
جناًزإ خالل  15  عام 15إ 

مل ن إلس يطرة حتإ   يرإفقنا مبدآ ن:ظل  إلوقت ذكل ذعش ية تطبيق خطة "فك الارتباط" من غزة. من 2005مسكل" عام -چيشاه"مجعية تأ سست 

إلصحة وإحلياة  ،إلكرميابلتعلمي، إلعيش حلق حبرية إلتنقل هو رشط مس بق لتحقيق إلعديد من إحلقوق إل خرى، ومهنا إحلق ن إإ  و سؤولية م معها 

ىل قطاع غزةمسكل" -چيشاهإل رسية. جنحت " رسإئيل عىل تنقل إل فرإد من وإ  خالل تقدمي من  ، وذكلبتحدي إلتقييدإت إلوإسعة إليت تفرضها إ 

  .وإلعمل إمجلاهريي يف إلبالد وخارهجا فرإد يف غزةإملساعدإت إلقانونية لل  

 

 عرش عام: مدى إمخلسةمسكل" عىل -چيشاهحنن خفورون مبشاركة بعض من جناحات "

 ية ومل مشل إل رسة.إلفرص إملهن ابلتغلب عىل تقييدإت إلتنقل وإحلركة لغرض إلتعلمي، إلعالج إلطيب،  إل فرإد ل الفساعدة تقدمي إمل  .1

لغاء منع مغادرة إلطالب إلفلسطينيني من غزة للخروج  .2  .خارج إلبالد رإسةلدلإ 

لغاء منع مغادرة إلطالب إلفلسطينيني من إلضفة إلغربية للخروج  .3 رسإئيل رإسةلدلإ   .يف إ 

رسإئيل من آ جل حساب إال مدإد إلغذإيئ للقطاع، مما  )ابلعربية( إجلدإول ومعادالت حساب إلسعرإت إحلرإريةكشف  .4 إليت تس تخدهما إ 

هناء هذه إلس ياسة ورىل إ   آ دى  إملدنيّة لغزة. غالبية إلسلععن إدخال  إحلظرفع إ 

 لقمة إلعيش ومل إاتحة إلتعلمي، إلوصول إىلمتكن من إليت  وتعزيز إلس ياسات، نساء يف قطاع غزةتأ ثري إال غالق عىل حياة إل عىل  يدك أ  لتإ  .5

 مشل إلعائةل.

لعالج إلطيب إلغرض  للخروجنشطاء حامس  من عائةليزمع آ هنم  إذلي شخاصآ  إذلي منع من  )ابلعربية( إلعنيف إال رسإئييل هناء إلهنجإ   .6

 إملنقذ للحياة.

رسإئيل  عىل إلتقييدإترفع  .7 رسإئيمن إدلخول إذلين يسكنون يف قطاع غزة إلفلسطينيني موإطين إ  ىل إ  جرإء إ   طلب رفضهنا ل، ومن مضإ 

 .حفوصات ورإثية

لغاء إال جرإ .8 رسإئيل ي منعإذل ءإ  عىل حياة  آ يضا  آ ررهذإ إلتغيري .بعد إلزوإج رشاكهئمإلعيش مع  من إلفلسطينيات وإلفلسطينيني موإطين إ 

دإخل  رشاكهئم عم إلعيش لهؤالء إل ن حيث يسمح ،إال رسإئيليةمن آ شخاص ال حيملون إملوإطنة  ملزتوجوناكفة إملوإطنني إال رسإئيليني إ

رسإئيل.  إ 

عها وإجبات إال رسإئيلية عىل قطاع غزة حتمل م  جنلزيية()ابال   إلس يطرة إلنجاح بنرش وإسع للمبدآ  إلقانوين إذلي ينص عىل آ ن إس مترإر .9

 كوهنا قوة إحتالل.إجتاه إلقطاع إال رسإئيلية  لزيية(جن)ابال  وإجباتلل "إلهنج إلوظيفي" تعزيزو ، اتمسؤوليو 

جرإءإت نظام إل من إال رسإئييل  إلشفافيةكرب من آ  قدر  إلوصول إ ىل .10 جباره عىل إلعمل مضن متطلبمن خالل بلك ما يتعلق اب  ات قانون إ 

 إلعربية.  إليت مل تنرش سابقا، ابال ضافة ال اتحهتا ابللغة ونرش إلعديد من إال جرإءإت إدلإخلية حرية إملعلومات
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طلب إلو حول إل وضاع يف قطاع غزة مبعلومات  2019وعام  2015لقاءين خمتلفني عام  خالل جملس إل من إلتابع لل م إملتحدةتزويد  .11

اتحة  .آ وسعحركة وتنقل إل شخاص وإلبضائع بشلك  اب 

لغاء  .12 ىل خ 13 حظر دإم ملدةإ   ج إلبالد. ر اعام عىل تصدير إملنتجات إلغذإئية إملصنعة من غزة إ 

ية ساكن إلقطاع ابخلروج ل ماكن مقدسة يف إلقدس إلرشقية وإلضفة إلغرب  وإملس يحيون إملسلمونحامية إحلرية إدلينية عن طريق مساعدة  .13

 خالل فرتإت إل عياد والاحتفال مع آ بناء إلعائةل. 

صدإرإتإنتاج  .14 ىل الانكشاف  للمجمتع إال رسإئييل وإلعاملي تتيح وإسع تأ ثريبرصية ذإت  إ  إلعيش يف  إقعوقطاع غزة و  آ صوإت ساكنإ 

 إلقطاع.

إجملمتع إملدين ولك  ، مؤسساتإلصحفينيقطاع غزة لصانعي إلقرإر، ب بلك ما يتعلقموثوق  معلومات وحتليلمسكل" مكركز - چيشاه"بناء  .15

 من هيمه إل مر.
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