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 في قطاع غزة ومعالجتهااملجتمع املدني يطالب مجلس حقوق اإلنسان ببحث األسباب الجذرية ألزمة الغذاء املتصاعدة 

 

 سّيدي املقّرر الخاص،

رض واأل ترحب املنظمات الحقوقية املنضمة لهذه املداخلة بتقريركم، وفي الوقت ذاته نوّد لفت انتباهكم إلى انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة 

ام الفصل العنصري لحرمان مليوني فلسطينًيا من الفلسطينية املحتلة؛ حيث أّدى الحصار اإلسرائيلي غير القانوني واالحتالل العسكري ونظ

 التمّتع بحقهم في الغذاء.

% من الفلسطينيين في غزة من انعدام األمن الغذائي، بينما يعيش أكثر من نصف سكان غزة تحت 68، عانى أكثر من 19–قبل جائحة كوفيد

 قة في حد ذاتها، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ سياساتها غير القانونيةخط الفقر. وبعد تفش ي الجائحة أصبح من املنتظر تفاقم هذه األعداد املقل

 التي تصل حد مستوى العقاب الجماعي للفلسطينيين.

ن املزارعون الفلسطينيون في غزة 2020في شهري أغسطس وسبتمبر 
ّ
املعّرضين –، أثناء تطبيق إجراءات الحظر الصحي األكثر صرامة، لم يتمك

 ن تأمين األسمدة أو البذور، ما أضّر بقدرتهم على زراعة الغذاء وكسب العيش.م –اإلسرائيلية للخطر بالفعل بسبب القيود

ي. ذائوتساهم الهجمات اإلسرائيلية املستمّرة على الصيادين واملزارعين الفلسطينيين على ما يسمى باملناطق العازلة، من تعقيد وضع األمن الغ

 من توقف الهجمات إثر وتتضمن الهجمات اإلسرائيلية استخدام الق
ً

وة املميتة واملفرطة، وتدمير املحاصيل ومعدات الصيد والزراعة. وبدال

 بالعامين املاضيين.  2020تفش ي الجائحة العاملية؛ تظهر وثائق مركز امليزان أّن عام 
ً
 شهد زيادة في الهجمات اإلسرائيلية مقارنة

 مجلس حقوق اإلنسان والدول األعضاء فيه على تعزيز حقوق  في هذا السياق، ندعو املقّرر الخاص للتحقيق في هذه
ّ
املسألة، ونحث

ة ومعا
ّ
 ها.لجتالفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الغذاء، مع االعتراف باألسباب الجذرية ألزمة الغذاء املتصاعدة في قطاع غزة وفلسطين املحتل

 شكًرا لك.
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