
 
 

ائيلي على   الالزمة خطوات جميع ال يجب على املجتمع الدولي أن يتخذ  نداء عاجل:  من أجل وقف العدوان اإلسر

 وصول اإلمدادات اإلنسانية إلى القطاع املحاصرقطاع غزة وضمان 

 2022آب/ أغسطس  7بتاريخ: 

 موّجه لعناية:  

السيدة  ،  1967منذ عام  في األرض الفلسطينية املحتلة  حالة حقوق اإلنسان  ب  ةاملعني  ةالخاصة  املقرر  -

انشيسكا ألبانيز   ؛فر

ممكن من الصحة البدنية والعقلية،  بأعلى مستوى  بحق كل إنسان في التمتع    ةاملعني  ة الخاصة  املقرر  -

 تاللنج موفوكنج؛ السيدة 

 باالكريشنان راجاجبول؛ السيد بالسكن الالئق، املقرر الخاص املعني  -

املقرر الخاص املعني بحق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي،   -

 بيدرو أروجو؛السيد 

املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك   -

 تنداي أشيوم؛السيدة من تعصب، 

 السيد ديفيد بويد؛الخاص املعني بحقوق اإلنسان والبيئة،  املقرر  -

، السيدة   هجريناملقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للم -
ً
 .  سيسيليا جيمينيز داماري داخليا

 

 اإلطار العام  -1

 على قطاع غزة املحتل في ما  ،  2022في الخامس من آب/ أغسطس  
ً
 عسكريا

ً
ت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانا

ّ
شن

عشوائية   بصورة  فيه  استهدفت  الذي  الصادق"،  "الفجر  ومنشآتهم  أسمته  الفلسطيني  الشعب  من  املدنيين/ات 

    32، ما أسفر عن استشهاد  املدنية
ً
على إثر هذا العدوان، تعرضت    1آخرين.   265منهم ستة أطفال وإصابة  فلسطينيا

فلسطينية  40 األقل  - عائلة  جزئية  للتهجير    -على  أو  كاملة  بصورة  إما  منازلهم  تدمرت  أن  القصف  بعد  بسبب 

 
مكن لهذه  توثيق مؤسسة الحق امليداني. يعود مصدر املعلومات األولية إلى وزارة الصحة الفلسطينية، بينما تقوم "الحق" بتحقيقاتها في امليدان. ي  1

آب/  7 الت مستمرة في جمع املعلومات ال سيما في ظل استمرار العدوان. آخر تحديث:ز األرقام أن تزيد في الساعات القادمة إذ إن املؤسسة ما 

 مساًء.  13:00الساعة  2022أغسطس 



انتشار   2اإلسرائيلي.  في  انعكس  الذي  العدائية،  لألعمال  اإلسرائيلي  االحتالل  تصعيد  أعقاب  في  الهجوم  هذا  جاء 

. وفي الثاني من آب/ أغسطس، أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جميع املعابر  الطيران الحربي في سماء قطاع غزة

املؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تقييد ممارسة الشعب الفلسطيني املحمي في القطاع لحقه في الحركة مما يشكل  

 للقانون اإلنساني الدولي.
ً
  3انتهاكا

 بخصوص "الخطر الوشيك الذي يحدق باملرض ى في  نشر مركز امليزا،  2022في السابع من آب/ أغسطس  
ً
ن تحذيرا

 بأن هذه  ،  ن/القطاع نتيجة إغالق معبر إيرز، وذلك بسبب منعهم من الوصول إلى سبل العالج إلنقاذ حياتهم 
ً
علما

 لل 
ً
 لدائرة التنسيق واالتصال في وزارة  و   4غالق الذي يفرضه االحتالل عليه". العالجات غير متوفرة في القطاع نظرا

ً
وفقا

الصحة الفلسطينية فإنه "لم يتمكن أي مريض من غزة من مغادرة القطاع، ال سيما املرض ى املصابين بأمراض خطرة  

والذين يملكون تحويالت طبية إلى املستشفيات واملرافق الطبية خارج غزة ]وذلك منذ يوم الثالثاء املنصرم[ وما زالوا  

 من السلطات اإلسرائيلية للسماح لهم بالسفر".  ينتظرون
ً
التحليل امليداني الذي نّفذه مركز امليزان  وبناء على    5قرارا

د،  بغرض العالج آخذ بالتزايعبر إيرز  الذين يحتاجون للسفر من غزة  املصادر نفسها تشير إلى أّن عدد املرض ى  فإّن "

 بأّن معدل عدد املرض ى الذين يتلقون  
ً
/ة". 120موافقات إسرائيلية على تصاريح عالجهم يبلغ حوالي علما

ً
 6مريضا

كما حال إغالق معبر كرم أبو سالم دون وصول الوقود إلى قطاع غزة، الذي تحتاجه محطة توليد الطاقة الوحيدة  

 ،  2022في القطاع لتستمر في عملها. وفي السادس من آب/ أغسطس  
ّ
ه وبسبب عدم  أعلنت سلطة الطاقة في غزة أن

لإمكانية وصول الوقود إلى محطة توليد الطاقة، فقد اضطرت املحطة إلى التوقف عن العمل بصورة كاملة، ما  
ّ
  قل

 فقط.بصورة كبيرة  
ً
إن اإلغالق القسري ملحطة توليد الطاقة    7ساعات وصل التيار الكهربائي إلى أربع ساعات يوميا

، كما  الذين يعيشون في القطاع املحاصرمن السكان املحتلين املحميين  مليون فلسطيني/ة    2.17حياة  للخطر  يعّرض  

البتداعي  يهدد   فيها  بما  للعيش  الضروروية  العامة  الصحي. الخدمات  والصرف  واملياه  الصحية  الرعاية  إلى   وصول 

التيار الكهربائي العام إمداد  تي تفاقمت بإغالق الحدود، فإنه من املتوقع أن  محدودية إمداد الطاقة الوبالنظر إلى  

 8سوف يتوقف بصورة كاملة خالل األيام القليلة القادمة. 

 
  13:00الساعة  2022آب/ أغسطس  7تقرير مؤسسة الحق امليداني بناء على املعلومات األولية من وزارة الصحة الفلسطينية، آخر تحديث:  2

 مساًء.  
 . 1949آب/ أغسطس  12بشأن حماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب املؤرخة في اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة  3
في  امليزان، بيان صحفي: لليوم الرابع على التوالي، تستمر سلطات االحتالل في إغالق معابر قطاع غزة وحرمان املرض ى الفلسطينيين من حقهم  4

 http://www.mezan.org/en/post/24161. متوفر على: 2022آب/ اغسطس  2الوصول إلى املستشفيات خارج القطاع: 
 املرجع نفسه.   5
 .  املرجع نفسه 6

 األرض الفلسطينية املحتلة. -مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  7
 األرض الفلسطينية املحتلة. -مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  8



 
تقديم الخدمات الطبية سوف يتم خالل اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إغالق   إيقافأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 

 بأن هذا  9محطة توليد الطاقة.
ً
هجماتها العنيفة على القطاع،  مع قيام قوات االحتالل بتصعيد  يتزامن اإليقافعلما

الرعاية الطبية العاجلة.  الذي بدوره قد أسفر عن إصابة املئات من الفلسطينيين/ات الذين يحتاج العديد منهم إلى 

وحركة العاملين/ات في املجال الطبي في الحيلولة  ملرض ى من القطاع  حركة اكما ساهمت القيود الكبيرة املفروضة على  

 للقانون اإلنساني الدولي كما ويعّرض حياة  إلى غزة  ت الطبية الالزمة  وصول اإلمدادادون  
ً
املحتلة، مما يشكل انتهاكا

 لخطر محدق.   نيين/ات حياة الفلسطي

يبدو أن السلطات اإلسرائيلية ال تنوي وقف العدوان العشوائي الذي تشنه على غزة. إذ أفاد الناطق الرسمي باسم  

"الدفاع" اإلسرائيلية  يسمىما   أّن بقوات  ران كوتشاف،  في مفاوضات لوقف    ، بريجادير جنرال  إسرائيل لن تدخل 

وافق ما يسمى بوزير "الدفاع"  وفي الوقت نفسه،     10قل.تستمر الهجمات ملدة أسبوع على األ إطالق النار ويتوقع أن

جندي إسرائيلي للعمليات العسكرية    25,000اإلسرائيلي، بيني غانتس، على مشروع أمر يقض ي بحشد ما يصل إلى  

 لتصعيد حدة العنف في غزة.
ً
وفي السادس   11داخل القطاع وفي محيطه، كما شرع في دعوة جنود االحتياط تحضيرا

املعنية بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية املحتلة منذ    ، استنكرت املقررة الخاصة2022غسطس  من آب/ أ

ألبانيز1967عام   أخالقي وغير  ،  ، فرانشيسكا  باعتباره غير قانوني وغير  الجوي اإلسرائيلي على قطاع غزة  القصف 

. مسؤول، إلى جانب كونه 
ً
 غاشما

ً
 عدوانيا

ً
 12عمال

العنف وتيرة  تصاعد  النهج  إن  تمثل  العشوائي  فينفسه    هذه  وقع    العنف  قوات  ا  خالل الذي  ته 
ّ
شن الذي  لعدوان 

/ة  151الذي أسفر عن استشهاد  و ،  2021على قطاع غزة في أيار/ مايو  االحتالل  
ً
ترقى لجرائم حرب  ، في أفعال  مدنيا

هذا الهجوم تتفاقم حدة . في تحقيقها املحكمة الجنائية الدولية   ضمن مسؤوليات والذي يقع وجرائم ضد اإلنسانية  

   15القطاع املحتل واملستمر منذ  املفروض على  في ظل الحصار واإلغالق البري والبحري والجوي  
ً
والذي يهدف    ،عاما

واستنفاد   غزة  قطاع  عزل  إجراءات    همواردإلى  اتخاذ  من خالل  به  وتعاقبهم/ن  والتحكم  الغزّيين/ات  تقّيد  مروعة 

، منتهكة بذلك القانون اإلنساني الدولي.
ً
 جماعيا

 
 مؤسسة الحق.   -توثيق ميداني  9

:   2022آب/ أغسطس  6آنا أهرونيم: "بعد قصف إسرائيلي جديد، إسرائيل تقول أنها قتلت أحد قادة الجهاد اإلسالمي"، ذا جروسلم بوست،   10

714056-news/article-https://www.jpost.com/israel  
:   2022آب/ أغسطس  6د قصف إسرائيلي جديد، إسرائيل تقول أنها قتلت أحد قادة الجهاد اإلسالمي"، ذا جروسلم بوست، آنا أهرونيم: "بع  11

714056-news/article-https://www.jpost.com/israel  
: 2022آب/ أغسطس  6، تويتر، فرانشيسكا ألبانيز: "استنكار القصف اإلسرائيلي" 12

>https://twitter.com/FranceskAlbs/status/1555836586985676800   

https://www.jpost.com/israel-news/article-714056
https://www.jpost.com/israel-news/article-714056
https://twitter.com/FranceskAlbs/status/1555836586985676800


 تحليل قانوني -2

اإلسرائيلية   الهجمات  املحميين/ات  تشكل  الفلسطينيين/ات  السكان  بحق   صار العشوائية 
ً
الشعب  انتهاكا لحق   

ً
خا

إن    13الفلسطيني في الحياة والصحة كما وترقى إلى انتهاكات جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتعد جرائم حرب. 

 للمادة  استهداف سلطات االحتالل وتدميرها للممتلكات املدنية  
ً
انتهاكا ، وما  من اتفاقية جنيف الرابعة  53يشكالن 

وبالتالي حرمانهم/ن من الحق في املأوى والتمتع بالنظافة والصحة  تهجير للفلسطينيين/ات  ذه األفعال من  يتصل به

 14الحفاظ عليها بموجب القانون اإلنساني الدولي.واألمان والغذاء، الحقوق التي يتعين على السلطات اإلسرائيلية  

على تحقيق األمن  ن تعمل، بأقص ى ما تسمح به وسائلها، أ يتعين على إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل، 

تزويد الفلسطينيين/ات باملؤن الغذائية  تضمن  كما يقع على عاتقها أن    15في األرض املحتلة. والنظام العام وضمانه  

 17".الحياةملدد الجوهري لبقاء سكان األقاليم املحتلة املدنيين على توفير "اكما يجب عليها  16. واإلمدادات الطبية

الذي تفرضه سلطات االحتالل على قطاع غزة، وما يتصل بهما من  كما يعتبر اإلغالق طويل األمد وال قيود  حصار 

 اللتزامات إسرائيل  وصول الفلسطينيين/ات إلى اإلمدادات والخدمات  تفرضها على  
ً
الدولية املتعلقة  األساسية، انتهاكا

توفير الوصول إلى "جميع الخدمات األساسية واملهمة للحياة كالغذاء  ، ال سيما  بحقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني

املعدات    شحنات جميع    ر حرية مرو عن ضمان "، باإلضافة إلى مسؤوليتها  والصحة والكهرباء واملاء والصرف الصحي"

فإن    18الطبية". الصدد،  هذا  الوقود  وفي  إلى فرض  منع وصول  يرقى   
ً
فعال السكان  يعتبر  على  الجماعية  العقوبات 

 املقرر األممي الخاص في األرض الفلسطينية املحتلة، مايكل لينك.املدنيين
ً
إذ إنه وفي الرابع من    19، وهو ما أدانه سابقا

    شاحنات الوقود إلى قطاع غزة،منعت السلطات اإلسرائيلية دخول  ،  2022آب/ أغسطس  
ً
 متعمدا

ً
في فعل يعد فرضا

باعباره    1973وهو ما تحظره اتفاقية الفصل العنصري لعام  ،  لظروف معيشية تؤدي إلى الحرمان من الحق في الحياة

 .
ً
 الإنسانيا

ً
 20فعال

 
؛ اتفاقية  6: املادة 2022كانون األول/ ديسمبر  16الجمعية العامة لألمم املتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املؤرخ في   13

 . 47، املادة 1949جنيف الرابعة املؤرخة في 
  12املعقودة في  توكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيفامللحق )البرو (؛ 49/3، املادة )اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف الرابعة 14

 (.  17/1، املادة )املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية1949أغسطس  / آب
 . 43، املادة  7190أكتوبر/ تشرين األول  18في اتفاقية الهاي، االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، املؤرخة   15
 .  55اتفاقية جنيف الرابعة، املادة   16
واملتعلق بحماية ضحايا  1949أغسطس  /آب  12املعقودة في اللجنة الدولية للصليب األحمر، امللحق )البروتوكول( اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف  17

 (. 69/1املادة ) /املنازعات الدولية املسلحة 
:  من الواليات املتحدة األمريكية املقدم الرابع املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان على التقرير الدوري   18

https://www.refworld.org/docid/5374afcd4.html   
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، "العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني":    19

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/07/israels-collective-punishment-palestinians- 

illegal-and-affront-justice-un    
 . 1973تشرين الثاني/ نوفمبر   30الجمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري واملعاقية عليها:   20

https://www.refworld.org/docid/5374afcd4.html


 
والبنية التحتية في قطاع غزة    ات /إن العدوان اإلسرائيلي والقصف الذي تشنه قوات االحتالل على السكان املدنيين 

ال سيما إذا ما قورن بامليزة العسكرية املتوقع تحقيقها من قبل االحتالل  ، يتم بصورة عشوائية ومفرطة القوةاملحتل 

يشكل   مما  الدولياإلسرائيل،  اإلنساني  للقانون   
ً
صارخا  

ً
جرائم  انتهاكا ارتكاب  إلى  يصل  قد  وجرائم ضد    حرب  كما 

 21اإلنسانية. 

 التوصيات -3

خطوات  مطالبة السلطات اإلسرائيلية بالوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي الجسيم في قطاع غزة واتخاذ   -

 إلنهاء هذا العدوان، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛فعلية 

 املطالبة بالنقل الفوري وغير املشروط للمرض ى من غزة من أجل تلقي العالج الطبي الالزم؛  -

 بة بإدخال املساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة دون أي معيقات؛املطال  -

الوقود باستيراد  إلى القطاع، بما يشمل السماح  املطالبة بإعادة الوصل الكاملة والفورية للتيار الكهربائي   -

 من خالل معبر كرم أبو سالم؛

التدابير الرادعة إلى حين  بفرض العقوبات االقتصادية وغيرها من  مطالبة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة   -

 وفاء السلطات اإلسرائيلية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛

السلطات اإلسرائيلية من خالل   - باألسلحة مع  االتجار  االتجاهي املطالبة بوقف  في  ن  حظر توريد األسلحة 

 األمني؛و التعاون العسكري  ووقف

في قطاع غزة املحتل  حماية السكان الفلسطينيين/ات املدنيين/ات  بضمان  مطالبة السلطات اإلسرائيلية   -

 ؛ ن/وصولهم إلى الخدمات واإلمدادات العامة والالزمة لحياتهم بما يشمل 

لألرض   - العسكري  واالحتالل  العنصري  الفصل  على  القائم  نظامها  بإنهاء  اإلسرائيلية  السلطات  مطالبة 

 الفلسطينية.  
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