مشروع " الحق بالتىقل – العدالة واألمان للشعب الفلسطيىي " 2015-2014
ٌٕفز ِشوض اٌذفاع ػٓ اٌحشٌاخ ٚاٌحمٛق اٌّذٍٔح " حشٌاخ "ِ ،ششٚع " اٌحك تاٌرٕمً – اٌؼذاٌح ٚاألِاْ ٌٍشؼة اٌفٍغطًٍٕ -2014
ٚ " 2015اٌّّٛي ِٓ تشٔاِح االُِ اٌّرحذج اإلّٔائًٌ .اذً ٘زا اٌّششٚع ػٍى ضٛء ِٛاطٍح عٍطاخ االحرالي اإلعشائًٍٍ أرٙان حك
اٌّٛاطٍٕٓ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ ِٓ اٌغفش ِٓ خالي ِٕغ اَالف ِِّٕ ُٙاسعح ٘زا اٌحكٚ ،ذىشاس ٘زا إٌّغ ٌّحافظاخ تأوٍّٙا ٚأحٍأا ً ٌؼَّٛ
أتٕاء اٌضفح اٌفٍغطٍٍٕح وّا حظً خالي االٔرفاضرٍٓ األٌٚى ٚاٌثأٍح ِٚؤخشاً ٌّحافظح اٌخًٍٍ.
فاٌةػٛدج إٌى ِٛلغ اٌششطح اٌفٍغطٍٍٕح اٌزي ٌٛفش ذماسٌش اً أعثٛػٍح ع ْ حشوح اٌغفش ٌٍ ،حع أْ ٕ٘ان صٌادج فً أػذاد اٌّٛاطٍٕٓ
إٌّّٛػٍٓ ِٓ اٌغفش .إر ذّىٓ حٛاًٌ  403.154شخض ِٓ اٌّشٚس ػثش ِؼثش اٌىشاِح ِٕز تذاٌح ػاَ  ،2014فً حٍٓ لاِد لٛاخ
اإلحرالي حرى ِٕرظف ٌ ٍٛٔٛتّٕغ ِٛ 500اطٓ ِٓ اٌؼثٛس برسٌؼح األعثاب األٍِٕحٚ ،خالي األعثٛػٍٓ األخٍشٌٓ ِٓ حضٌشاْ 2014
أفادخ ذماسٌش اٌششطح أْ ِٛ 972اطٓ ِٕؼر ُٙلٛاخ اإلحرالي ِٓ اٌّشٚس ٌٕفظ األعثاب ػمة اخرطاف ِٚمرً ثالثح ِغرٛطٍٕٓ
إعشائٍٍٍٍٓ .فً حٍٓ شٙذ شٙش ذّٛص اسذفاػا ً ِرضاٌذاً فً ػذد إٌّّٛػٍٓ ِٓ اٌغفش ار ٚطً إٌى ِٛ 1463اطٓ ػٍى أثش اٌحشب ػٍى
غضج.
ٚتإٌظش إٌى اٌمأ ْٛاٌذِٛٚ ًٌٚاثٍك ٚػٛٙد حمٛق اإلٔغاْ ،فئْ اٌحك فً اٌرٕمً ٚاٌغفش حك إٔغأً أعاعً أوذذٗ اٌششػح اٌذٌٍٚح
ٌحمٛق اإلٔغاْ ،حٍث ٔظد اٌّادج  ِٓ 13اإلػالْ اٌؼاًٌّ ٌحمٛق االٔغاْ ػٍى " ٌحك ٌىً فشد أْ ٌغادس أٌح تالد تّا فً رٌه تٍذٖ
وّا ٌحك ٌٗ اٌؼٛدج اٌٍٗ" ،وّا ٔظد اٌّادج /12اٌفمشج اٌثأٍح ِٓ اٌؼٙذ اٌذ ًٌٚاٌخاص تاٌحمٛق اٌّذٍٔح ٚاٌغٍاعٍح ػٍى " ٌىً فشد
حشٌح ِغادسج أي تٍذ ،تّا فً رٌه تٍذٖ".
وتتسب سياسة مىع السفر إبجملة مه اإلوتهاكات تمس بشكالً مباشراً حقىقا ً مدوية أساسية للمىاطىييه للفلسطيىيه :
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.2
.3
.4
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ذؼطًٍ حم ُٙفً اٌؼالج ٚاٌرؼٍٍُ تاألضافح إٌى اٌغفش ِٓ أخً اٌؼًّ ٚأداء اٌشؼائش اٌذٌٍٕح ٚاٌٍماء تاألً٘ .
ِحاٌٚح اٌّخاتشاخ االعشائٍٍٍح اعرغالي اٌحاخح اٌٍّحح ٌٍشاغثٍٓ تاٌغفش تئترضاصُ٘ ِٓ أخً اٌرؼا ْٚاالعرخثاسي ِغ اٌدٙاص
 ،أ ٚذٛلٍؼ ُٙػٍى ٚثائك ذغمظ حم ُٙتاٌؼٛدج ِدذداً إٌى ِذٔٚ ُٙلشاُ٘ .
ٌرشافك ٘زا إٌّغ ِغ ِّاسعاخ ذرظف تاٌّزٌح ذرّثً تاٌرفرٍش اٌذلٍك اٌؼاسي ٚاٌرحمٍك ٚاالٔرظاس ٌغاػاخ طٌٍٛح ضّٓ
عةب اسخاػِٕٚ ُٙؼٚ ُٙاالورفاء تؼثاسج اعثاب إٍِٔح.
ظشٚف طؼثح ٚػذَ ذمذٌُ إٌضاحاخ حٛي أ ا
ِٓ اٌّّىٓ احرداصُ٘ ٚذح ٌٍُٙٛإٌى االػرماي االداسي غٍش اٌمأ ًٔٛاٌخاضغ ٌشغثاخ اٌّخاتشاخ.
حاالخ ِٕغ ٌغشع اٌؼماب اٌدّاػً.

أهداف المشروع
 الهدف الرئيسي :
اٌّغاّ٘ح فً اٌرمًٍٍ ِٓ ظا٘شج ِٕغ اٌغفش اٌرً ذّاسط ضذ اٌّٛاطٍٕٓ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ ػٍى ِؼثش اٌىشاِح.
 األهداف الفرعية :
 .1ذؼضٌض اٌٛطٛي إٌى اٌمضاء ٚاٌؼذاٌح ػٍى اٌّغر ٌٍٓٛاٌّحًٍ ٚاٌّدرّؼً ِٓ خالي ذّىٍٓ اٌّٛاطٍٍٕٓ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ
إٌّّٛػٍٓ ِٓ اٌغفش اٌحظٛي ػٍى حم ُٙفً اٌرٕمً.
 .2ذغٍٍظ اٌضٛء ػٍى أرٙان اعشائًٍ ٌٍمأ ْٛاإلٔغأً اٌذٚ ًٌٚاٌّٛاثٍك اٌذٌٍٚح ٌحمٛق اإلٔغاْ فً حك اٌّٛاطٍٕٓ
اٌفٍغطٍٍٕٓ إٌّّٛػٍٓ ِٓ اٌغفش.
 .3اٌحظٛي ػٍى اٌذػُ اٌذٌ ًٌٚمضٍح اٌفٍغطٍٍٍٕٓ اإلٔغأٍح اٌؼادٌح ٚإظٙاس ِؼأاذ ُٙفً خٍّغ ٚعائً اإلػالَ اٌّراحح.

