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 " البرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجيصدرت عن 
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 نظرة عامة

تعتبر حرية الحركة والتنقل من حقوق اإلنسان التي كفلتها املواثيق الدولية، ويف مقدمتها اإلعالن 
(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 13)املادة  1948العاملي لحقوق اإلنسان للعام 

بما فيه بلده، والعودة إليه أكدا ىلع حق الفرد يف مغادرة أي بلد،  إذ(، 2الفقرة  12)املادة  1966عام لل
 متى يشاء. 

، وتفرض 1967عام التتحكم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحركة املعابر يف األراضي الفلسطينية املحتلة 
مناطق جغرافية تختلف يف ممارسة هذا  ا ىلع حركة الفلسطينيين عبرها، وتقسمها إلى ثالثقيوًد

 والقدس املحتلة.   ،وقطاع غزة ،الحق، وهي: الضفة الغربية
تتبعها سلطات االحتالل بهدف التنغيص ىلع  لسفر إلى سياسة ثابتةل منع الفلسطينيين من اتحَو

لتخابر مع جهاز األمن لحياة الفلسطينيين، ودفعهم للتفكير بالهجرة، ومساومة املضطرين منهم للسفر 
 عدم العودة إال بعد سنوات طويلة. ىلع اإلسرائيلي، أو التوقيع ىلع ما يشير إلى موافقتهم 

 
 حقائق مهمة

 1133طات االحتالل اإلسرائيلي منعت سل 
من السفر عبر معبر الكرامة يف العام مواطًنا 

، وارتفع العدد يف 2013يف العام  824، و2012
 . مواطًنا 4269إلى  2014العام 

  1.6نحو  2015بلغ عدد املسافرين يف العام 
 مواطن 2007ومنعت سلطات االحتالل  ، مليون

 من السفر.  
  من مواطًنا  2045 سلطات االحتاللت نعمليون، وم 1.8نحو  2016عام يف العدد املسافرين بلغ

 .السفر
  مسافر. 2.1نحو مرور  2017شهد معبر الكرامة خالل العام 
  وبلغ عدد املمنوعين 1043905، ودخلها  2017عام يف المواطًنا  1062806غادر األراضي الفلسطينية ،

 .610من السفر 
  عدد املغادرين  ، مواطن عبر جانبي املعبرمليون  1.15نحو قل تن 2018لعام من اخالل النصف األول

 من السفر. 610منعت سلطات االحتالل يف حين ، عائدين 511146و مغادرين، 504319
 

 أثر املنع من السفر ىلع الفلسطينيين

  من مواصلة دراستهم الجامعية والدراسات العليا يف الخارجإعاقة الطالب.  
  ير متوفر يف األراضي الفلسطينية ألسباب مختلفة. غ من تلقي العالج املناسبمنع املرضى 
 ج. وضع العديد من العراقيل أمام محاوالت لم شمل الفلسطينيين القاطنين يف الخار 
  ابتزاز املضطرين للسفر ومساومتهم للتخابر أو التوقيع ىلع املغادرة سلطت االحتالل محاوالت

 لسنوات طويلة.
 ىلع املنع من السفر. ترتبة اآلثار النفسية امل 
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                                                        التوصيات
 لحل لجهات الفلسطينية ل التدخل الفاعل

 .إشكاالت املمنوعين من السفر
  ملنظمات الدولية املختصة إلى االتوجه

بحقوق اإلنسان وتقديم شكاوى فردية 
 االحتالل اإلسرائيليوجماعية ضد سلطات 

 ص. من خالل فريق قانوني مخت
 بلوماسي لفضح يتكثيف العمل الد

سرائيلي وإبراز ممارسات االحتالل اإل
 صورته الحقيقية. 

 

 املصادر
 أريحا واألغوار،جميع األرقام الواردة حول املمنوعين من السفر تم الحصول عليها من اإلدارة العامة لشرطة محافظة 

 .2018شهر تموز خالل املقدم إياد دراغمة  من
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 (2018منتصف  - 2012خالل الفترة )ن من السفر واملمنوع
 اإلدارة العامة لشرطة محافظة أريحا واألغوار :املصدر

 
  


