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 الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان  االنتهاكات التي رصدهابرز أ ورقة حقائق:

 قطاع غزة  في  

2020-2021 

  قطاع غزة عن حقوق اإلنسان في  ن  يالمدافعتأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز االنتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب  
عامي   وأرقام    ، 1202و  2020خالل  حقائق  اإلسرائيلي ضمن  االحتالل  قبل  من  ممنهجة  عامة  سياسة  وجود  إلى  تؤشر 

 الحق بالصحة والحق بالعمل في قطاع غزة )المنطقة العازلة(.  وعلى وجه الخصوص  ،الحقوق والحريات باإلمعان بانتهاك

الشباب   فريق  قام  المئات  ن  ي المدافعحيث  وتوثيق  برصد  اإلنسان  حقوق  غزةمن  عن  قطاع  في  وجه    ،االنتهاكات  وعلى 
 . 2021-2020 يالخصوص المنطقة العازلة خالل عام

المدافعون بإحصاء شامل لالنتهاكات في المناطق  الشباب  تحاول هذه الورقة أن ُتلخص أبرز نتائج التوثيقات التي عمل عليها  
 . وُتقدم استعراضًا ألبرز االنتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقامالتي تم العمل فيها، 

 ، الحق بالعمل والحق بالصحةاالنتهاكات الواقعة على 
 المنطقة العازلة بقطاع غزة المرصودة في 

 

 االعتداء على الحق بالعمل في قطاع غزة )المنطقة العازلة(:
(  1500)  إلى   إلى فرض المنطقة ُمقيدة الوصول لمسافة تصل في بعض المناطق  اإلسرائيليعمدت سلطات االحتالل   -

امتدا على  لقطاعمتر  الفاصل  السياج  ومختلف  غزة  د  الزراعية،  األراضي  وتجريف  باستهداف  قامت  حيث  ت آالمنش، 
( متر بنسبة تصل  1000%(، فيما جرفتها في نطاق )100( متر بنسبة )500السكانية والزراعية والصناعية في نطاق )

إذ تتعمد سلطات االحتالل75إلى )  الحد  الفلسطينيين في تلك    ائيلياإلسر   %(، ولم يتوقف األمر عند هذا  إعاقة حركة 
 المناطق وتدمير ممتلكاتهم. 

االحتالل   - جنود  السياج    اإلسرائيلييقوم  محيط  في  المتواجدين  والصناعية  الزراعية  القطاعات  في  العاملين  باستهداف 
استخدام مختلف أنواع  والمواد الخردة، وذلك ب بالفاصل، ال سيما المزارعين وصائدي الطيور ورعاة األغنام وجامعي الحط

وإطالق النار المباشر من قبل أبراج المراقبة واآلليات   ،سلحة الرشاشة والثقيلة، بما فيها القذائف المدفعية والصاروخية األ
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العسكرية؛ فتوقع الخسائر البشرية والمادية في صفوفهم، وترغمهم في أغلب األوقات على التوقف عن استكمال أعمالهم،  
 نهم لمصادر رزقهم.ما تسبب بفقدا

راضري الزراعيرة الفلسرطينية فري المنراطق مقيردة الوصرول، تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي برر  المرواد الكيماويرة علرى األ -
ن لهذه العمليات دوافع أمنية، وتّدعي أنها تهدف إلى إزالرة أ، حيث تتذرع سلطات االحتالل ب2014بشكل دوري منذ العام 

وذلررك لتسررهيل مراقبررة أي حركررة فرري المنرراطق ُمقيرردة الوصررول،  ،منرراطق المحاذيررة للسررياج الفاصررلعشرراب الرررارة فرري الاأل
 والبيئرة، والصرحة، وجرودة المحاصريل، علرى األمرد طويلرة على ر  هذه المبيدات آثرار ضرارة وخطيررة، وقرد تكرون ترتب تو 

 ة الوصول.ضي الزراعية الفلسطينية في المناطق مقيداالتربة، والكائنات الحية في األر 

 االنتهاكات المركبة الناتجة على استخدام المبيدات الكيماوية: -

، علرى النحرو الفلسرطينيين فري المنطقرة العازلرة بقطراع غرزة بحرق كبرةانتهاكرات مر ترتب  الكيماوية السامةإن عملية ر  المبيدات  
 التالي: 

 انتهاك الحق بالحياة:  

بسرربب مررا ينررتج عنهررا مررن  ،خطرررًا علررى حيرراة المررواطنينات االحررتالل اإلسرررائيلي، المبيرردات الكيماويررة الترري تسررتخدمها سررلط ُتشرركل
قد تؤدي إلى الوفاة. ويعتبر الحرق بالحيراة مرن أقردح الحقروق والحريرات المكفولرة بموجرب أحكرام القرانون  أمراض سرطانية خطيرة

 اإلسرررائيليفررإن قيررام سررلطات االحررتالل  ،وبالترراليالرردولي اإلنسرراني والقررانون الرردولي لحقرروق اإلنسرران، والقررانون الجنررائي الرردولي؛ 
باسررتخدام المبيرردات الكيماويررة ُيعرضررها للمسرراءلة، باعتبررار أن االعتررداء علررى الحررق بالحيرراة ُيعتبررر مررن قبيررل االنتهاكررات الجسرريمة 

 التفاقية جنيف الرابعة، وُيمكن تصنيفه على أنه من قبيل الجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب.

 ك الحق بالصحة:انتها

علرررى صرررحة الفلسرررطينيين القررراطنين بالمنطقرررة  خطرررراً المبيررردات الكيماويرررة التررري تسرررتخدمها سرررلطات االحرررتالل اإلسررررائيلي،  ُتشررركل
التري ترنص نسران، وق اإلقرالعازلة، نظرًا لما تخّلفه من أمراض مزمنة وأمراض سرطانية، بما يتنرافى مرع أحكرام القرانون الردولي لح

  .بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية نسانإعلى حق كل 
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 انتهاك الحق في بيئة نظيفة:

ثارًا بيئية كارثية على المحاصريل الزراعيرة والتربرة؛ نظررًا لمرا تحتويره هرذه المبيردات مرن آكيماوية السامة ُيرتب  إن ر  المبيدات ال
. وهو ما يتنافى مع أحكام التربة بيئة، والصحة، وجودةلوا  المحاصيل،  على األمد  طويلةمواد كيماوية سامة وخطرة ترّتب أضرارًا 

( من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعيرة، التري ترنص علرى الترزام 12سيما المادة )  القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ال
 طراف بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية.الدول األ

 انتهاك الحق بالعمل: 

انتهاك الحق بالعمل جراء تررييق فررص العمرل، كيماوية السامة، المبيدات ال  االحتالل اإلسرائيلي بر   تيترتب على قيام سلطا
إلرى  جرراء ر  المبيردات الكيماويرة بشركل يرؤدي عليه من ارتفاع في نسبة البطالة؛ بسبب ما يلحق بالتربة من أضرار  تبيتر   اوم

هرذه  ُتشركلإذ  1وبالترالي، تقليرل فررص العمرل للعراملين بالقطراع الزراعري. ؛لفتررات طويلرة هذه التربرة استحالة نمو المزروعات في
( مررن اإلعررالن 23انتهاكررًا للقررانون الرردولي وعلررى وجرره الخصرروص القررانون الرردولي لحقرروق اإلنسرران، خاصررة المررادة ) الممارسررات

كما ُتشركل انتهاكرًا ألحكرام  2.يةضالعالمي لحقوق اإلنسان التي نصت على حق كل فرد بالعمل وحرية اختياره بصورة عادلة ومر 
ة، ( مرررن 7(، )6) تينالمرراد علررى ضررررورة احتررررام الحرررّق ن تنصررران ياللترررالعهرررد الرردولي الخررراص برررالحقوق االقتصرررادّية، واالجتماعيررّ

  بالعمل وتوفير شروط عمل عادلة ومرضية.

خرالل العرام  قرة مقيردة الوصرول برراً حرول انتهاكرات سرلطات االحرتالل اإلسررائيلي علرى المنط ةوفيما يلي إحصائيات تفصيلي -
2020 : 

 
 
 
 

 
ة مفصررلة معالجة االنتهاكات المركبة المترتبررة علررى عمليررات ر  المبيرردات الكيماويررة السررامة، المتمثلررة بانتهرراك الحررق بالحيرراة، والحررق بالعمررل، بصررور تم  تس  1

 .   الزراعي والصناعي والصيادين  ينضمن بقية أجزاء هذا القسم، وذلك في سياق معالجة االنتهاكات الواقعة على العاملين بالقطاع
 . 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لسنة  ، من ( 32المادة ) انظر،   2
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 عدد الحوادث  الفئة

تجاه المزارعين واألراضي الزراعيةاإطالق نار وقصف   612 

الطيور  وصائد  6 

 39 رعاة األغنام

 15 اعتقاالت 

خالية  قصف أراض    25 

 
المنطقة مقيدة الوصول بين شهر ياالنار  طالق  إبلغت عمليات   - وحتى نهاية   ، 2005ر من العام  نايتجاه المزارعين في 

 . 1092 نحو، 2020شهر يونيو من العام 
د البحري أمام الصيادين الفلسطينيين في  يإلى تقليص مساحات الص  اإلسرائيليعمدت قوات االحتالل    2020وفي العام   -

  ( في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح جنوب قطاع 15-9بحرية في محافظتي غزة وشمال غزة، و)ميال  أ  6نطاق  
 ، وصواًل في بعض األحيان إلى منع النشاط البحري بشكل كامل.غزة

للصيادين    اإلسرائيليبل رافق ذلك استهداف قوات االحتالل    ،سرائيلي بما فرضته من قيودسلطات االحتالل اإل  ولم تكتف   -
سلطات بالق تتبعها  سياسة  ُيمّثل  ما  وهو  منتظمة،  بوتيرة  وتخريبها،  ومعداتهم  مراكبهم  ومصادرة  والتعذيب  واالعتقال  تل 

 بحق الصيادين وقطاع الصيد بهدف تقويض سبل عيشهم. اإلسرائيلياالحتالل 
في قطاع غزة خالل العام  اإلسرائيليوفيما يلي جدول يوضح االنتهاكات المرتكبة بحق الصيادين من قبل قوات االحتالل  -

2020 : 
-  
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2020العام   االنتهاكات 

 إطالق النار  308

 أعداد المعتقلين 10

 أعداد اإلصابات 12

 أعداد المراكب المصادرة 4

 أعداد حاالت التخريب لمراكب الصيد 12

ة والصريادين، انتهاكرات مركبرة ييترتب على االعترداءات اإلسررائيلية الواقعرة علرى العراملين فري القطاعرات الزراعيرة والصرناع -
 على النحو التالي: 

من جهة  يتعارض مع أحكام القانون الدولي اإلنساني من جهة، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ، بماانتهاك الحق بالحياة .أ
 .أخرى 

بهرا المواثيرق الّدوليرّة  يالتي تناد ها،وأقدسيعتبر الحّق بالحرية من أهم الحقوق إذ  :  انتهاك الحق بالحرية وممارسة التعذيب .ب
 ،المتعلقة بحقوق اإلنسان، في الوقت الذي تعمل فيه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال القاطنين في المنطقة العازلة

 خاصة المزارعين والصيادين، وممارسة سياسة التعذيب بحقهم.

خاصرررة  ،الفلسرررطينيين القررراطنين فررري المنطقرررة العازلرررة اإلسررررائيلي بممارسرررة التعرررذيب بحرررقّ ُيشرررار إلرررى أن قيرررام سرررلطات االحرررتالل 
المزارعين والصيادين؛ يشكل انتهاكًا صارخًا ألحكام القانون الّدولّي، إذ ُيشكل ذلك مخالفة وانتهاكًا ألحكام القانون الدولي لحقوق 
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ة لفرطرار نتحردع عرن مخاإلسريطرتها، وفري هرذا ا ت، والذي ُيعنرى بواجبرات الدولرة تجراه كرل شرخص موجرود تحرمن جهة  اإلنسان
 لتعذيب.اومخالفة أحكام االتفاقية الّدولّية لمناهرة  ،( منه7سيما المادة ) أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والّسياسية ال

ة، لرومن جهة أخرى ُيشكل انتهاكًا ألحكام القانون الدولي اإلنساني الذي يعنى بواجبات دولة االحتالل تجاه سركان المنطقرة المحت
كمررا أن المررادة  ،/أ(3/1سرريما المررادة ) ال ،وفرري هررذا اإلطررار فررإن هررذه الممارسررات ُتشرركل مخالفررة ألحكررام اتفاقيررة جنيررف الرابعررة

وفقررًا  هوتحريكرر( مررن ذات االتفاقيررة اعتبرررت التعررذيب مررن المخالفررات الجسرريمة، الترري تسررتتبع تفعيررل االختصرراص العررالمي 147)
 (.146ألحكام المادة )

 المادة السابعة منه عن الجرائم ضد اإلنسانية. تتحدعلنظام روما األساسي الذي  الممارسات ُتشكل انتهاكاً  هكما أن هذ

 انتهاكات واقعة على الحق بالعمل:

إن جميرررع الممارسرررات التررري تقررروم بهرررا سرررلطات االحرررتالل اإلسررررائيلي بحرررق الفلسرررطينيين القررراطنين فررري المنطقرررة العازلرررة خاصرررة 
مرا ُيشركل انتهاكرًا للقرانون الردولي وعلرى وجره الخصروص  د مرن نسربة البطالرة،يإلى المساح بحقهم بالعمل، وتز   ؤديالمزارعين، تُ 

نص علرى حرق كرل فررد بالعمرل تر( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي 23القانون الدولي لحقوق اإلنسان، خاصة المادة )
( مرن ذات اإلعرالن، التري ترنص علرى ضررورة أن 25ًا ألحكرام المرادة )كر. كمرا تشركل انتهاوحرية اختياره بصورة عادلرة ومرضرية

 ترانكما نصرت المادالحّق في مستوى من المعيشة بشكل كاف  للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته. يتوفر لكل شخص  
بالعمرل وتروفير شرروط عمرل  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادّية، واالجتماعّية، على ضررورة احتررام الحرقّ ( من  7(، )6)

 عادلة ومرضية.

 االنتهاكات الواقعة على الحق بالصحة:

إلى   - الوصول  من  تحرمهم  التي  المشددة  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قيود  بسبب  غزة  قطاع  مرضى  معاناة  تتواصل 
الن ظل  في  المعاناة  هذه  وتتراعف  أنشأته،  الذي  التصاريح  ونظام  العالج،  لتلقي  األدوية  المستشفيات  في  الحاد  قص 

والمستلزمات الطبية الذي ُيعاني منه قطاع الصحة في قطاع غزة نتيجة للحصار المفروض عليه؛ فعلى سبيل المثال فقد  
نتيجة عدم قدرتها على استيراد قطع    اً طبي  اً ( جهاز 350تسبب الحصار المفروض بتعطيل قدرة وزارة الصحة على إصالح )

 وهو ما يؤدي إلى تدهور متسارع على أوضاعهم الصحية وُيشكل خطرًا على حياتهم. ،لطبيةالغيار الالزمة لألجهزة ا
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بالحصار والقيود المفروضة على دخول األدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة  اإلسرائيلي  سلطات االحتالل    تكتفيال   -
الدولي اإلنساني، من خالل عمليات   بفعل الحصار فحسب، بل تستهدف القطاع الصحي في خرق واضح ألحكام القانون 

القصف بما يشمل المستشفيات وأفراد الطواقم الصحية ومراكز الرعاية وسيارات اإلسعاف؛ ما يؤدي بالنتيجة إلى ضعف  
المرضى إمكانية استيعاب  إلى عناية   ،القطاع الصحي وتراجعه بشكل كبير وعدم  التي تحتاج  الصحية  خاصة الحاالت 

 .  2020انتهاكًا للحق بالصحة خالل العام   418 نحو فتاح" ، وقد رصدت "مخاصة

المادة   - خاصة  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  الخصوص  وجه  وعلى  الدولي  للقانون  انتهاكًا  ُتشكل  الممارسات  هذه  إن 
شكل . كما تُ ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي نصت على حق كل فرد بالعناية الطبية في حاالت المرض25)

نسان  إالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادّية، واالجتماعّية، التي تنص على حق كل  ( من  12انتهاكًا ألحكام المادة )
بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية، وُتلزم الدول بتهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية 

 الطبية للجميع في حالة المرض. 

 *** 

 


