
الفلسطينيالشعبحقوق حالة
صالح عبد العاطي 



الحتاللاتحتيرزحاللحظةحتىالزالالفلسطينيشعبنابأنالتذكيرتعيدإذ:أولا 
االحتاللدولةودوقيسياساتاستمرارجراءمعاناتهفيهتتفاقمالذيالوقتفياإلسرائيلي،

أكثرأخذتي،الفلسطينالشعبحقوق تنتهكممنهجةسياسةإطارفيسواءحدعلىوإداراتها
:بينهامننمطمن
:الفلسطينيينللمدنييناالحتاللاستهدافصعيدعلى•

المدنييندافاستهاستمرارعلىتقوممعلنةسياساتتتبنىاالحتاللسلطاتتزالال
قواتارتكبتيثحغزة،قطاعفيالسيمامباشربشكلوممتلكاتهمالفلسطينيينوالمتظاهرين

اركينالمشالسلميينالمتظاهرينبحقالحربجرائممستوي اليترقيجرائماالحتالل
منمتظاهر35ومقتلاستشهاداليأدتالحصار،وكسرالعودةمسيراتفيوالمشاركات

30فيطالقتهاانمنذالمسيرةفيالضحاياحصيلةرفعماالعودةمسيراتفيالمشاركينبين
(4)واإلعاقة،ذوي من(9)ووامرأتان،طفاًل،(47)منهمقتيال(216)إلى2018مارس

طفاًل،(3699)منهممصاًبا،(14810)إلىفارتفعتاإلصاباتأما.وصحفيانمسعفين،
.صحفيًّا(219)ومسعًفا(255)وامرأة،(389)و



،2019العامخاللغزةقطاععلىحربيةهجمات06اإلسرائيلياالحتاللقواتشنت
الثانيتشرين/نوفمبر12الثالثاءيوماخرهاكانت،2018العامخاللهجماتبأربعةمقارنة
وإصابةسيدات،03وأطفال08بينهممنمواطناً (36)استشهادعنأسفرتوالتي2019
وجزئيكلىتدميرنتجكماسيدة،20وطفل46بينهممنمختلفةبحراجموطن108

الجمعةوميمساءكررتقريباً المشهدوذاتالمدنية،والمرافقوالعماراتالشققمنللعشرات
فيبلغتغزة،قطاعمنمختلفةمناطقعلىمكثفةغاراتتنفيذعبر،3/5/2019الموافق

(100)وصاروخًا،(285)منأكثرخاللهااستخدمتغارة،(153)منأكثرمجموعها
فيحاملمنهنواحدة)نساء،(3)بينهممنمواطنًا،(25)مقتلعنأسفرتمدفعية،قذيف
وتخللهاوسيدات،أطفالبينهممن(111)نحوأصيبفيمااألطفال،من(2)و،(التاسعشهرها

بدون ساكنيهارؤوسعلىبعضهاودمرتبالسكان،المأهولةالسكنيةوالمنازلالمبانياستهدفت
علىتحتوي مبنى،(21)استهدفتالتيوالتجاريةالسكنيةالمبانيعددبلغإذإنذار،سابق

.طفل(91)بينهممنفردًا،(352)قوامهاعائلة،(99)تشريدإلىأفضتسكنية،وحدة(99)



سجون فياستشهدوامعتقلين5منهمة،/شهيًدا142المنصرمالعامخاللالفلسطينيينالشهداءعددإجماليبلغ
الشهيدوهماالمستوطنون،مقتلهاثنين،باستثناءالضحاياكافةتقريًبااالحتاللقواتقتلتحيثاإلسرائيلي،االحتالل

.فيتسلمنالفتاحعبدالمنعمعبدمحمدعبدوالشهيدهللا،رامقضاءالمغّيرقريةمننعسانطالبحمدي
عداماتاإلذلكفيبماالقانون،إطارخارجالقتلعملياتارتكابعلىترتكزممنهجةسياساتتنفيذ

والضفةالقدسسكانمنفلسطيني17المنصرمالعامخاللضحيتهاراحالغربية،الضفةالقدسفياليوميةالميدانية
.اإلسرائيليةالعسكريةومنشآتجنودعلىحقيقيخطرأييشكلواأندون بارد،بدمإعدامهمجري جميعهمالغربية،

العامخاللشهيًدا20جثمانواحتجزتحيثالشهداء،جثامينتحتجزاإلسرائيلياالحتاللقواتالزالت
.2015أكتوبرهّبةمنذاآلنحتىمحتجزةشهيًدا52جثامينزالتوالالمنصرم،

:غزةقطاععلىاإلسرائيليالحصارصعيدعلى•
علىعام14حواليمنذغزةقطاععلىالجماعيةوالقيودالعقوباتبفرضاالحتاللسلطاتتستمر

حرمالذينينيين،الفلسطالمرضىبينهممنوالمواطنينالبضائعمروردون والحيلولةالمعابرإغالقخاللمنالتوالي،
.القطاعخارجمشافيفيلهمالالزمالعالجلتلقيالسفرمنمريض8000قرابة



تفاقملأدتغزةقطاعفيعقابيةإجراءاتمنتالهومااإلسرائيليالحصار
الفلسطينيةاألسرمن%70قرابةتعانيحيثللمواطنيناإلنسانيةالمعاناة

التيالفقرنسبهارتفعتفيماالغذائي،األمنانعداممنغزةقطاعفي
الفقيرةاألسرأفرادمن%24,7الفقر،خطتحت%34منهم،%75وصلت

(عام18منأقل)األطفالمنالفقيرةاألسرأفرادأنحيثاألطفال،منهم
عنديزيماغزةقطاعفيالبطالةنسبةووصلتكمافرد،104992حوالي

بطالةنميعانون اللذينالجامعاتخريجوسيماالشبابمنغالبيتهم52%
متعلقةمتعددةأزماتذلكإلىيضافمنهم،%80حواليالىنسبتهاتصل

منوغيرها،والتعليميالصحيالقطاعوأزماتللشرب،الصالحةالمياهبنقص
اليوم،فيساعات10لحواليالكهرباءانقطاعجانبإلىالحيوية،القطاعات

.األخرى الحيويةالقطاعاتمختلفعلىكبيربشكلأثرما



الحتاللسجون فيوالمتعلقينالسري 

جمنوماالمحتلة،والقدسالغربيةالضفةومدنلقرى المداهمةحمالتملحوظبشكلتصاعدت2019العامخالل
يفالمدنيينمنوالعشراتالغربية،الضفةفيالمدنيينمن5500منأكثرطالتعشوائيةاعتقالتحملةعنها
.اعتقاللنقاطالحتاللحولهاالتيالمعابرعلىأغلبهماعتقلالذينغزة،قطاع

فيهمبمامريض،اسير900حواليبينهمفلسطينياسيرالف5مناكثرالحتاللسجون فييوجد
اعاقاتمنيعانون اسيرا31يوجدكما.الموتانتظارقائمةعلىمدرجااسيرا30وبالسرطانمصاباسيرا23

خطيرةامراضمنيعانون اخرين150الىاضافةهذا.نصفيبشللمصابون اسرى 4وجسدية
اتفاقيةتوقيعقبلمنمعتقلون 26وعاما30منأكثرمنذمعتقلاسيرا14الفلسطينيينالسرى بينمن

.عاما20منأكثرمنذالحتاللسجون فييقبعون اسيرا47الىاضافة.94عاماوسلوا
اللالحتسجون فيمنهمخمسةاستشهدحيثلألسرى والقمعالتنكيلعامكانبامتياز2019العام

36)دياكبوأهللاعبدعاهدساميالفلسطينياألسيراخرهمكانالسجانين،منعليهمالشرسةالعتداءاتنتيجة
استشهدوا75والتعذيبتحتاستشهدوا73منهم،67العاممنذشهيدا222الشهداءالسرى عددليبلغ،(عاماا 

.الطبيالهمالنتيجةاستشهدوا67واعتقالهمبعدالعمدالقتلنتيجة



وفتاةامرأة 120منواكثرعمرهم،من18دون ماطفال790اعتقال
تعيشاالحتاللسجون فياسيرة56حواليتقبعزالتماحيثفلسطينية،

.صعبةظروففيمنهن40
تشهداسحيثلألسرى والقمعالتنكيلعامكانبامتياز2019العام

نمعليهمالشرسةاالعتداءاتنتيجةاالحتاللسجون فيمنهمخمسة
36)دياكوأبهللاعبدعاهدساميالفلسطينياألسيراخرهمكانالسجانين،

مالاإلهسياسيةجراءالصحيوضعهتدهوربعداستشهدالذي،(عاماً 
.االحتاللسجون فيالفلسطينيينوالمعتقليناألسرى لهيتعرضالذيالطبي



:الستعماري الستيطانصعيدعلى
فياالستعماري االستيطانتوغلصعيدعلىاألسوأ2019العامكان

وتيرةفاعارتإلىالمعطياتتشيرحيثالمحتلة،والقدسالغربيةالضفةمدن
الزاحفةطانيةاالستيالمشاريعتنفيذلصالحقسراً والممتلكاتاألراضيمصادرة

حقوقيةظماتمنبحسبوالتياالستيطانية،البؤرتوسيعذلكفيبماوالصامتة
الغربيةالضفةمساحةإجماليمن%45نسبتهماصادرتقدودولية،أهلية

حكاملألوفقاً األركانومكتملةموصوفةحربجريمةفيالمحتلة،والقدس
،1949جنيفمقدمتهاوفياإلنسانيالدوليالقانون قواعدبموجبالمستقرة

لدولةلةالمحتاالقاليمضمجوازعدمفيهللشكمجاالً يدعالبماأكدتالتي
جانبينالبينالموقعالمبادئالتفاقجسيماً خرقاً ذلكويعدكمااالحتالل،
الوالياتورعايةوبدعم،1993العامدوليةبرعايةواإلسرائيليالفلسطيني

سفارتهاتونقلاالحتالللدولةعاصمةبالقدساعترفتالتياألمريكيةالمتحدة
.إليها



رتسيطاستيطانيةبؤرة220ومستوطنة200نحوالغربيةالضفةفيتوجد
ألف800ةقرابفيهايسكنالضفةفياالستراتيجيةالمناطقكافةعلى

الضفةمن%11نحوفيصادرالعازلالعنصري الجدارأما.مستوطن
ثابتتفتيشحاجز600نحووهناك.الضفةباقيعنالقدسويعزل

منعي  التيالطرق منالكيلومتراتمئاتوهناك.الضفةفيومتحرك
مستمرزايدتفياالستيطانيوالنشاطاليهود،للمستوطنينإالاستخدامها

فيكيةاألمريالخارجيةوزيربإعالنكبيراً أمريكياً دفعاً تلقيحيث
.الدوليالقانون يخالفالاالستيطانأن18/11/2019



180منصرمالالعامخاللاالحتاللقواتهدمتفقداإلسرائيليةاالستعماريةالسياساتاستمرار
وقد2018بعاممقارنةالمساكنهدمحاالتفي%42.8بنسبةحاًداارتفاًعايشكلماوهومنزاًل،
170اوي يسماالترخيص،بعدمتتعلقذرائعخلفيةعلىالمساكنمنالعظمىالغالبيةهدمت

وفتاة،امرأة 319منهمشخًصا669تهجيرإلىالحقمؤسسةاحصائياتوفقأديمامسكًنا،
ات/الجئينالمهجرينمجملمن122ومدرسة،ة/طالب163وة/طفاًل 271المجملومن

.أصاًل 
مناطقفيمنها128يقع،2019العامخاللخاصةمنشآه169الهدمعملياتطالت

الهدمعملياتطالتوكما.القدسبلديةحدودداخلمنشأة41وأوسلو،اتفاقيةحسب"ج"
،"ج"مناطقفيمنشأة12منهاعامة،منشأة13االحتاللسلطاتهدمتحيثالعامةالمنشآت

.مدرسةومقصفتضامن،وخيمةومسجدينمياهآبارعنعبارةمنها9



:المحتلةالقدستهويدصعيدعلى
قرارالبعدالمحتلة،القدسمدينةبحقاإلسرائيليةالمحاوالتتعاظمت

بالقدسرافباالعتالقاضي"ترامبدونالد"الرئيسإدارةاتخذتهالذياألمريكي
بالدهسفارةونقله،2017ديسمبرفياالحتالللدولةموحدةعاصمةالمحتلة

كيةاألمرياإلدارةفيهاخالفتقانونيةغيرخطوةفي،2018مايوفيإليها
المحتلة،مدينةبالالصلةذاتاألمميةوالقراراتالدوليةالقوانينكلفيالمستقر

اتهسياسفيقدماً للمضيأكثراالحتاللحكومةشهيةفتحالذياألمر
بالمدينةنيالفلسطيالوجودتهويدإطارفيالمحتلة،المدينةتجاهالعنصرية

القمعمخططاتتناميخاللمنوثقافيًا،واقتصادياً وثقافياً سياسياً المقدسة
.الزائفةاإلسرائيليةالهويةوفرضوالسيطرة



بشكللة،المحتالقدسمدينةلتهويدالمتواصلاالحتاللقواتسعىإطاروفي
فيإلسرائيليااالحتاللبلديةتسعىالدولية،القوانينكلفيالمستقريخالف
ذلكفيابمصالحياتهاجميع"أونروا"الدوليةالمنظمةلسلبالمحتلة،القدس
المدارسلكذفيبماالمحتلة،المدينةفيمؤسساتهاوإغالقأنشطتهاتصفية

ريفتعسحبإلىباإلضافةباألطفال،المعنيةالخدماتومراكزوالعيادات
فيالمخيم،هاعليالمقاماألرضومصادرةالفلسطينيين،لالجئينكـمخيمشعفاط
والتي.محتلةالالمدينةفيالفلسطينيينالالجئينقضيةعلىللقضاءمحاولة

."األونروا"مؤسساتعلىالتضييقباستمرارعنهايعبر

قصىاألالمسجدوباحاتالقدسمدينةفيالمقدسةاألماكناستباحةاستمرار
.انيوالمكالزمنيالتقسيملفرضمحاوالتفياإلبراهيميالحرموكذلك



:الفلسطينيينالالجئينأوضاعصعيدعلى
من%42قرابةالفلسطينيةالتركيةمنالالجئينيشكلالفلسطيني،اإلحصاءجهازحسب

وخاصةالكثير،يعانون اللحظةحتىمازالالعالم،مستوى علىفلسطينيألف350ومليون 13اجمالي
.وسورياولبنانغزةقطاعفياللجوءمخيماتفي

وتعتبرلبنان،فيالالجئينبين،%73لحدودتصلالعامالفقرمعدالتتزالالاللحظة،حتى
حينفيالفقر،خطتحتالمراهقينمن%74يرزحإذالالجئينلدىبالفقرتأثراالفئاتأكثرالشبابفئة

بأنهاوصفهانالممكفمنالفقرمنسوريةفلسطينييمعاناةإلىوبالنسبة.مدقعفقرفيمنهم%5يعيش
يةالغذائوغيرالغذائيةالحاجاتتلبيةيمكنهمال35000)العمومفيفقراءهممنهم%.89وأن،األسوأ،

.(األساسية
البطالةمعدليزالالالمقابل،في%56نسبةلبنانفلسطينييبينالبطالةمعدليبلغأنكما

فلسطينييبينالعاملةالقوةمن%80حواليويعمل،%71.5يبلغإذبالخطرينذرسوريةفلسطينييبين
فهولبنانفلسطينيينلدىللدخلالرئيسيالمصدروأن.باألجرةكعمالأوالخاصلحسابهمإمالبنان

شبكةبرنامجخاللمناألونرواومساعدات،%.37بنسبةالمأجورالعمليليه،%41بنسبةالحرالعمل
.%.33بنسبةاالجتماعياألمان



حيث(دةوالشديالمتوسطة)عامبشكلالغذائياألمنانعدامانتشارمعدالتتبقىوكذلك؛
األمنانعداممن%38يعانيفيماالغذائي،باألمنلبنانفلسطينييمن%38يتمتع

من%27تبلغمقلقةنسبةوهناكالحاد،الغذائياألمنانعداممن%24والمتوسطالغذائي
.الشديدالغذائياألمنانعداممنتعانيأسرفييعيشون الذينلبنانفلسطينييبيناألطفال

نيوتعاالرطوبة،منتشكولبنانفلسطينييأسرمن%78سكنأماكنأنكما
من%.55والتهوئةسوءمنفتعانيمنها%52أماالمياه،تسربمنالمنازلمن62%

رضممناألقلعلىواحدفردمعاناةنسبةوصولفيساهمماللغاية؛السيئةاإلضاءة
االسرأفرادهمن%10جانبإلىلبنان،فلسطينييأسربينمن%.81إلىمزمن

.إعاقةمنيعانون الفلسطينية،



:األونروامنظمةصعيدعلى
دةالمتحالوالياتمنمباشروبدعماليمينيةاالحتاللحكومةصعدتمسبوقة،غيرخطوةفي

التيلمنظمةاهذهعملوتقويضلتصفيةالحثيثسعيهاإطارفي،"األونروا"استهدافحمالتمناألمريكية
،ولكرينببيير/السيدتنحيذلكوبفعلمآسي،منتبعهاوما1948نكبةعلىاألخيرالشاهدبمثابةتعد

منصبة،عن،غوتيريشأنطونيوالمتحدةلألممالعاماألمينمنبطلب”األونروا”الغوثلوكالةالعامالمفوض
الالجئينلوتشغيلغوثالمتحدةاألمملوكالةالماليدعمهماتعليقوهولنداسويسرامنكالأصدرتكذلكو

مستوي علىق مسبو غيربشكلأثرتالتياالونروالدىماليةأزمةالستمرارأديما،”األونروا“الفلسطينيين
.الخمسعملياتهامناطقفيالفلسطينيينالالجئينمنللماليينتقدمهاالتيالخدمات

ييقضقرارلصالحالمتحدة؛األممهيئةفياألعضاءالدولمندولة169موافقة2019العامشهد
القرارهذا،2023عاميونيو/حزيران30حتى،”أونروا“الفلسطينيينالالجئينوتشغيلغوثوكالةواليةبتمديد
األساسيةاتهاخدمعلىمتزايداً طلباً الغوثوكالةتواجهحيثالراهن،الوقتفيخاصةقصوى،أهميةيحتل

المحتلةطينيةالفلساألراضيفياألوضاعإليهآلتالتياإلنسانيةللظروفالمسبوق غيرالتدهورمعخاصة
غزة،اعقطعلىتفرضهالذيواإلغالقالحصاراستمرارجراءالخصوص،وجهعلىغزةقطاعوفيعموماً 

المياهومصادراألرضيعلىاالستيالءواستمرارالغربيةالضفةأوصالوتقطيعاالقتصادياإللحاقوسياسة
مدىعلىوكالةالخدماتفيالمستمرالتراجعوجراءالمحتلة،والقدسالغربيةالضفةفيالممتلكاتوتخريب
.الماليةموازنتهافيوالمتكررالكبيرالعجزبسببالمنصرمةالسنوات



:الصحفيةوالمؤسساتالصحفيينبحقاالنتهاكاتصعيدعلى

ضدانتهاًكا760:ارتكبفقدالفلسطينيينالصحفييننقابةفيالحرياتلجنةإلحصائياتوفق

.الماضيالعامخاللاالحتاللقبلمنالصحفيين

عطيةحفيالصفقداناخرهاكانحيثبأعمالهمالقيامأثناءبسالمتهمللمسعرضةالصحفيينمازال

وسبقةالعودةيرةمسفعالياتتغطيةاثناءغازبقنبلةعامقبلاصابتهخلفيةعلىعينةاحدفيالبصردرويش

.االحتاللقواتقبلمنأصابتهتعمدبسببعينةاحدفقدالذيعمارنةمعاذالصحفي

ادرةومصالقسرياالغالقعبراالنتهاكاتمنللمزيدتعرضتواإلعالميةالصحفيةالمؤسسات

.اإلسرائيلياالحتاللقبلمنوغيرهاالصحفيةالممتلكات



:الطبيعةالمواردالمياهأزمةصعيدعلى

بمنعطينيةالفلسالطبيعيةوالمواردمصادرفيالجائراإلسرائيليالتحكماستمرارظلفي

حسبفأنه،المياهمصادرعلىالتعديالفلسطينيالغازوسرقةمواردهماستثمارمنالفلسطينيين

من%11فإنالفلسطينيةالمياهوسلطةالفلسطينيلإلحصاءالمركزيالجهازمنكالمعلومات

.آمنشربمياهمصدرتستخدمالغربية،الضفةفياألسرمن%95وغزة،قطاعفياألسر

ال(غزةقطاع)الساحليالحوضمنضخهايتمالتيالمياهنوعيةمن%97منأكثر

.العالميةالصحةمنظمةمعاييرمعتتوافق

المستوي الداخلي : ثانيا 
ستمراراحيثمنالعام،هذافلسطينيةبأيديالمرتكبةاالنتهاكاتفصولأسوء،2019العامشهد

رهااخطكانالتياالنسانحقوقانتهاكاتواستمراردورهاالغائبالمؤسساتإدارةفيالتفرد

ومنعغزة،وقطاعالغربيةالضفةفيسياسيةخلفيةعلىاالستدعاءوحمالتالتعسفياالحتجاز

:التاليالنحووعلىوذلكوغيرها،السلميةالتجمعاتوفض



ترجعاليادتحقيقيةأزمةمنالسياسيالنظاممؤسساتكلتعانيحيثقائمةوالداخليةالوطنيةالتحدياتزالتما

ًً،والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةأدواتهاوانهيار وانعدامومؤسساتهاةالفلسطينيالتحريرمنظمةدورغيابوتحديدا

التيالنقساماحالةذلكإلىيضاف،والسلطةالمنظمةفيالقرارصناعةعلىبالهيمنةالرئيسواستفرادفاعليتها،

التجاذبحالةواستمرارغزةقطاعإدارةفيحماسحركةتفرداستمراراليأدتوالتيالفلسطينية،الساحةتشهدها

للخروجاقافأيغيابضوءفيوخاصة،الفلسطينيةاألراضيفيوالحرياتالحقوقعلىذلكوانعكاسالسياسي

.المأزقمن

التشريعيسالمجلبحلقرارتهاخطروتمثلتوالسلطةالمنظمةإدارةفيالتفردمنسياقفيالرئيساستمر-

علىالمشكلةكمةالمحهذهالمعطل،الفلسطينيالتشريعيالمجلسبحلالقاضيالدستوريةالمحكمةقرارالىباالستناد

ولتوافقاحكومةاقالةالىإضافةلتشكيلها،األحزابالمؤسساتومعظمالقانونيينانتقادظلوفيالقانونخالف

للتقاعدالقضاةمنكبيرعددواحالةاألعلىالقضاءمجلسوحل2019مارس/آذارفي”فتحاوية“حكومةتشكيل

ًًالقضائية،السلطةعلىالهيمنةاستكمالبهدف ،الصلةذاتوانينوالقالفلسطينيالمصالحةومسارالتوافقعنبعيدا

انتخاباتعنمتصاعدإيجابيبحديثانتهت2019سنةأنمنبالرغمالفلسطينية،الداخليةاألزمةعقَّدماوهو

.التشريعيالمجلس



الحكومةوالرئاسةأخذتهاالتيجغرافيأساسعلىالتميزسياسياتالجماعيةبالعقوباتالعملاستمر-

وبخاصةنسانيةواإلالحياتيةالمنظومةكلعلىسلبيبشكلومازالتأثرتوالتيغزة،قطاعبحقالفلسطينية

الرواتبوقطع،2005عامموظفيمشكلةحلوعدمالماليالتقاعداستمرارمنالعمومينالموظفينحقوق

دااصومنعالمحررينواالسريوالجرحىالشهداءاسرمخصصاتوقطعالسياسي،االنتماءخلفيةعلى

لماءواوالكهرباءوالتعليمالصحةالهشةاالجتماعيةالفئاتمستكماالمواطنينلعضالسفرجوازات

.الحيويةالقطاعاتمنوغيرهموالبنوكوالتجارةواالقتصاد

لىعالسلميالتجمعحقوانتهاك،والصحفيينالمواطنينبحقاالنتهاكاتمنسلسلةممارسة-

لهتعرضماغزةفياالنتهاكاتهذهاخطركانالدولية،والمواثيقالفلسطينياألساسيالقانونخالف

بيوتمداهمةوالمحتجينعلىواالعتداءالمئاتاعتقالتمحيثغزةقطاعفينعيشبدناحراكفيالمحتجين

هللارامنةمديوسطالمعتصمين،المحرريناألسرىاعتصامرماهللفياألمنيةالقويفضوكذلك،النشطاء

تنظملتياالقانونيةوالضوابطللمعاييرمراعاةدونالمفرطةالقوةواستخدامالمعتصمين،منعددواعتقال

االعتقاالتبلغت2019عامفي.حمايتهافياألمنيةاألجهزةودورالسلمي،التجمعممارسةفيالحق

.غزةفيحالة(224)والضفةفيحالة(213)بواقعحالة(437)سبتمبر/أيلولشهرحتىفيهالسياسية

االقتصاديةاألوضاعتدهورمنالرغمعلىغزةقطاعفيالضرائبفرضسياسةاستمرت-

الحياتياألوضاععلىذلكوانعكاس



نصيبمتوسطبلغدوالر،مليار16.82نحو2019تقديراتوفقالفلسطينيةللسلطةاإلجماليالمحليالناتجبلغ
دوالر،3,600معدلهما2019تقديراتوفقالفلسطينيةالسلطةمناطقفيالفلسطينيالمحليالناتجمنالفرد

اإليراداتمن%84.3نحوإنحيثبها،تتحكمالمصادرعلىأساسيبشكلالفلسطينيةالسلطةإيراداتتعتمد
هائلةغطضأدواتيشكلماوهوالدولية؛المنحومناإلسرائيلياالحتالليجمعهاالتيالمقاصةإيراداتمنتأتي
الشهداءاسرمخصصاتواقتطاعاإلسرائيلياالحتاللقبلمنالقرصنةجرائمتستمرحيثالفلسطينيينعلى

.والجرحى
عامفيالمرتجعةالشيكاتإجماليبلغأنهالفلسطينية،النقدسلطةموقععلىالمنشورةاالحصائياتتشير-

.أمريكيدوالرمليار1.158نحووغزةالغربيةالضفةفي2019
.االقتصاديةاألوضاعبسببدراستهماكمالعنعجزواغزةبقطاعطلبةمن%35يقاربما-
بالضفة23منهاالفلسطينية،األراضيفيانتحارحالة35لوقوعأدىأفضلمستقبلفياألملفقدان-

أعلىشكلبسجلتوالتيلالنتحارالفاشلةالمحاوالتاالنتحار،إحصائيةتشملوالغزة،قطاعفي12والغربية،
.غزةفيمنهاوبأكثربالضفة،حالةمئةمنألكثرووصلتبكثير



قطاعفياملةالعوالخيريةاألهليةوالجمعياتالمنظماتعشراتحساباتتجميدسياسياتتطبيقاستمرار
وانضماميلوتشكتكوينفيحقهمممارسةمنغزة،قطاعسكانمنالفلسطينيينمناآلالفيحرمماغزة،

الداخليةوزارةبلقمنوالمعقدةالعقيمةالتسجيلإجراءاتنتيجةفقطليسوذلكوالخيرية،األهليةللجمعيات
باالنتماءترهنالتياالدارةمجالسعضويةلتجديداألمنيةالموافقةواشتراطالغربيةالضفةفيخاصة

اذرعهاأهمدأح(الفلسطينيةالحكومة)التنفيذيةالسلطةسخرتحينماأخر،منحىأخذاألمربلالسياسي،
الفلسطينيةوغيرلسطينيةالفللنبوكوقراراتتوجيهاتبإصدارها(الفلسطينيةالنقدسلطة)بـــوالممثلةالتنفيذية
.والخيريةاألهليةالجمعياتبحقاإلجراءاتمنالعديدبممارسةغزة،قطاعفيالعاملة

وكذلك،%70تجاوزتالشبابالخريجينبطالةوأنوالبطالة،الفقرمنالشبابنصفيعاني-
قطاعفيماالسيالشبابثلثمنوأكثرالقرار،صنعمراكزضمنالفلسطينيالشبابمن%1منأقلفإن
اموهوالمستقبل،تجاهباألمنيشعرون الالشبابمن%73حواليوأنالخارج،الىبالهجرةيرغبون غزة

الغيرلهجرةلمنهمكبيرةاعداددفعماوهوالشباب،منواسعقطاععلىالفرديالخالصهيمنةلفكرةأسس
.واليونانتركياشواطئخاصةغزةقطاعمنالشبابالمواطنينمن11منهمقتلشرعية



يثحاالجتماعي،النوعخلفيةعلىالنساءقتلحاالتعددفيزيادة2019العامأظهر

قطاعفيأخريات(6)والغربية،الضفةفي(7)منهنامرأة،(13)حواليمقتلسجل

.غزة

يفخاصةالتسولوظواهراألطفالعمالةنسبفيارتفاع،2019عاماظهر-

.لسطينيةالفالطفولةبواقعللنهوضالالزمةوالتدابيراإلجراءاتاتخاذوعدمغزة،قطاع

اسرصصاتمخاعتمادمنعفيالسلطةاستمرتالمختلفةالفئاتبحقوقيتعلقفيما-

قطعاليإضافة،2014عاموجرحوااستهدوااللذينوالجرحىالشهداء

اسرمن1470مخصصاتقطعاليواضافةمحرراسير288مخصصات

.الجرحىمن1290والشهداء
قطعفينالموظفيعنالرواتبوخصمالعمومينالموظفينرواتبقطععمليةاستمر-

.2005متفرغيإشكالياتحلوعدمللموظفينالماليالتقاعدواستمرارغزة



تماعياجعقدوفقالفلسطينيالسياسيالنظامبناءوإعادةالوطنية،الوحدةتحقيقعام2020العامالعتبارندعو
واحتراملقضائيةاالسلطةواستقاللالسلطاتبينللفصلاالعتباروإعادةوتشاركيةديمقراطيةأسسعلىقائمجديد،

وحمايةالصراعدويلتعلىتقومشاملةوطنيةنضاليةاستراتيجيةوتطوير،الداخليةاالنتهاكاتووقفولحرياتالحقوق 
:اجلمنالعمللضمانالفلسطينيوالشعباالنسانحقوق 

مصيره،تقريريفالفلسطينيالشعبحقتضمنقراراتمنعنهصدرمابإنفاذبمسؤوليتهالدوليالمجتمعقيام1.
علىديالتتعأيشرعيةوعدماإلسرائيلي،واالستيطاناالحتاللشرعيةعدمتؤكدالتيالقراراتذلكفيبما

منالسابعو السادسالبابفيعليهاالمنصوصاإلجراءاتلتفعيلالجادوالعملالقدس،لمدينةالخاصالوضع
.االحتاللجرائممنالفلسطينيللشعبالدوليةالحمايةتوفيروإلىالمتحدة،األممميثاق

عمليةراءاتإجاليواإلسالميةالعربيةالقممقراراتبتحويلاالسالميالتعاون ومنظمةالعربيةالدولجامعةقيام2.
دولةمعالمجانيالتطبيعومنعالقرن،صفقةألسقاطنضالهمودعموالفلسطينيينالفلسطينيةالحقوق لحماية

ودعمزة،غعنالحصارورفعاالستعماري،االستيطانجرائممواجهةالقدس،مدنيةحمايةعلىوالعملاالحتالل،
.االحتاللتحتالفلسطينيينصمود



كل السلطة وقف القيادة الفلسطينية  الرهان على مسار التسوية، وإعادة النظر في ش.3
وطني بهذا وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، من خالل تطبيق قرارات المجلس ال

لطبيعية، الخصوص، وتصحيح العالقة بين المنظمة والسلطة لتعود السلطة إلى مكانتها ا
وصفها وتركز على توفير مقومات الصمود والمقاومة والتواجد البشري على أرض الوطن ب

سلطة إدارة وخدمات، وكأداة من أدوات المنظمة، وتخدم البرنامج الوطني، ونقل المهمات
.  السياسية من السلطة للمنظمة

لرأي العام العمل على بلورة جبهة عالمية تضم كتاًل وقوى دوليًة مختلفة، وقوى ا.4
الحتالل العالمي المناصر لقضيتنا، ومختلف مؤسسات األمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء ا

بأسس واالستيطان والعودة واالستقالل الوطني، وعلى أساس بلورة موقف دولي يتمسك
الوطنية ومرجعيات حل الصراع، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه



لالحتاللالمقاطعةحمالتتفعيلعبرالشتاتفيالفلسطينيشعبناأبناءقبلمعالتضامنحمالتتفعيل.5
استثمارعلىالحرصلكذفيبماوأكاديميًا،وثقافياً واقتصادياً سياسياً األمريكيةالمتحدةوالوالياتاإلسرائيلي

.مصيرهتقريرفيالفلسطينيالشعبحقعنوالدفاعالتضامنشبكاتتوسيعفيالفلسطينيةالجالياتطاقات
االحتاللنتهاكاتافضحفيوالدوليواإلسالمياإلقليميالمستوى علىالفلسطينيةالدبلوماسيةدورتفعيل.6

.اإلسرائيليالحربياالحتاللمنالخالصفيشعبنالحقداعمرسميدوليموقفوتجييش
راضياألفياالحتاللجرائمفيجادتحقيقلفتحالدوليةالجنائياتلمحكمةالعامالمدعيمكتبحث.7

المدعيةلمكتبسماحللالتمهيديةالدائرةلحثالجادبالعملالفلسطينيةالدبلوماسيةقياموضرورةالفلسطينية،
والمرتكبةروماظامبنالموصوفةالجرائممرتكبيلمالحقةتحقيقاتبإجراءللبدءالدوليةالجنائيةللمحكمةالعامة

.الفلسطينيالشعبأبناءبحق
يطاني،االستاالستعمارومخططاتاالحتاللبمقاومةشعبناتجمعاتكافةفيشعبناحقعلىالتأكيد8.

الفرديةالمساواة أجلمن48أراضيفيالفلسطينيالشعبنضالوتدعمغزةقطاععنوالحصار
اللجوءأماكنيفالفلسطينيينتجمعاتودعمحمايةفيالتحريرمنظمةبدوربالنهوضوتطالبوالقومية،
.الغوثوكالةوتصفيةالتوطينومخططاتالالجئمكانةتغييرلمحاوالتوالتصديوالشتات،



مامعالجةوغزة،قطاععلىالجماعيةوالعقوباتجغرافيأساسعلىالتمييزسياسيةبوقفالعالقةذاتقراراتألخذالضغط

قوقوحوالخدماتالعموميينالموظفينحقوقوتحييدوالدوليالوطنيالقانونمعينسجمبماواقعيةاثارمنعنهاتولد
قترفيهامومحاسبةالنتهاكاتفيوالتحقيقالحتجازوأماكنإداءعلىالرقابةوممارسة.السياسيةالمناكفاتعناإلنسان
عملهاامانسجضمانأجلمنورقابيوقائيدورمنحهاخاللمنالوطنيةالشكاوى بأدواتالمواطنينثقةتعزيزعلىوالعمل

.الدوليةالمعاييرمع
ل،لالنفصامحاولةوأيالسياسيالتفردومحاربةالمصالحة،لحمايةالتحركلضرورةشعبناومكوناتقوىتحث10.

حكومةيلوتشكالفلسطيني،السياسيالنظاممؤسساتوتفعيلوإصالحالشراكةأسسعلىالوطنيةالوحدةواستعادة

المتحدةاألمموقراراتالدوليالقانونإلىيستندبرنامجالمشترك،الوطنياألدنىالحدبرنامجأساسعلىوطنيةوحدة

تهاكاتاالنإلرثشاملةمعالجاتبإيجادالحكومةقياميكفلبماالوطني،واالستقاللوالحريّةالمصيروتقريرالعودة

الفسادافحةمكومؤسساتالرقابيةالمؤسساتدوروتفعيلاالنتقالية،للعدالةوطنيبرنامجأونظامتطويرعبرالداخلية

وغيرهايةواألمنوالقضائيةالمدنيةالمؤسساتوتوحيدوالدولية،العربيةالتجاربايجابياتواستلهام,واإلداريالمالي

والمصالحواالحتياجاتاألولوياتتلبيأسسعلىبناءً الموظفينودمجالحزبية،عنبعيًداووطنيةمهنيةأسسعلى

سياقفيوضعتأنيجبالتيوتشريعية،رئاسيةانتخاباتوإجراءضماناتوتوفيرالسياسيةالمناخاتوتهيئةالوطنية

اءإجروكذلكاالحتالل،معاشتباكساحةالقدسفياالنتخاباتاجراءقضيةجعلذلكفيبمااالحتاللمنالتحرر

نتائجها،واحترامونزاهتهااالنتخاباتحريةضمانعلىالحرصمعذلك،أمكنحيثماالوطنيالمجلسانتخابات

.القطاعاتكلوفيوالعامةالمحليةالمستوياتجميععلىوإجرائها

ضمنتتحكوميةسياسةعلىبإعالنالغربيةوالضفةغزةقطاعفياالختصاصوجهاتالواجباتأصحابنطالب.11

تطويروضعوضرورةاالجتماعي،التكافلالمفهومتشجيعذلكفيبماالفقر،وطأةمنتخفيفإلىتهدفواقعيةإجراءات

.الئقةعملوشروطظروفوإيجاداالجتماعية،الحمايةتعزيزسبيلفيالعملومواصلةاألولويات،سلمعلىالخدمات



باكالشتوتركيزاإلسرائيلي،الحتاللمعالصراعتدويلضمانأجلمنالعملأخيراا،
مقاطعةركةحوتبنياإلسرائيلي،الحتاللضدواإلعالميوالقانونيوالشعبيالدبلوماسيالسياسي
ملفاتالةوإحإسرائيل،علىالعقوباتفرضإلىالعالمدولودعوةمنها،الستثماراتوسحبإسرائيل

لمحكمةشاري الستالرأيوتفعيلالدولية،الجنائيةالمحكمةإلىاإلنسانية،ضدوالجرائمالحربجرائم
العالمدولوتحميلالجدوى،ذاتالدوليةوالتفاقاتالمنظماتإلىوالنضماملهاي،فيالعدل

فييساهمبماوالمستوطنون الحتاللدولةترتكبهاالتياليوميةوالجرائمالنتهاكاتإزاءمسؤولياتها
الحتاللةدولمعالتطبيعوتجريميفرضه،الذياألبارتهايدونظامالمتواصلوعدوانهالحتالللجم
تاللالحإلنهاءالجادللتحركالدوليةوالمنظماتالدوليالمجتمعودعوةالمستويات،مختلفعلى
نصري العوالتمييزالستعماري الستيطانجرائمووقف،غزةقطاععلىالمفروضالحصارورفع

إنهاءيكفلبما،194قراروفقالفلسطينيينلالجئينالعودةحقوضمانالقدس،مدينةوتهويد
المتواصلةالفلسطينيالشعبمعاناة


