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 25/08/2021التاريخ: 

 بيان صحفي

 ض حقوق اإلنسانيقو  في قطاع غزة القيود على حرية السفر  تشديد

 يطالب املجتمع الدولي بسرعة التحرك مجلس منظمات حقوق اإلنسان

 

( على التوالي، وتحرم بموجبه 14على قطاع غزة للعام )املفروض تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي حصارها املشدد 

حرية الحركة والتنقل داخل األرض الفلسطينية املحتلة نفسها أو منها إلى العالم الخارجي،  سكان القطاع من حقهم في

 كما تمنع عودتهم الطبيعية عبر املعابر التي تسيطر عليها.

 

شكالت م من سكان قطاع غزة يواجه الكثيرينالخطر على التوالي فإن  الثالثوبعد إغالق معبر رفح البري لليوم 

العاملين في الخارج والطلبة الدارسين في الجامعات خارج األراض ي الفلسطينية وأن آالف املغتربين  ، والسيماحقيقية

  ،عادوا لزيارة القطاع عبر معبر رفح البري 
ا
ض األسر بل إن بع ،وبعد إغالقه فإن مصير عملهم ودراستهم أصبح مجهوال

ض ى الواحدة، هذا باإلضافة إلى املر  ما سيشتت شمل األسرةم ،الخارجية قد تتشتت بفقدان بعض أعضائها إقاماتهم

القين املفاجئ ملعبر رفح ترك املئات عناهيكم عن أن اإلغالق  الذين يحّولون للعالج في املستشفيات خارج قطاع غزة.

 على الجانب املصري في ظروف بالغة القسوة حيث يفتقر بعضهم لألموال الالزمة لإلقامة الطارئة وغير املتوقعة.

 

أن سلطات االحتالل دمرت مطار غزة الدولي ومنعت إنشاء ميناء، وتغلق املعابر والحدود كما شاءت  الجدير ذكره

  وتمنع سكان قطاع غزة كافة من السفر
ا
، حتى أولئك الذين يحصلون على تصريح للمرور إلى منذ أربعة عشر عاما

 .ا التصريح رغم املنعالضفة الفلسطينية أو األردن، فإن تصريح مرورهم يذيل بمالحظة أنهم منحو 

 

بحيث  ،وتحول القيود املفروضة على حرية التنقل دون تمتع الفلسطينيين بطائفة واسعة من حقوق اإلنسان األخرى 

 للتمتع بطائفة واسعة من الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
ا
 وضروريا

ا
 مسبقا

ا
تعد حرية التنقل شرطا

ة بعض الحقوق، كالحق في العمل والصحة والتعليم، والحق في جمع شمل واالجتماعية والثقافية. وتعتمد ممارس

األسرة في كثير من األحيان على قدرة اإلنسان على التنقل بحرية واختيار مكان اإلقامة. وتشير الوقائع على األرض إلى 

 ال  أن القيود على حرية التنقل لم تقتصر على انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل بل شكلت
ا
نتهاك طائفة أساسا

 واسعة من حقوق اإلنسان والسيما االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 

بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق واضحة التزامات  سلطات االحتاللوتقع على عاتق 

حماية ل واضحة بالتزاماتاإلنسان. فبموجب القانون الدولي اإلنساني، تحتفظ السلطة القائمة باالحتالل 
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 لنص املادتين )
ا
( من اتفاقية جنيف 48، 35السكان من عواقب الحرب بما في ذلك حقهم في مغادرة البلد وفقا

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية حق اإلنسان في حرية التنقل 12الرابعة. كما تحمي املادة )

ري سياسة التمييز العنص هذا باإلضافة إلى كون هذه القيود تأتي في إطار .والحركة بما في ذلك مغادرة بلده

سكان  إيقاعها على االحتالل والتي تواصل سلطات العقوبات الجماعية التي يحظرها القانون الدولي اإلنسانيو 

 .قطاع غزة

 

ة، وإلى حصار غز اء نهإلمجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يطالب املجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل 

حين تحقيق ذلك فإنه ملزم بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتمكين سكان قطاع غزة من مغادرته 

 والعودة إليه متى شاءوا. 

 

وفي هذا السياق يناشد املجلس اإلخوة في جمهورية مصر العربية بالعمل على تأمين وصول ومغادرة العالقين على 

.جانبي الحدود، سيما 
ا
 وأن قرار إغالق معبر رفح كان مفاجئا

 

 

 انتهى
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 نية:يأعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسط
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