 30 بني ما الفرتة ويف
 منها رُفض الفرتة، تلك شـهدهتا اليت املظاهرات خالل خ رية جبروح أصـيبوا فلسـ ينيني جرحى عن بالنيابة

 .(30)األمنية املراجعة  يد طلباا 11 يزال وال، طلباا 22 على املوافقة ومتت، طلبا 33

  د إيريز عبور فإ  األمي، التصـــري  على وحصـــوله الصـــارمة املعايري الفرد اســـتيفاء حالة يف وحىت - 23
 املشــــــــــمولة الفرتة وخالل التعســــــــــفيني. واالحتجاز لالعتقال التعرض احتمال مع جدا، صــــــــــعبة جتربة يظل

 شــخصـا  بينهم فلســ ينيني، أشــخاص مثانية على القبض ألقت اإلســرائيلية األمن  وات بأ  أفيد بالتقرير،
 .(31)إســـــــــرائيل عليها وافقت خروج تصـــــــــاري  حيملو  كانوا  مجيعهم أ  رغم إيريز عبورهم أثناء مريضـــــــــا ،

__________ 

 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (27) 
 حلقوق اإلنسا .أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة  (28) 
 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (29) 
أر ام منظمة الصـــــــــحة العاملية، إمكانية الوصـــــــــول إىل اخلدمات ال بية، التقارير الشـــــــــهرية، الصـــــــــادرة خالل الفرتة املشـــــــــمولة  (30) 

 بالتقرير.
 مركز امليزا  حلقوق اإلنسا . (31) 
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 احلصول يف كبري  تأخري حاالت من يعاونو  غزة خارج طبية إحاالت إىل حيتاجو  الذين املرضى ظل كما
 ال بية. النفقات لتغ ية الفلس ينية السل ات من التمويل على

 من حيصــــــــى ال عددا فإ  الشــــــــفافية. بانعدام التصــــــــاري  من  نظام يتســــــــم العملية، الناحية ومن - 24
 التصاري  على احلصول ينتظرو  عضال، مرض من يعانو  الذين املرضى فيهم مبن الفلس ينيني، السكا 

  د، األحيا  بعض ويف طلباهتم. يف النظر بلغها اليت املرحلة بشـــــــــــــأ  املســـــــــــــتمر اليقني انعدام من حالة يف
 يتلقو  ال  ــد أو طلبهم، برفض أو “األمنيــة املراجعــة  يــد” طلبهم بــأ  ختربهم نصـــــــــــــــيــة رســــــــــــــــالــة يتلقو 

 بســــــرطا  مصــــــابة فلســــــ ينية امرأة توفيت، 2017 آب/أغســــــ س 27 ويف اإلطالق. على معلومات أي
 املقررة املواعيد يف طبية زيارات بثالث القيام عليها تعذر وبالتايل، خروج تصـــــاري  منحها رفض بعد الرحم

 رســـالة تلقت أهنا يُقال، مرة كل  ويف .2017 وآب/أغســـ س أيار/مايو بني الفرتة يف الغربية الضـــفة يف هلا
 .“األمنية املراجعة  يد” يزال ال طلبها بأ  تبلغها ال بية الزيارة ملوعد السابق اليوم يف نصية

 األســرة يف احلق مثل، األخرى اإلنســا  حقوق ملمارســة أســاســي شــر  التنقل حرية أ  إىل ونظرا - 25
 من مفروضة ممارسات من بذلك اتصل عما فضال املعابر، إغالق فإ ، التعليم يف واحلق الصحة يف واحلق

 الفلســـــ ينيني. الســـــكا  حياة على مدمر أثر له كا   التنقل، حرية تقييد وخاصـــــة، اإلســـــرائيلية الســـــل ات
 فيها مبا، الغربية والضفة غزة بني للفصل (32)ةمعلن إسرائيلية سياسة تعزيز يف املمارسات هذه سامهت كما

 ســـــكا  ثلث فحوايل األســـــر. إىل بالنســـــبة وخيمة عوا   ذلك على ترتت  تزال وال .(33)الشـــــر ية القدس
 من معيارا ليســـــــت العائلية الزيارات أ  ومبا الشـــــــر ية. القدس فيها مبا، الغربية الضـــــــفة يف أ ارب لديهم غزة

 سنوات. مدى على بعضها عن منفصلة العائالت من العديد تبقى، السفر معايري
 

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق على األثر  
 ،(34)الغربية الضـــــفة طلبة جمموع من املائة يف 35 ميثلو  كانوا  الذين غزة، من القادمني ال لبة  إ - 26
 الثانية االنتفاضــــة اندالع منذ كبرية  لقيود ال لبة تعرض و د جامعاهتا. عن احلاضــــر الو ت يف غائبني شــــبه

 تصــــــاري  على احلصــــــول معايري ضــــــمن مدرجة ليســــــت الغربية الضــــــفة يف فالدراســــــة .(35)2000 عام يف
 التعليمية الربامج من وغريها باجلامعة االلتحاق من غزة طلبة مينع شامال حظرا فعليا ذلك ويشكل خروج.

 الشر ية. القدس فيها مبا الغربية، الضفة يف

__________ 

 the State’s response in Israel, High Court of Justice, Azza Izzat and others v. Ministerانظر، على سبيل املثال،  (32) 

of Defence, Case No. HCJ 495/12, 16 August 2012, para. 26:ــــــــــتــــــــــايل ــــــــــط ال ــــــــــراب ــــــــــاح عــــــــــلــــــــــى ال  . مــــــــــت
www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/495-12/495-12-Excerpts-from-state-response-

16.08.12.pdf. 
 .68-62، الفقرات A/HRC/34/38و  31-12، الفقرات A/HRC/31/44انظر أيضا  (33) 
 The Illegal Closure of the Gaza Strip: Collective Punishment of the Civilianاملركز الفلســ يي حلقوق اإلنســا ،  (34) 

Population (2010), p. 85. 
 (35) Gisha, “50 shades of control”, :متــــاح على الرابط التــــايل ،http://gisha.org/50shades/50_Shades_Of_Control_ 

EN.pdf. 
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 وهو، األ صـــــى املســـــجد يف اجلمعة صـــــالة يف للمشـــــاركة غزة من الفلســـــ ينيني الســـــكا  وخروج - 27
 حمدودية عن النظر بغض وذلك .(36)آخر إشــــــــــــعار حىت معلقاا يزال ال، ذاته حد يف ســــــــــــفر معيار ميثل ما

 خالل ســـيما وال الســـن، أســـاس على املفروضـــة القيود وفق اســـتثنائية، بصـــفة مُتن ، اليت التصـــاري  حصـــص
 للحصـــــص أيضـــــاا  ختضـــــع الدينية األعياد فإ  غزة، من املســـــيحيني للســـــكا  وبالنســـــبة اإلســـــالمية. األعياد
 الفص  عيد وخالل ال لبات. تقدمي من الكثريين إثبا  إىل يؤدي مما السن، أساس على املفروضة والقيود

، 2017 عام ويف عاماا. 55 سن فوق املسيحيني للسكا  تصري  500 إسرائيل خصصت، 2018 عام
 .(37)السن أساس على املفروضة القيود مراعاة دو  غزة يف تصري  700 خصص

 الفلس ينية واجلهات الفلس ينيني األعمال رجال كبار” على الباعة إىل بالنسبة اخلروج ويقتصر - 28
 حتســـــــــــــــني يف دخوهلا يســـــــــــــــهم  د اليت” التجارة يف العاملة اجلهات كبار  من وغريهم “التجارة يف العاملة

 تقدمي و ت الســــــــارية املدنية الســــــــياســــــــة مبوج  املعتمدة الســــــــلع جتارة يف فقط تعمل واليت، غزة ا تصــــــــاد
 املائة يف 50 بنحو الفعة هلذه املخصــــصــــة القائمة التصــــاري  عدد اخنفض، 2017 عام ويف .(38)“ال ل 
 1 574 إصدار فرباير/شبا  يف مت حيث، 2018 عام يف تدرجيياا  زاد لكنه ،(39)السابقة بالسنوات مقارنة

 يف هبا معرتف (41)التجارة يف عاملة جهة 5 000 حوايل أصــــــــل من ،(40)التجارة يف عاملة جلهة تصــــــــرحيا
 تشـــــــــرين يف عمل يوم 70 إىل 55 من الفعة هذه إىل بالنســـــــــبة التصـــــــــاري  لتجهيز الالزم الو ت وزاد غزة.

ا. 70 مرور بعــد رد أي ال لبــات من العــديــد تلقي بعــدم التقــارير وتفيــد ،2017 أكتوبر/األول  ويف يومــا
 مدته. اإلسرائيلية السل ات حتدد تصري ، أي من  حال

 غزة من اخلارجة للســـــــلع الوحيد الرمسي التجاري املعرب شـــــــالوم( )كريمي ســـــــامل أبو كرم  معرب وميثل - 29
 اإلســرائيلية الدفاع وزارة إشــراف حتت، اإلســرائيلية الربية املعابر ســل ة حصــرا عليه وتســي ر إليها، والداخلة
 مدي اســــــــــتخدام ذات إســــــــــرائيل تعتربها اليت الســــــــــلع واســــــــــترياد .(42)غزة مع واالرتبا  التنســــــــــيق ومديرية

 إسرائيل. عن صادر استرياد ترخيص على احلصول املمكن من يكن مل ما حمظور غزة إىل مزدوج وعسكري
 املركبات مثل الســلع من كاملة  وفعات، اخلشــبية واأللواح ال بية اللوازم بني ترتاوح، حمظورا صــنفا 117 ومثة

 االتصاالت. ومعدات

__________ 

 (36) Israel, Coordination of Activities in the Territories, “ Unclassified status of authorizations for the entry of 

Palestinians into Israel” , p.7. 
 (37) Gisha, “50 shades of control”. 
 (38) Israel, Coordination of Activities in the Territories, “Unclassified status of authorizations for the entry of 

Palestinians into Israel” , p. 10. 
 (39) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee, 19 March 2018, p. 25 ؛

 .Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin, December 2017, p. 6 و
تصــرحيا جتاريا بينما جاء يف نشــرة الشــؤو  اإلنســانية الصــادرة  1 574 ، مت إصــدار2018حســ  غيشــا، يف شــبا /فرباير  (40) 

 738، مت من  2017وكانو  األول/ديســـــــــــــــمرب  2017يق الشـــــــــــــــو  اإلنســـــــــــــــانية أنه، يف حزيرا /يونيه عن مكت  تنســـــــــــــــ
 تصرحيا، على التوايل، حسبما تفيد به التقارير. 551 و

 جهة عاملة يف التجارة معرتف هبا يف غزة. 5 000 وفقا جلمعية رجال األعمال الفلس ينيني، مثة (41) 
 .www.cogat.mod.gov.il/en/Gaza/Pages/keremshalom.aspxانظر  (42) 
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 األســـواق وإىل الشـــر ية، القدس فيها مبا الغربية، الضـــفة إىل إســـرائيل عرب غزة من الســـلع وتصـــدير - 30
 مثل غزة، من  ليلة أصــــــــــناف ســــــــــوى إســــــــــرائيل يف تُباع فال إســــــــــرائيل. موافقة على ويعتمد مقيد الدولية،
 اســـــــترياد ويتم .(43)الغربية والضـــــــفة إســـــــرائيل يف حمظور غزة من املصـــــــنعة األغذية وبيع والبندورة؛ الباذجنا 

 غزة. داخل واسع ن اق على وبيعها املصنعة، الغذائية املواد ذلك يف مبا اإلسرائيلية، املنتجات من العديد

 ميثل ما وهو غزة، من بالســـــلع حمملة شـــــاحنة 2 534 خرجت بالتقرير، املشـــــمولة الفرتة وخالل - 31
 احململة الشـــــاحنات عدد جمموع ذلك ويتجاوز .(44)الســـــابقة بالفرتة مقارنة املائة يف 7.6 بنســـــبة اخنفاضـــــا
 شــــهريا معدال ميثل ما وهو ،(45)اإلغالق من األوىل الثماي الســــنوات خالل غزة من خرجت اليت بالســــلع

 عام يف املسجل الشهري املعدل عن املائة يف 78 بنسبة يقل يزال ال مما، بالسلع حمملة شاحنة 211 يبلغ
 اإلســــــرائيلية الســــــل ات أغلقت يناير،/الثاي كانو   15 و 14 ويف .(46)املعابر إغالق فرض  بل، 2007

 تضـــرر، 2018 مايو/أيار ويف بعد. فيما تدمريه مت نفق، اكتشـــاف بعد شـــالوم( )كريمي ســـامل أبو كرم  معرب
 العمليات تو ف إىل أدى مما، الفلســــــــــــ ينيني املتظاهرين بســــــــــــب  بشــــــــــــدة املعرب من الفلســــــــــــ يي اجلان 
 مؤ ت. بشكل

 املعابر إلغالق األســــاســــية الركائز والســــلع األشــــخاص تنقل على املفروضــــة الصــــارمة القيود ومتثل - 32
 اإلنتاجية القاعدة يف شـــــــديد تآكل إىل أدى مما، املاضـــــــي العقد خالل كبرية  بدرجة فرضـــــــها تواصـــــــل و د

 اإلســـــرائيلية القيود أ  كما  .(47)التبعية دوامة أســـــري مضـــــى و ت أي من أكثر أصـــــب  الذي غزة ال تصـــــاد
 كانت  التقنية اخلربات ذوي واألشــخاص الغيار و  ع األســاســية واملعدات اخلام املواد دخول على املفروضــة

 و د .(48)األســــــــــــاســــــــــــية العامة اخلدمات وتعزيز غزة إعمار إلعادة دؤوبة جهود بذل يف التأخري وراء دائما
 الصـــــيد مياه مســـــاحات ومعظم غزة يف الزراعية األراضـــــي من كبريا  جزءا واحد جان  من إســـــرائيل أعلنت

 تفا مت و د غزة. يف هلا ا تصـــــــادي اســـــــتخدام أي من فعلياا  اســـــــتبعادها إىل أدى مما حمظورة، مناطق فيها
، املثال ســبيل فعلى الفلســ ينية؛ الداخلية الســياســية االنقســامات بســب  املفروضــة التدابري جراء من احلالة

__________ 

 (43) Gisha, “10 things that can be done to improve economic activity in Gaza”, blog, 26 October 2017 متاح على .
-http://gisha.org/en-blog/2017/10/26/10-things-that-can-be-done-to-improve-economic-activityالرابط التايل: 

in-gaza/. 
أيار/مايو  31إىل  2016 حزيرا /يونيـه 1شــــــــــــــــاحنـة حمملـة بالســـــــــــــــلع خرجت من غزة يف الفرتة من  2 742 ما جمموعه (44) 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Gaza Crossings: Movement of People. انظر 2017

and Goods database، لــــرابــــط )مــــتــــــــاح عــــلــــى اwww.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-

goods). 
شــــــاحنة حمملة  2 519 ، وفقا ملكت  تنســــــيق الشــــــؤو  اإلنســــــانية، خرج ما جمموعه2015 و 2008يف الفرتة بني عامي  (45) 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Gaza Crossings: Movement ofبالســـــــــلع من غزة. انظر 

People and Goods database. 
شــــــــاحنة خالل اجلزء األول من عام  961بلغ املتوســــــــط الشــــــــهري لعدد الشــــــــاحنات احململة بالســــــــلع اليت خرجت من غزة  (46) 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Gaza Crossings: Movement of People، انظر 2007

and Goods database. 
 (47) United Nations Conference on Trade and Development, The Occupied Palestinian Territory: twin deficits 

or an imposed resource gap, 2017, p. 2. 
 (48) Mohammed Samhouri, Three Years Later After the 2014 Gaza Hostilities: Beyond Survival: Challenges to 

Economic Recovery and Long Term Development (United Nations Development Programme, May 2017). 
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 إمدادات يف حادة ختفيضـــــات إىل أدت تدابري بالتقرير املشـــــمولة الفرتة خالل الفلســـــ ينية الســـــل ة نفذت
 .(49)غزة إىل الكهرباء

 
 غزة داخل األشخاص تنقل - باء 

  الدخول مقيدة مناطق إسراييل أعلنتها التي المناطق  

 ،غزة، على طول الســـياج ويف البحر   اع داخل واحد جان  من اإلســـرائيلية الســـل ات علنتأ - 33
 خيتلف و د احلاالت. من كثري  يف إليها الدخول الفلســــ ينيو  الســــكا  يســــت يع ال الدخول مقيدة من قة
 .(50)الدخول املقيدة املن قة تلك ن اق

 فيها مبا، احملتلة الفلســـــــــــــ ينية األرض يف غزة   اع من جزء هي املناطق تلك أ  من الرغم وعلى - 34
 األمن  وات تســــــــتخدمها اليت الشــــــــائعة املمارســــــــات فإ ، الســــــــواء على الصــــــــيد ومياه الزراعية األراضــــــــي
 على النار إطالق وعمليات واالشـــتباكات املنتظمة، العســـكرية التوغالت تشـــمل القيود إلنفاذ اإلســـرائيلية

 .(51)باملمتلكات الضرر وإحلاق األراضي، وجتريف، السياج طول

عية يف غزة ومعظم مياه الصــــيد فيها، ومتثل املناطق املقيدة الدخول مســــاحة كبرية من األراضــــي الزرا - 35
. وتشـــــــري التقديرات إىل أ  حوايل (52)اليت ال يســـــــت يع الســـــــكا  الفلســـــــ ينيو  الوصـــــــول إليها كليا أو جزئيا

من الصــــيادين  3 700يف املائة من ســــكا  غزة(، مبن فيهم ما يقدر بنحو  7.5) (53)شــــخص 178 000
  يوداا على إمكانية الوصول إىل األرض والبحر يف غزة.، يتضررو  من جراء فرض إسرائيل (54)وُمعاليهم

 غزة و  اع الغربية الضــفة بشــأ  1995 لعام املؤ ت الفلســ يي - اإلســرائيلي االتفاق نص و د - 36
 أ  وعلى غزة شـــاط  من حبرياا ميالا  20 إىل تصـــل الفلســـ ينيني للســـكا  حبري نشـــا  من قة إنشـــاء على
 لتهري  أو إرهابية أنشــ ة يف اســتخدامها يف املشــتبه الســفن ضــد ضــرورية تدابري أي باختاذ” إســرائيل تقوم

__________ 

 (49) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Power shortages in Gaza deepening 

the humanitarian crisis, say UN rights experts”, 12 July 2017 :متـــــــاح على الرابط التـــــــايل .www.ohchr.org/ 

21866EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=. 
مرت من قة عالية  1 500حمظورة وعلى مســـافة تصـــل إىل مرت من الســـياج من قة  300تعترب من قة على مســـافة تصـــل إىل  (50) 

 املخاطر. ويف البحر، تبلغ املسافة املسموح هبا ستة أميال حبرية.
 .35 و 34، الفقرتا  A/72/565انظر  (51) 
 (52) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Access restricted areas in the Gaza Strip” data sheet, 

July 2013 :متـاحـة على الرابط التـايل .www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_gaza_ara_factsheet_july_ 

2013_english.pdf ،؛ واألمم املتحـــــــدة“Gaza ten years later: United Nations country team in the Occupied 

Palestinian Territory” متـــــاح على الرابط التـــــايل: 2017، متوز/يوليـــــه .www.un.org/unispal/document/gaza-ten-

years-later-un-country-team-in-the-occupied-palestinian-territory-report, p.18 ؛ انظر أيضاPremière Urgence 

Internationale, “The impact of the ARA on the farmers and fishermen: IHL violations and protection threats 

in 2017”, February 2018, p. 2. 
 (53) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and World Food Programme, “Between the fence and 

a hard place”, August 2010. :متاح على الرابط التايل .www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_ 

focus_2010_08_19_english.pdf. 
 (54) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, 

March 2018, p. 8. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21866
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21866
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21866
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21866
https://undocs.org/ar/A/72/565
https://www.un.org/unispal/document/gaza-ten-years-later-un-country-team-in-the-occupied-palestinian-territory-report
https://www.un.org/unispal/document/gaza-ten-years-later-un-country-team-in-the-occupied-palestinian-territory-report
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 .(55)بأســــرها املن قة يف“ آخر  انوي غري نشــــا  أي يف أو الســــلع أو املخدرات أو الذخرية أو األســــلحة
 بعض ويف أمنية. مبخاوف حمتجة املسافة هذه على  يودا اإلسرائيلية السل ات فرضت، 2000 عام ومنذ

 على القيود من املزيد وُفرض .(56)باتا منعا مياههم يف الصــــيد من الفلســــ ينيني الســــكا  منعت األحيا ،
 وظلت 2007 عام يف غزة   اع على محاس اســــــتيالء بعد البحري النشــــــا  من قة إىل الوصــــــول إمكانية

 حبرية. أميال ستة على عام بشكل تقتصر الو ت ذلك منذ

 النار اإلســــــرائيلية األمن  وات فيها أطلقت حادث 300 حنو بالتقرير املشــــــمولة الفرتة وشــــــهدت - 37
  وات اعتقلت كما  جبروح. آخرين 21 وإصـــــــــابة عاما(18) أحدهم مقتل عن أســـــــــفر مما صـــــــــيادين، على

 زور اا  19 وصــــادرت، أطفال أربعة فيهم مبن أدناه(،انظر ) شــــخصــــاا  44 عن يقل ال ما اإلســــرائيلية األمن
 .(58)املمارسات هذه سابقة تقارير وثقت و د .(57)منها بالعديد أضراراا  أحلقت بينما

صيد من ستة ال من قة بتوسيع، بالتقرير املشمولة الفرتة خالل مناسبات أربع يف إسرائيل، و امت - 38
 وأبلغ التقديرية. إســـرائيل لســـل ة وخاضـــعا زمنيا حمدوداا كا   التوســـيع هذا لكن ،(59)إىل تســـعة أميال حبرية

  وارب على احلية الذخرية اإلســــــرائيلية البحرية القوات إطالق ذلك يف مبا، عديدة حوادث عن الصــــــيادو 
 .(60)هبا املسموح الستة البحرية األميال حدود إىل كبرية  مبسافة وصوهلا  بل الصيد

  ُبض الذين شخصا 44 عددهم البالغ األشخاص من 3 حبق اهتام لوائ  بإصدار التقارير وتفيد - 39
 .(61)التقرير هذا إعداد من االنتهاء و ت جارية حماكمتهم وكانت، األســـــــــــــــلحة لتهري  البحر يف عليهم
 وحســـــــــ  إليهم. رمسية هتم أي توجيه دو  عليهم القبض إلقاء من وجيزة فرتة بعد اآلخرين ســـــــــراح وأطلق

 تكبيل بعد باحتجازهم، الصـــــيادين على القبض إلقاء حال إســـــرائيل، تقوم، الضـــــحايا بعض به أفادت ما
 بإســـاءة، األحيا  بعض ويف، املســـلحة الفلســـ ينية اجلماعات بشـــأ  واســـتجواهبم أعينهم وعصـــ  أيديهم

 ارتبا  له كا   اإلســـــــــــــــرائيلية البحرية عليه القبض ألقت صـــــــــــــــيادا أ  ُزعم، احلاالت إحدى ويف معاملتهم.
 .(62)املسلحة باجلماعات

 املشـــــــــمولة الفرتة خالل اإلســـــــــرائيلية البحرية صـــــــــادرهتا اليت الصـــــــــيد  وارب من أي إعادة تتم ومل - 40
  د أصــــــحاهبا إىل إعادهتا متت اليت القليلة القوارب كانت  الســــــابقة، الســــــنوات ويف أصــــــحاهبا. إىل بالتقرير

 االســتخدام ذات األصــناف” اســترياد على إســرائيل تفرضــها اليت القيود بســب  إصــالحها وتعذر تضــررت
 كبري  عدد فقد، لذلك ونتيجة الغيار. و  ع واحملركات اخلشـــــــــــــــبية واأللواح الزجاجية األلياف مثل “املزدوج

__________ 

، املرفق األول، 1995أيلول/سـبتمرب  28الفلسـ يي املؤ ت بشـأ  الضـفة الغربية و  اع غزة املربم يف  -االتفاق اإلسـرائيلي  (55) 
 املادة الرابعة عشرة.

 (56) A/68/502 2، ص. 
 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (57) 
 .41 و 35الفقرتا   ،A/72/565، و 14-12الفقرات ، A/HRC/34/30انظر  (58) 
كانت املناطق البحرية يف الشـــــمال، مبا يف ذلك بيت حانو  وبيت الهيا، مســـــتبعدة دائما وظلت خاضـــــعة للحد األ صـــــى  (59) 

 املسموح به والبالغ ستة أميال حبرية.
 ألمم املتحدة حلقوق اإلنسا .أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية ا (60) 
 مركز امليزا  حلقوق اإلنسا . (61) 
 (62) Yoav Zitun and Ilan Curiel, “Islamic Jihad member charged with planning attack on Israeli Navy”, 4 April 

 .www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5219830,00.html. متاح على الرابط التايل: 2018

https://undocs.org/ar/A/68/502
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/30
https://undocs.org/ar/A/72/565
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5219830,00.html
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 غزة يف الصـــــيادين من املائة يف 95 كا ،  بالتقرير املشـــــمولة الفرتة هناية ويف رز هم. مصـــــدر الصـــــيادين من
 3 700 كا ،  2018 يونيه/حزيرا  1 ويف .(63)دولية إنســــــانية منظمات من مســــــاعدات على حيصــــــلو 

ا 18 250 حوايل التقارير به أفادت حســـبما يعيلو  - (64)غزة يف مســـجال صـــياد  مقارنة - آخر شـــخصـــا
 يومياا  يص ادو  فقط منهم 2 000 حوايل وكا  .(65)2000 عام يف املسجل 10 000 البالغ بـــــــــــالعدد

 من ذلك يف مبا واســع، ن اق على يُعترب وبينما .(66)الصــيد وعائدات األمساك من املصــيد كفاية  لعدم نظرا
 ،(68)حد أ صى إىل حرجة أصبحت  د غزة يف واال تصادية اإلنسانية احلالة أ  ،(67)إسرائيل حكومة  بل
 واحلد الدخل مستويات زيادة يف يساعدوا أ  ميكن الذين، الصيادين عديدة سنوات منذ متنع إسرائيل فإ 
 يف تبدأ املناطق هذه أ  التقارير وتفيد إنتاجية. الصــــــــيد مناطق أكثر دخول من، الغذائي األمن انعدام من

 الفلســـ ينية، للســـل ة التابعة األمساك مصـــائد إلدارة ووفقاا  غزة. شـــاط  من تقريبا حبرية أميال تســـعة حدود
 إىل حبرية أميال تســــعة بعد على الوا عة الصــــيد من قة إىل الســــنة مدار على الوصــــول يؤدي أ  املرج  من

 وكفالة املائة يف 50 بنســــــــــــبة الق اع إيرادات وزيادة تقريباا  املائة يف 20 بنســــــــــــبة وظائفوال اإليرادات زيادة
 .(69)حبريا ميال 12 مسافة إىل الوصول ميكنهم الذين للصيادين غزة أحناء مجيع يف الكاملة العمالة

 واضــــــ . غري الرب على الدخول املقيدة املناطق بن اق يتعلق فيما إلســــــرائيل الرمسي املو ف ويظل - 41
 150 مسافة إىل تصل 2000 عام يف واحد جان  من حمظورة عسكرية من قة وفرض إعال  أوال مت فقد
 املن قة عرض ولكن الســياج. من مرت 300 إىل لتصــل 2009 مايو/أيار يف توســيعها ومت الســياج من مرتا

 السياج. من األمتار معات مسافة على املخاطر العالية املن قة امتداد مع عمليا خيتلف احملظورة

 هذه يف اإلسرائيلية األمن  وات ممارسات عن اإلنسا  حقوق مفوضية املزارعني من العديد وأبلغ - 42
 وتســــوية، التوغل وعمليات، املزارعني اجتاه يف منتظم بشــــكل احلية الذخرية اســــتخدام ذلك يف مبا، املناطق

 يضر مما احلدودي، السياج من بالقرب اإلسرائيلية ضياألرا فوق املبيدات ورش باجلرافات الزراعية األراضي
 إمكانية وفقدوا أراضــــــــــيهم عن التخلي إىل اضــــــــــ روا منهم العديد أ  إىل املزارعو  وأشــــــــــار مبحاصــــــــــيلهم.

 أهنم يدركو  ال بأهنم املزارعني بعض وأفاد املمارســــــــــات. هلذه نتيجة العيش كســــــــــ   ســــــــــبل إىل الوصــــــــــول
 اإلســـــــــرائيلية األمن  وات ت لق عندما إال، واضـــــــــحة حدود هلا ليس اليت، الدخول املقيدة املناطق يدخلو 

 أطلقت أ  بعد عاماا 59 العمر من يبلغ فلســـــــــــــــ يي مزارع تويف، 2018 مارس/آذار 3 ويف عليهم. النار

__________ 

 .https://euromedmonitor.org/ar/gazaانظر  (63) 
 (64) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin, March 2018, p. 8. 
 (65) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Access restricted areas in the Gaza Strip. 
 (66) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin, March 2018, p. 8. 
 (67) Itamar Eichner, “Netanyahu: Israel working to prevent humanitarian collapse in Gaza” Y Net News, 4 June 

 .ww.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5278824,00.html. متاح على الرابط التايل: 2018
 (68) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Only marginal improvement in humanitarian situation 

in the Gaza Strip in wake of the intra-Palestinian reconciliation agreement”, Humanitarian Bulletin: 

Occupied Palestinian Territory, January 2018 :مــتــــــــاح عــلــى الــرابــط الــتــــــــايل .www.ochaopt.org/content/only-

marginal-improvement-humanitarian-situation-gaza-strip-wake-intra-palestinian. 
 (69) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin, March 2018, p. 9. 

https://euromedmonitor.org/ar/gaza
https://www.ochaopt.org/content/only-marginal-improvement-humanitarian-situation-gaza-strip-wake-intra-palestinian
https://www.ochaopt.org/content/only-marginal-improvement-humanitarian-situation-gaza-strip-wake-intra-palestinian
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 األرض من الضارة األعشاب بإزالة  يامه أثناء سا ه من العلوي اجلزء يف عليه النار اإلسرائيلية األمن  وات
 .(70)السياج من تقريباا مرتا 250- مرت 200 بعد على عائلته متلكها اليت الزراعية

ا الزراعي الق اع ويتأثر - 43  اســـــتخدام ذات إســـــرائيل تعتربها اليت الســـــلع على املفروضـــــة بالقيود أيضـــــا
 األنابي  مثل أســـــــــاســـــــــية أصـــــــــناف اســـــــــترياد عملية يف التأخري حاالت بســـــــــب  مزدوج وعســـــــــكري مدي

 .(71) يود من عليها يفرض ما وبسب  واألمسدة واألخشاب

 خط تتي  أهنا يُزعم اليت - األعشاب مبيدات رش يف املتمثلة اإلسرائيلية املمارسة إ  أيضاا  ويقال - 44
 هذه أ  إســرائيل ذكرت وبينما. الزراعي باإلنتاج الضــرر إحلاق عن أيضــاا  مســؤولة - غزة لق اع أفضــل رؤية

 أبدا الكشـــف يتم مل ،“غزة مع األمي احلاجز طول على إســـرائيل، دولة إ ليم فوق حصـــراا ” تُنفذ املمارســـة
 ذلك ويؤثر. (72)احملاكم على املعروضـــــــة الدعاوى يف ذلك يف مبا رشـــــــها، يتم اليت املناطق وحجم موا ع عن

 املنتجـــات ذلـــك يف مبـــا الســـــــــــــــيـــاج، من األ ـــل على مرت 1 000 بعـــد على تكو  اليت احملـــاصـــــــــــــــيـــل على
 الدفاع وزارة رفضـــــــــــــــت األخرية، اآلونة ويف. (73)حجمها بســـــــــــــــب  الرؤية تعيق ال اليت احملاصـــــــــــــــيل/الزراعية

 من مثانية عن بالنيابة مقدم دوالر 66 000 مببلغ تقدر أضــــــــــــرار عن تعويضــــــــــــات من  طل  اإلســــــــــــرائيلية
 استجابة( جديد شا ل 61 900) تعويضات منحت الوزارة أ  إال. (74)وإناثا ذكورا الفلس ينيني املزارعني
 .(75)اجلوي الرش بسب  مبحاصيلهم حلقت اليت األضرار عن عوز ناحال كيبوتز  من مقدمة مل البة

 اإلنســــــــا  حبقوق تتعلق شــــــــديدة خماوف والبحر الرب يف الدخول املقيدة املناطق يف الوضــــــــع ويثري - 45
 )الصــيادو  الرزق كســ   أجل من املناطق تلك على يعتمدو  الذين أو فيها املقيمني لألشــخاص بالنســبة

 واألمن، احليـاة هتـدد اليت للمخـاطر معرضـــــــــــــــني يظلو  والـذين األنقـاض( جـامعو أو الرعـاة أو املزارعو  أو
 احملتمل. والتشــــريد اخلدمات إىل الوصــــول وتقييد، العيش ســــبل وفقدا  التعســــفيني، واالحتجاز واالعتقال

 إمكانية على املفروضـــــــة القيود بن اق يتعلق فيما اإلســـــــرائيلية الســـــــل ات عن الصـــــــادرة البالغات وختتلف
 واملســـــاءلة االنتصـــــاف ســـــبل انعدام اســـــتمرار أ  كما  تعســـــفية. فهي وبالتايل والبحر، األرض إىل الوصـــــول

 الوضع. هذا يفا م الدويل للقانو  املزعومة االنتهاكات عن الفعالة
 

__________ 

 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (70) 
 (71) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018 Humanitarian Needs Overview, Occupied 

Palestinian Territory (2017), pp. 35 and 36. 
 (72) Gisha, “Gaza farmers assess the damage after another round of herbicide spraying”, 1 February 2017 متاح .

 .http://gisha.org/updates/5776على الرابط التايل: 
 نفسه.املرجع  (73) 
 (74) Al-Mezan Centre for Human Rights, “Effects of aerial spraying on farmlands in the Gaza Strip”, briefing 

paper, February 2018, p. 8. 
 (75) Amira Hass, “Farm warfare: how Israel uses chemicals to kill crops in Gaza”, Haaretz, 9 July 2018 متاح .

-www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-farm-warfare-how-israel-usesعلى الرابط التايل: 

chemicals-to-kill-crops-in-gaza-1.6245475. 

http://gisha.org/updates/5776
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 الشخصياألثر على الحق في الحياة والحق في األمن   
 الســـــكا  من 108 على النار اإلســـــرائيلية األمن  وات أطلقت، بالتقرير املشـــــمولة الفرتة وخالل - 46

 أكرب وهو - (76)الدخول املقيدة املناطق يف غزة داخل  تلى وأردهتم، طفالا/طفلة 14 بينهم، الفلس ينيني
 من الفرتة ويف .2014 عــام يف حــدثــت اليت القتــاليــة األعمــال منــذ غزة يف املســـــــــــــــجلــة الوفيــات من عــدد
 بينهم من، املتظــــــاهرين األشـــــــــــــــخــــــاص من 95  ُتــــــل، 2018 مــــــايو/أيــــــار 31 إىل مــــــارس/آذار 30
 إصابات إىل القتل عمليات من كبري  عدد ويعزى مسعفة./ومسعف وصحفيا /صحفيتا  طفالا/طفلة 12
 اإلســــــــــــرائيلية األمن  وات  تلت، فقط 2018 مايو/أيار 14 ويف اجلســــــــــــم. من العلوي اجلزء أو الرأس يف

 أطفال. ستة بينهم، شخصاا  42

 مارس/آذار 30 يف بدأت اليت املظاهرات يف تشـــارك والقتلى اجلرحى من العظمى الغالبية وكانت - 47
 وحركات الفلس ينية السياسية الفصائل املظاهرات ونظمت .“الكربى العودة مسرية” شعار حتت 2018
 بني من كانوا  أعضـــــــــائها من عددا بأ  الفلســـــــــ يي اإلســـــــــالمي واجلهاد محاس اعرتفت و د املدي. اجملتمع
 اخليام أ يمت حيث، إســـــرائيل عن غزة يفصـــــل الذي الســـــياج من بالقرب املظاهرات ونُظمت .(77)القتلى
 األســــر فيهم مبن، الناس من اآلالف فيها وشــــارك خمتلفة. موا ع يف الســــياج من تقريباا  مرت 700 بعد على
 التعبري حرية يف احلق اإلنســــــا  حلقوق الدويل القانو  ويضــــــمن الســــــن. وكبار والشــــــباب أطفال لديها اليت

 وإ  احلقوق، تلك احرتام إســرائيل على ويتعني .(78)اجلمعيات تكوين يف واحلق الســلمي التجمع يف واحلق
 والقانو  اإلنســـا  حلقوق الدويل القانو  من الصـــلة ذات لألحكام وفقا يتم أ  جي  عليها  يود أي فرض

  اإلنساي. الدويل

 األشخاص من العالية النسبة سيما وال املتظاهرين، األشخاص بني الضحايا من الكبري العدد أما - 48
 األمن  وات أفراد حياة على خ راا  تشكل أهنا يبدو ال ظروف يف احلية بالذخرية أصيبوا الذين الفلس ينيني

 للقوة. املفر  اإلسرائيلية األمن  وات استخدام إزاء جدية خماوف فيثري، اإلسرائيلية

 اجلماهريية االحتجاجات اســتخدام نية على محاس عن الصــادرة العامة والرســائل البيانات ودلت - 49
 إطارات وأحر وا احلجارة املتظاهرين األشــخاص معات وألقى .(79)االســتشــهاد بقصــد إســرائيل إىل للتســلل

، أخرى حاالت ويف وطنية. شـــــــــــعارات ورددوا هبا ولوحوا األعالم ورفعوا الســـــــــــياج من بالقرب الســـــــــــيارات
 الزراعية باألراضـــــــــي بالغة أضـــــــــراراا أحلقت )اليت احلار ة الور ية ال ائرات املتظاهرو  األشـــــــــخاص اســـــــــتخدم
 وأحلقوا املولوتوف  نابل أحياناا وألقوا إصـــابات(، أو وفيات أي يف تســـببها عدم من الرغم على اإلســـرائيلية

 باجلان  الضـــرر البعض أحلق حاالت، عدة ويف الســـياج. من غزة جان  على الشـــائكة باألســـالك الضـــرر
 ضــــد اســــتخدمت يدوية و نبلة ناســــفة عبوات أ  اإلســــرائيلية الســــل ات وأفادت الســــياج. من اإلســــرائيلي

 أشــــــــخاص هاجم مناســــــــبات، ثالث ويف غزة. مشال يف إســــــــرائيليا مو عا اســــــــتهدف نار إطالق وأ   واهتا
 على األســـــاســـــية باهلياكل بالغة أضـــــراراا  وأحلقوا شـــــالوم( )كريمي ســـــامل أبو كرم  معرب فلســـــ ينيو  متظاهرو 

 الفلس يي. اجلان 

__________ 

 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (76) 
 .https://moi.gov.ps/Home/Post/123119انظر  (77) 
 .22 و 21 و 19انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املواد  (78) 
 .17، الفقرة S/2018/614انظر  (79) 

https://undocs.org/ar/S/2018/614
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 بالذخرية النار اإلســــــــــــرائيلية األمن  وات أطلقت، غزة مشال يف، 2018 أبريل/نيســــــــــــا  20 ويف - 50
 أجرته الذي األويل التحقيق وأشــار  تيال. وأردته رأســه يف فأصــابته عاما 14 العمر من يبلغ فىت على احلية
 أنه يبدو ال أمر وهو ،(80)بالســـــــياج الضـــــــرر إحلاق حياول كا   أنه إىل احلادث يف اإلســـــــرائيلية األمن  وات

 على وعالوة النارية. األســــلحة اســــتخدام يربر  د مبا بالغة إصــــابة بإحلاق أو باملوت وشــــيكاا  خ را يشــــكل
 على، الســـياج اجتاه بعكس جيري كا   بينما بالرصـــاص أصـــي  الفىت أ  إىل املتاحة املعلومات تشـــري ذلك،

 أطلقت، غزة   ـاع وســـــــــــــــط يف، 2018 مـايو/أيـار 14 ويف .(81)منـه مرت 300- مرتا 250 حوايل بعـد
 رأســـــها يف فأصـــــابتها العمر من عشـــــرة اخلامســـــة يف فتاة على احلية بالذخرية النار اإلســـــرائيلية األمن  وات

  د، النار إطالق من  صـــــري و ت  بل، كانت  الضـــــحية أ  اإلســـــرائيلية األمن  وات وزعمت  تيلة. وأردهتا
 رأســـها يف وأصـــيبت النار إلطالق تعرضـــت أهنا وأفيد   اعة. مســـتخدمة الشـــائكة األســـالك بعض   عت

 وتوفيت صــــديق/صــــديقة مع وا فة وكانت الســــياج عن بعيدا مرت 100 مســــافة تراجعت  د كانت  أ  بعد
 الفور. على

 من يقرب مـــــا أُطلق، غزة يف الوفـــــاة حـــــاليت على  يـــــل حســـــــــــــــبمـــــا ورداا، أيـــــار/مـــــايو 29 ويف - 51
 غزة من أُطلقت القذائف من موجة أكرب وهي، إســــرائيل باجتاه غزة   اع من هاو  و ذيفة صــــاروخ 200

 اإلســـــــــــالمي اجلهاد وحركة محاس وأعلنت .(82)2014 عام غزة يف القتال من الســـــــــــابقة اجلولة انتهاء منذ
 إحدى يف هاو   ذيفة بســــــقو  وأفيد إســــــرائيل. على اهلاو  و ذائف الصــــــواري  إطالق عن مســــــؤوليتهما

 ذلك، على ورداا  إصابة. أي و وع دو  ولكن إلشكول، اإل ليمي للمجلس تابع كيبوتز  يف األطفال رياض
 الفلس يي اإلسالمي اجلهاد إىل نسبتها غزة   اع أحناء يف أهداف بضرب اإلسرائيلية الدفاع  وات  امت

 االنتقامية. الضربات تلك جراء من إصابات و وع عن أنباء ترد ومل ومحاس.

 املعاناة متت الذي السياج، عند احلاصل العنف فإ  البشرية، اخلسائر عدد ارتفاع إىل وباإلضافة - 52
 واالجتماعية. النفســية واآلثار العقلية الصــحة حيث من الن اق واســعة عوا   له كانت  مشــاهدته، أو منه
 ويعانو  كبرية  بدرجة مســتضــعفني بالفعل كانوا  فلســ يي شــخص 210 000 بنحو يقدر ما أ  حني ويف
 األشــخاص فيها حيتاجه اليت احلاالت عدد  در فقد ،(83)املعتدلة أو احلادة العقلية الصــحة اضــ رابات من
 بنحو األحداث هلذه نتيجة واالجتماعي النفســـــــــــــــي الدعم وإىل العقلية الصـــــــــــــــحة جمال يف خدمات إىل

 ممن شخصاا 29 960 وبنحو العقلية بالصحة يتعلق فيما حادة مشاكل من يعانو  ممن شخصاا 7 490
 الــدعم هلــذا احملتــاجني األطفــال عــدد جمموع يبلغ أ  ويتو ع معتــدلــة. إىل خفيفــة مشـــــــــــــــــاكــل من يعــانو 
 .(84)طفالا/طفلة 18 725

__________ 

 (80) Times of Israel, “Army said to find slain Gaza teen was trying to damage border fence when shot”, 21 April 

-www.timesofisrael.com/army-said-to-find-teen-was-trying-to-damage-gaza. متــــــاح على ارابط التــــــايل: 2018

fence-when-shot/. 
 أنش ة الرصد اليت تض لع هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا . (81) 
 (82) S/2018/614 19، الفقرة. 
 (83) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 33. 
 تو عات وضعها الفريق العامل املعي حبماية ال فل والصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي. (84) 

https://www.timesofisrael.com/army-said-to-find-teen-was-trying-to-damage-gaza-fence-when-shot/
https://www.timesofisrael.com/army-said-to-find-teen-was-trying-to-damage-gaza-fence-when-shot/
https://undocs.org/ar/S/2018/614
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 املســـاملني املتظاهرين األشـــخاص تســـتهدف ال األمن  وات بأ  اإلســـرائيلية الســـل ات وصـــرحت - 53
 “التســـلل” و الســـياج حت يم يعتزمو  الذين (85)“احملرضـــني األشـــخاص” و “اإلرهابيني األشـــخاص” بل
 يف صـــدر بيا  يف اإلنســـا  حلقوق الســـامي املتحدة األمم مفوض باســـم املتحدث أبرز وكما إســـرائيل. إىل
 بالتأكيد ذاهتا حبد تشــــكل ال عبوره أو األمي الســــياج من اال رتاب حماولة” فإ  ،2018 أبريل/نيســــا  6

 .“احلية الذخرية استخدام يربر  د مبا بالغة بإصابة يتسب  أو احلياة يهدد خ را

 جي  الدخول، املقيدة املناطق إىل والوصــــــول غزة ســــــياج عند االحتجاجات مواجهة ســــــياق ويف - 54
، القانو  بإنفاذ املتعلقة الصـــلة ذات اإلنســـا  حلقوق الدولية الصـــكوك احرتام اإلســـرائيلية األمن  وات على

 تلك وتنص القوانني. بإنفاذ املكلفني املوظفني جان  من القوة باســـــــــــــــتخدام املتعلقة املبادئ ذلك يف مبا
، أخري كمالذ  األشـــــــــخاص ضـــــــــد النارية األســـــــــلحة اســـــــــتخدام إمكانية على، أخرى أمور بني من، املبادئ

 األشــــــخاص ضــــــد النارية األســــــلحة اســــــتخدام جيوز فال، منه مفر ال النارية األســــــلحة اســــــتخدام كا  وإذا
 مميتة إصـــابة يف التســـب  أو القتل وإ  .(86)بالغة إصـــابة بإحلاق أو باملوت وشـــيك خ ر هناك كا   إذا إال
 احلرما  درجة إىل ير ى  د بالغة إصــابة بإحلاق أو باملوت وشــيك خ ر غياب يف القوة اســتخدام جراء من

 أيضــــا للقوة القانوي غري االســــتخدام عن النامجة القتل أعمال تشــــكل أ  وميكن. (87)احلياة من التعســــفي
 احلرب و ت يف املدنيني األشـــخاص محاية بشـــأ  جنيف التفا ية خ ريا انتهاكا ميثل مما، عمد  تل أعمال

 .(88)الرابعة( جنيف )اتفا ية

 ذلك يف مبا القتالية، األعمال من متتالية جوالت من غزة عانت املســـــــــتمر، اإلغالق فرتة وخالل - 55
 إســــــــرائيل بني (2014 و 2012 و 2008-2009) القتالية لألعمال رئيســــــــية تصــــــــعيد عمليات ثالث

 الن اق الواسع الدمار فإ  املعيشة، وسبل األرواح يف اخلسائر إىل وباإلضافة غزة. يف املسلحة واجلماعات
 غزة سكا  من العديد يزال ال وخيمة، وإنسانية ا تصادية عوا   له كا   األساسية التحتية والبىن للمنازل
 منها. للتعايف جاهدين يسعو 

 أســــرة( 3 500) فرد 18 200 من أكثر ظل، 2014 عام شــــهدها اليت القتالية األعمال ومنذ - 56
 عمليات ملختلف وخيضـــعو  مكتظة، مؤ تة مســـاكن يف غالباا ، مســـتقرة غري ظروف يف يعيشـــو  مشـــردين،

 إىل أيضــــا يعزى الوضــــع ذلك إ  يقال الرئيســــي، الســــب  هو التمويل نقص أ  يبدو حني ويف .(89)النقل
 التأخري حاالت من وبالرغم .(90)غزة إىل األســــاســــية البناء مواد اســــترياد على إســــرائيل تفرضــــها اليت القيود
 عليها اتفقت اليت غزة، إعمار إعادة آلية خالل من بانتظام تدخل للقيود اخلاضــــــــــعة البناء مواد فإ  هذه،
 الناس، حياة يف التحســــــن احتماالت أما .2014 عام يف وإســــــرائيل الفلســــــ ينية والســــــل ة املتحدة األمم

__________ 

 .https://twitter.com/benabyad/status/982533269236285441انظر  (85) 
، واملبادئ األســاســية بشــأ  اســتخدام القوة واألســلحة 3 و 2 واعد ســلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، املادتا  مدونة  (86) 

 ،A/HRC/34/38؛ انظر أيضــــــــــــــــــا 14 و 13 و 9 و 5النـــاريـــة من جـــانـــ  املوظفني املكلفني بـــإنفـــاذ القوانني، املبـــادئ 
 .48-45 الفقرات

 .6العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  (87) 
 .‘1’( )أ( 2) 8ة الدولية، املادة ؛ ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي147اتفا ية جنيف الرابعة، املادة  (88) 
 (89) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin, March 2018, pp. 3–6. 
 املرجع نفسه. (90) 

https://twitter.com/benabyad/status/982533269236285441
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38


 A/73/420 

 

18/21 18-16857 

 

 من حدة أكثر شعور ويساورهم حماصرة من قة يف مأسورين أيامهم ميضو  أهنم إذ التضاؤل يف آخذة فهي
  واألمل. األمن بانعدام مضى و ت أي
  

  المساءلة - رابعا 
 خماوف هناك تزال ال، غزة يف القتالية لألعمال األخري التصــــــــــــــعيد على ســــــــــــــنوات أربع مرور بعد - 57

 أطراف مجيع ارتكبتها اليت اإلنســـــــــــــــاي الدويل للقانو  املزعومة االنتهاكات عن املســـــــــــــــاءلة عدم إزاء جدية
 حلقوق الــدويل القــانو  انتهــاكــات عن فضـــــــــــــــالا ، حرب جرائم بــارتكــاب االدعــاءات ذلــك يف مبــا، النزاع

 األمم ومفوض العام األمني  دم، 2014 لعام غزة نزاع يف التحقيق جلنة تقرير صـــــــــــــدور ومنذ اإلنســـــــــــــا .
 توصــــــــــياهتا بتنفيذ يتعلق فيما تقدم إحراز بعدم تفيد منتظمة حتديثات اإلنســــــــــا  حلقوق الســــــــــامي املتحدة

 .(91)والفلس ينية اإلسرائيلية السل ات مساءلة عدم إزاء خماوف من يساورمها ما على الضوء مسل ني

 حتقيق أي إجراء دو  ملفاهتا اإلســـــــرائيلي العســـــــكري العام النائ  أغلق اليت احلاالت عدد وميثل - 58
 ووفقاا  الدويل. القانو  انتهاكات على الظاهرة واألدلة اخل رية لالدعاءات نظراا  خاص بشــكل للقلق مدعاة
 أغســ سآب/ 24 يف اإلســرائيلي، العســكري العام النائ  مكت   دمها اليت املســتكملة املعلومات آلخر

  بل حادثة 80 ملفات أغلقت إليه، ُأحيلت حادثة 360 بشــــــــــأ  شــــــــــكوى 500 أصــــــــــل فمن ،2016
 ملفــاهتـا، إغالق مت 13 بينهــا من حــادثــة، 31 يف حتقيقــات بــإجراء أوامر وصــــــــــــــــدرت التحقيقــات، إجراء

 على اإلســــــــرائيلي العســــــــكري القضــــــــاء نظام تركيز وإ  .(92)هن  أعمال عن اهتام لوائ  ثالث وصــــــــدرت
 معقولة أســــــباب وجود عدم أســــــاس على احلاالت ملفات وإغالق املنخفضــــــة، الرت  من اجلنود مســــــؤولية
 .(93)املسؤولني كبار  من وغريهم العسكريني للقادة احملتملة املسؤولية يتناول ال إجرامي، سلوك يف لالشتباه

 يف والشفافية والسرعة واحلياد االستقاللية إىل االفتقار إزاء بالغ  لق عن اإلعراب مت اخلصوص، وجه وعلى
 .(94)اإلسرائيلي العسكري العام النائ  مكت 

 عن الرابع تقريره املظامل وأمني اإلســـــــــــــــرائيلية الدولة مرا   نشـــــــــــــــر، 2018 مارس/آذار 14 ويف - 59
 الدويل القانو  أ  إىل التقرير ويشـــري .(95)2014 عام يف غزة يف نُفذت اليت اإلســـرائيلية العســـكرية العملية

 املســــاعدة تلقوا املدنيني الســــكا  أ  وإىل غزة، يف اإلســــرائيلي الدفاع جيش أنشــــ ة ن اق يف مراعاته متت
 القتالية. األعمال خالل

__________ 

 40 الفقرات ،A/71/364؛ و 42الفقرة  ،A/HRC/34/38؛ و 17-9الفقرات  ،A/HRC/37/41على وجه اخلصوص،  انظر، (91) 
 .55-51 و

 (92) Military Advocate General’s Corps, “Decisions of the Israel Defense Forces Military Advocate-General 

regarding exceptional incidents that allegedly occurred during operation ‘Protective Edge’: update No. 5”, 

press release, 24 August 2016 :متاح على الرابط التايل .www.law.idf.il/163-7596-en/Patzar.aspxانظر أيضـــــــــــــا  ؛
A/72/565 56، الفقرة. 

، A/HRC/37/41؛ و 20، الفقرة A/HRC/35/19؛ و 42، الفقرة A/HRC/34/38؛ و 40، الفقرة A/71/364انظر  (93) 
 .16-9الفقرات 

 (94) A/71/364 و  ؛40، الفقرةA/HRC/37/41 ؛ و 11، الفقرةA/HRC/35/19  19 و 18، الفقرتا. 
 انظر ترمجة التقرير باللغة اإلنكليزية، متاحة على الرابط التايل: (95) 

www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_622/3cdfbe36-04fc-4ff2-b2df-33ce258ae838/dabla-eng.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/41
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/71/364
http://www.law.idf.il/163-7596-en/Patzar.aspx
https://undocs.org/ar/A/72/565
https://undocs.org/ar/A/71/364
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/41
https://undocs.org/ar/A/71/364
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/41
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
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 آلية وهي - توركال جلنة لتوصـــيات وفقاا  املنشـــأة احلقائق تقصـــي آللية تقييماا  أيضـــا التقرير ويقدم - 60
 بالتفصيل تناوله من الرغم وعلى األركا . لرئيس ختضع اليت احلقائق، تقصي لتقييمات العامة األركا  هيعة
 القانو  مقتضـــــــــيات مع يتماشـــــــــى عملها أ  إىل املرا   خيلص، اآللية تلك عمل يف خ رية  صـــــــــور أوجه

 إىل بالنســــــــبة القيادي التســــــــلســــــــل خارج اآللية يف يعمل من يكو  أ  يفرتض حني يف أنه إال .(96)الدويل
 عنه صدر الذي السلوك بفحص اجليش فيها يقوم داخلية ر ابة هيعة تظل اآللية فإ  الفحص،  يد احلادثة

 احلسبا . يف أخذت  د والفعالية واحلياد االستقاللية مبادئ كانت  إذا مما خماوف مثة وبالتايل، بالذات.

  وات سلوك يف للتحقيق ُتستخدم نفسها اآللية تلك أ  القلق دواعي من يكو  ذلك، ضوء ويف - 61
 مقتل بعد، 2018 أبريل/نيسا  يف اإلسرائيلي الدفاع جيش أركا  رئيس أكده حسبما اإلسرائيلية، األمن

 .(97)غزة يف “الكربى العودة مسرية” سياق يف اإلسرائيلي الدفاع جيش يد على الفلس ينيني األشخاص
 حتقيق إجراء” إىل اإلســـــــرائيلية الســـــــل ات العام األمني دعا، 2018 مارس/آذار 30 يف صـــــــادر بيا  ويف

 السـامي املتحدة األمم مفوض كرر  ،2018 نسـا /أبريل 6 ويف .(98)“احلوادث هذه يف وشـفاف مسـتقل
 الدعوة. هذه على التأكيد ،(100)وإناثا ذكورا اخلاصني، املقررين من وثالثة (99)اإلنسا  حلقوق

 االلتماســـــــات بشـــــــأ   راراا اإلســـــــرائيلية العليا العدل حمكمة أصـــــــدرت ،2018 مايو/أيار 24 ويف - 62
 تعلن اإلســـرائيلي، الدفاع جبيش اخلاصـــة االشـــتباك بقواعد يتعلق فيما اإلنســـا  حقوق منظمات من املقدمة
 .(101) انونية  واعد احلدودية غزة أزمة أثناء اإلسرائيلي الدفاع جيش هبا التزم اليت االشتباك  واعد أ  مبوجبه

__________ 

 .129 ، صاملرجع نفسه (96) 
أ  جيش الدفاع اإلســـرائيلي عنّي العميد موا باروك، رئيس  2018نيســـا /أبريل  8أبلغت وســـائط اإلعالم اإلســـرائيلية يف  (97) 

 Amos Harel, “Israeli military toشـــــــــــــــعبة التدري  وتلقني املبادئ يف هيعة األركا  العامة، لقيادة التحقيقات، انظر 

launch probe into Gaza border deaths”, Haaretz, 8 April 2018 :متــاح على الرابط التــايل .www.haaretz.com/ 

middle-east-news/palestinians/.premium-israeli-military-to-launch-probe-into-gaza-border-deaths-

املقدمة ضــد  واعد إطالق  على االلتماســات 2018نيســا /أبريل  29من رد الدولة املؤرخ  47انظر الفقرة  .1.5978494(
، أحاطت احملكمة العليا برد الدولة اليت 2018أيار/مايو  24النار يف سياق مسرية العودة الكربى يف غزة. ويف  رارها املؤرخ 

تعلن إنشاء آلية لتقييمات تقصي احلقائق من أجل التحقيق يف ادعاءات تتعلق باالستخدام غري القانوي للقوة واستخالص 
 اليت من شأهنا أ  تقلل اخلسائر يف األرواح إىل أدىن حد يف املستقبل.الدروس 

. متاح على الرابط 2018آذار/مارس  30، بيا ، مؤرخ “احلالة يف غزة”فرحا  حق، نائ  املتحدث باســـــم األمني العام،  (98) 
-www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-03-30/statement-attributable-spokesman-secretaryالــــــــــتــــــــــايل: 

general-situation-gaza.. 
 (99) Liz Throssell, Spokesperson for OHCHR, “Gaza and Guatemala” ،نيســـــــــــــا /أبريل  6، مذكرة إحاطة صـــــــــــــحفية

 ?www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx . مـــــــــتـــــــــاحـــــــــة عـــــــــلـــــــــى الـــــــــرابـــــــــط الـــــــــتـــــــــايل:2018

NewsID=22925&LangID=E. 
 (100) OHCHR, “UN rights experts condemn Israel’s response to Palestinian protests in Gaza”, 6 April 2018 متاح .

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22924على الرابط التايل: 
 (101) Israel, High Court of Justice Yesh Din – Volunteers for Human Rights and Others v. Israel Defense Forces 

Chief of General Staff and Others, Case No. HCJ 3003/18, Judgment of 24 May 2018 :متاح على الرابط التايل .
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\18\030\030\k08&fileName= 

18030030.K08&type=2. 
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 بإحالة، النار إطالق ســـــــــــياســـــــــــة تقييم على  درهتا على املفروضـــــــــــة للقيود نظرا، احملكمة و امت - 63
 املتاحة الفرص  لة الشـــــــــــــــفافية انعدام من املخاوف زيادة إىل أدى ومما .(102)التحقيق آلية إىل املســـــــــــــــألة

 الســـنني مر على  وانني عدة الكنيســـت أ ر فقد، اخلصـــوص وجه وعلى العدالة. إىل للوصـــول غزة لســـكا 
 الســكا  جتاه اإلســرائيلي الدفاع جيش يرتكبه مشــروع غري فعل أي عن املدنية املســؤولية من إســرائيل تعفي

 تلك دســــــتورية يف ال عن اآل  وجيري .“العدو إ ليم” بأنه  انوناا يُعّرف الذي، غزة   اع يف الفلســــــ ينيني
 .(103)احمللية احملاكم مستوى على القوانني

  
  خالصة - خامسا 

 القيود ذلك يف مبا، إســـــــــرائيل تفرضـــــــــه الذي املعابر إلغالق غزة ســـــــــكا  على الرتاكمي األثر إ  - 64
 الدخول، املقيدة املناطق يف املمارســــــات عن فضــــــال، والســــــلع األشــــــخاص تنقل على املفروضــــــة الشــــــديدة

 تواجه تزال وال هلم. الواجبة اإلنســــــا  حبقوق التمتع على الفلســــــ ينيني الســــــكا   درة تقويض يف يســــــتمر
 والقانو  اإلنســــــــا  حلقوق الدويل للقانو  املزعومة االنتهاكات عن املســــــــاءلة ضــــــــما  يف بالغة صــــــــعوبات

 اإلنساي. الدويل
  

 التوصيا  - سادسا 

 السةةةابقة التقارير في الواردة العديدة التوصةةةيا  مع باالقتران التالية التوصةةةيا  قراءة ينبغي - 65
 اإلنسان: لحقوق السامي المتحدة األمم ومفوض العام لألمين

 وإنهاء، غزة إلى المؤدية المعابر إغالق إجراءا  بإلغاء فورا   تقوم أن إسراييل على )أ( 
 مراعاة ومع، المدنيين السةةةةةةةةةةةكان ضةةةةةةةةةةةةد الجماعي العقاب درجة إلى ترقى قد التي الممارسةةةةةةةةةةةةا 

 على قيود أي فرض وإن والسةةةةلع  األشةةةةخاص تنقل بحرية السةةةةما ، المشةةةةروعة األمنية االعتبارا 
 الدولي؛ للقانون وفقا يتم أن يج  التنقل حرية

 التي التدابير جميع باتخاذ ملزمة، باالحتالل القايمة السل ة بوصفها إسراييل، إن )ب( 
 تزويد كفالة  ذلك في بما اإلمكان، قدر، العامة والسةةةةالمة العام النظام وكفالة السةةةةتعادة وسةةةةعها في

 واالجتماعية االقتصةةةةةةةةادية الحقوق كفالة  عن فضةةةةةةةةال  ، ال بية واالمدادا  الغذايية بالمؤن السةةةةةةةةكان
 المرافق إلى بالحماية المشةةةةةةمولة السةةةةةةكانية الفئا  وصةةةةةةول إمكانية ضةةةةةةمان ذلك في بما والثقافية
 ؛تمييز ئا  ضعفا  أو تهميشا ، دونالف تلك أفراد أكثر سيما ال، والخدما  والسلع الصحية

 في بما، الدولي للقانون ممتثال للقوة استخدام أي يكون أن كفالة  إلسراييل ينبغي )ج( 
 ومكافحة األسةةةلحة باسةةةتخدام المتعلقة القواعد تكون أن ويج ؛ القانون إنفاذ عمليا  أثناء ذلك

__________ 

 (102) Elena Chachko and Yuval Shany, “The Supreme Court of Israel dismisses a petition against Gaza rules of 

engagement”, Law Fare blog, 26 May 2018 :متاح على الرابط التايل .www.lawfareblog.com/supreme-court-

israel-dismisses-petition-against-gaza-rules-engagement.. 
 (103) A/HRC/37/41 16، الفقرة. 
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، الصةةةةةةةلة ذا  الدولية إسةةةةةةةراييل اللتزاما  ممتثلة قواتها بها تقوم التي العمليا  إطار في الشةةةةةةةغ 
 ؛الصلة ذا  اإلنسان حقوق صكوك، الخصوص وجه وعلى

 تقوم التي الحوادث جميع السةةةةرعة، وجه على تخضةةةةع، أن كفالة  إلسةةةةراييل ينبغي )د( 
 في ذلك في بما، فلسةةةةةةةةة يني شةةةةةةةةةخ  إصةةةةةةةةةابة أو بقتل القانون إنفاذ مجال في فاعلة جها  فيها

 األفراد يخضع وأن؛ وفعال ومحايد ومستقل واف جنايي لتحقيق غزة، في الدخول المقيدة المناطق
 ؛ للضحايا المناسبة االنتصاف سبل تتا  وأن؛ للمساءلة االنتهاكا  عن المسؤولون

 إلسةةةةةةراييل ينبغي ،28/1- دإ القرار في اإلنسةةةةةةان حقوق مجلس طلبه لما ووفقا )ه( 
 عملها  إنجاز في القرار ذلك بموج  المنشأة الدولية التحقيق لجنة مع تاما تعاونا تتعاون أن

 


