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  مقدمة
ًا بع    ،إعمال حق اإلنسان بالحصول على خدمات صرف صحي مناسبةيرتبط  ًا وثيق دد من  ارتباط

ة         مثلالحقوق األخرى  اه آمن ة، الحق في مي ، الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
رتبط أيضًا بحق أساسي            ونظيفة، الحق  ل وي م، ب م، الحق في مستوى معيشي مالئ في سكن مالئ

ك          نجم عن ذل ا ي وهو الحق في الحياة، حيث يؤدي عدم التمتع بخدمات صرف صحي مناسبة وم
  .من أمراض مختلفة لإلنسان إلى التسبب بالعديد من حاالت الوفاة، خاصة عند األطفال

  
ة ينطوي  اطق المختلف ة المن دتغطي ا يشكله من  مات الصرف الصحيبخ رى، لم ة آب ى أهمي عل

ا    مياه الصرف الصحيصحية، حيث تعد سالمة بيئية و ى م مصدر خطير لتلوث المياه، عالوة عل
د  .صحة اإلنسانبالضارة  ومصدر لتوالد الحشرات تشكله من مرتع للعديد من الجراثيم د  يؤآ  العه

ة   ة الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي رة    والثقافي ادة   ) 2/ب(في الفق ى  12من الم  عل
ر             " اه غي ة عن آون المي درء المخاطر الصحية الناجم زي ل ر تميي ى أساس غي اتخاذ خطوات عل

ة وسامة   ة من         ،مأمون ة الطبيعي وارد المائي ة الم ل حماي دول األطراف أن تكف ى ال ين عل ثًال يتع فم
افح       وب ،التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة دول أن تراقب وتك ى ال ين عل ل، يتع المث

ا شكلت خطرًا            اقالت األمراض أينم وئًال لن ة م ة المائي نظم اإليكولوجي ا ال الحاالت التي تشكل فيه
  ."على بيئات معيشة اإلنسان

  

د     تعرض ال المتعم قطاع الصرف الصحي في قطاع غزة شأنه شأن القطاعات األخرى من اإلهم
ام     من قبل قوات االحتالل اإل ل  1967سرائيلي منذ احتاللها الضفة الغربية وقطاع غزة في الع ، ب

ن     لم م م تس ق الصرف الصحي ل رب  إن مراف ة الح داءات آل رائيلياعت دالع  ةاإلس ذ ان يما من ، س
  .2000انتفاضة األقصى سبتمبر

  
ة أخرى ن جه كان    م اعي ضد الس اب الجم ة العق ن سياس رائيلي م تالل اإلس وات االح صعدت ق

ة   تومنعقطاع ال، وشددت من حصارها على المدنيين إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار الالزم
يانة  غيل وص ق الصرفلتش بب بالصحي مراف ا تس اع الصرف  ، م رة لقط ة خطي دوث انتكاس ح

ى   ،2006فوز حرآة حماس في االنتخابات التشريعية في يناير  بعدوذلك الصحي،  وسيطرتها عل
زة منتصف    اع غ ا .2007قط ىيض ك ف إل ة      ذل دول المانح ن ال د م ام العدي دقي ادعم بتجمي  ه

ى      للمشاريع ة عل ار آارثي التي تنفذ في قطاع غزة ومنها مشاريع الصرف الصحي، مما تسبب بآث
ى          دوره عل ذي انعكس ب وق اإلنسان بالنسبة     صعيد قطاع الصرف الصحي وال ة حق سكان  للجمل

   1.المدنيين في قطاع غزة
  

ى قطاع غزة في      اإلسرائيلي العدوانومع اندالع  دة واستمراره ل  ديسمبر الماضي   27عل  )23(م
ة بشكل      بشكٍل مباشرٍ  اإلسرائيلي  استهدفت قوات االحتالل، يومًا متتالية ان المدني دنيين واألعي الم

دنيين      ة الم ة لحماي يتنافى مع آل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابع
أدى  من هذا العدوان األمر الذي لقطاع الصرف الصحيب، هذا ولم تسلم البنية التحتية زمن الحر
رٍ      إلى تدني واطنين بشكٍل خطي ة للم ي تعرضهم لمخاطر صحية       الخدمات الصحية المقدم ا يعن م

  .آبيرة نتيجة للتلوث
  

                                           
  .3/2008/ 18ن،تقرير مصلحة مياه بلديات الساحل حول آثار وتداعيات الحصار، غزة فلسطي 1
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  والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان استهداف البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي
رائيلي يع دوان اإلس رة واضحة  اتمخالف د الع ة  وخطي ايير الدولي ة بللمع ان  المتعلق وق اإلنس حق

لح  زاع المس ث والن رائيلي   ، حي تالل اإلس وات االح تهدفت ق دنيين     اس ٍر الم رٍط ومباش كٍل مف بش
ذي     واألعيان المدنية ومنها المرافق والبنية التحتية لقطاع   دد الصحة  ه الصرف الصحي األمر ال

  . الخطيرة على صحة المواطنين هوبالتالي آان له انعكاسات العامة
  

ق  اني ينطب دولي اإلنس انون ال لح    الق زاع المس دوان والن تالل والع االت االح ي ح و، ف ر  وه يحظ
ة أو السلطات        أياستهداف  أفراد أو جماعات، أو بالدول ق ب ة تتعل ة أو منقول  ممتلكات خاصة ثابت
ة،  ات الالعام ت العملي ة تقتضإال إذا آان ًا يحربي دمير حتم ذا الت ادة( ه ف   53الم ة جني ن اتفاقي م
ة الستهداف المرافق    ). 1949آب / أغسطس 12المؤرخة في  الرابعة وما هي الضرورة القائم

   !.؟في قطاع غزة والبنية التحتية للصرف الصحي
ادة    من جانبها و   52/1تنص الم ات جنيف   الملحق ب  اإلضافي األول  لمن البرتوآ ق  اواتفاقي لمتعل

ات المس  ة ضحايا النزاع ةلبحماي ى أن حة الدولي وم أو   " عل ًال للهج ة مح ان المدني ون األعي ال تك
ادة  في حين تؤآد ". لهجمات الردع ى من البروتوآول    48الم زاع   تعمل  "أن  عل ى  أطراف الن عل

ة  التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين  م توجه    ومن واألهداف العسكرية،   األعيان المدني ث
كان         ة الس رام وحماي أمين احت ل ت ن أج ك م ا، وذل كرية دون غيره داف العس د األه ا ض عملياته

والتي تعتبر قاعدًة من   –أيضًا من البروتوآول نفسه 54وتنص المادة ". المدنيين واألعيان المدنية
ى البروتوآ   قواعد القانون الدولي العرفي النافذة بصرف النظر عن انضم    -ول أم الام إسرائيل إل

ه  ى أن اء   "عل ا لبق ى عنه ي ال غن واد الت ان والم ل األعي ل أو تعطي دمير أو نق ة أو ت يحظر مهاجم
ية    ا والمحاصيل والماش ي تنتجه ة الت اطق الزراعي ة والمن واد الغذائي ا الم دنيين ومثاله كان الم الس

ا عن  ي منعه ك ف ن ذل دد القصد م ري، إذا تح بكاتها وأشغال ال اه الشرب وش ق مي كان  ومراف الس
م        دنيين أم لحمله ع الم ان بقصد تجوي المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما آان الباعث سواء آ

ادة        ."على النزوح أم ألي باعث آخر  ه أيضًا الم ا تنص علي ذا م من البرتوآول اإلضافي     14وه
ة ضحايا النزاعات المس       ب الملحق  الثاني ق بحماي ات جنيف المتعل ر الدو ّلاتفاقي ة حة غي ا   لكن  .لي م

ة للصرف        قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي من   ة التحتي المرافق والبني رة ب إحداث أضرار آبي
ائهم،      مالصحي، وما نج دد بق واطنين ويه عنها من مكاره صحية تعود ببالغ الخطر على صحة الم

  .نصوص هذه الموادعلى نحو يشكل انتهاآًا جسيمًا ل
  

انون  تالل اإلسرائيلي مسؤولة من ناحية أخرى، فإن دولة االح بموجب القانون الدولي اإلنساني وق
دنيين     اه السكان الم ادة  فا، الفلسطينيين  حقوق اإلنسان، عن رف ات جنيف    المشترآة من   3لم اتفاقي

ة     "أن  تؤآد على األربع ال العدائي املون في   ... األشخاص الذين ال يشترآون مباشرة في األعم يع
على  لبقائهمتأمين الضروريات ب، أو السماح همتزويدذلك  ويشمل ".انيةجميع األحوال معاملة إنس

اه الشرب   ، والطبية والمأوى واإلمدادات المواد الغذائيةتوفير قيد الحياة بما فيها  ى مي  الحصول عل
  . الصحي والنظافة الشخصية خدمات الصرف، والنظيفة واآلمنة

ل، بأقصى      "  هاتفاقية جنيف الرابعة على أنمن  56تنص المادة  ة االحتالل أن تعم من واجب دول
ائلها    ه وس مح ب ا تس ة و   ب ....م حة العام ى الص اظ عل ي    الحف ة ف حية العام روط الص األرض الش

ة ا ضمان  .  "المحتل ادة يجب عليه ذه الم ا بموجب ه وة احتالل بالتزاماته رائيل آق ي إس ولكي تف
ه ب توفير  ة       الخدمات الصحية المناسبة، وهذا ما يصعب تحقيق ه المرافق والبني ا تعرضت ل سبب م

وات االحتالل            التحتية لقطاع الصرف الصحي ا ق ه به ذي ألحقت دمار ال ة نتيجة لل من أضرار بالغ
  .القطاعاإلسرائيلي أثناء الحملة العسكرية على 

  
ة ا  ن جه ا         م ادقت عليه ات ص ات واتفاقي ن إعالن مله م ا يش ان وبم وق اإلنس دولي لحق انون ال لق

ه   رائيل، فإن رائيل إس زم إس تالل  يل ة اح ة احترام ب آدول ان جمل وق اإلنس بة  حق واطنين بالنس للم
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م الحق في مستوى معيشي    هابين التي من ،الفلسطينيين أعلى مستوى من        ،مالئ ع ب الحق في التمت
 الصرف الصحي ومأمونة، الحق في توفير خدمات الحق في مياه آافية ، والعقليةالجسمية الصحة 

وق    ن الحق ا م ان     وغيره وق اإلنس ة لحق ايير الدولي ا المع ي آفلته رى الت ر أن  .األخ دوان غي الع
ات    اإلسرائيلي على القطاع أضر بقطاعاته الحيوية ومنها قطاع الصرف الصحي  ر عن مخالف تعب

  .صريحة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان
  

  العدوان على قطاع غزة وتدني الخدمات الصحية 
قطاع غزة دمارًا آبيرًا في المرافق والبنية التحتية لقطاع الصرف    علىالعدوان اإلسرائيلي ألحق 

ك أصًالالصحي  ة لل ،المتهال ة   حصارنتيج ار الالزم دات وقطع الغي ال دون دخول المع ذي ح ال
دول الما   لصيانة مرافق الصرف الصحي، ل مشاريع الصرف      وتوقف العديد من ال نحة عن تموي

اه ب  .الصحي ع مصلحة مي ذي دف ر ال دوان  األم رة الع الل فت احل خ ديات الس ى ل ن إل الن ع اإلع
خدمات الصرف الصحي من حيث      من  االستمرار في تقديم الحد األدنى  عنشبه الكامل  هاعجز

  2.التجميع والمعالجة
  

ة من    في   لمناطق واسعة اجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي وتسبب  ى    أرجاء متفرق قطاع غزة إل
اح والشجاعية    جميع الصرف الصحي سيما فيإحداث دمار آبير في شبكات ت أحياء الزيتون والتف

د من    .وبيت حانون وبيت الهيامن مدينة غزة ومناطق متفرقة من بلدات جباليا  يشار إلى أن العدي
المناطق دمرت فيها شبكات التجميع بالكامل منها زمو وعزبة عبد ربه وشارع دردونة في شمال   

اره صحية    الشوارع إلى صرف الصحي األمر الذي دفع مياه ال غزة، ببة مك واطنين  مس د   3.للم وق
ى     رب، إل اه الش بكات مي دمير ش افة لت بكات الصرف الصحي باإلض دمير ش اه  أدى ت تالط مي اخ

ار الضارة    مامياه الشرب  تلوثب مما تسببمع مياه الشرب الصرف الصحي  يعني مزيدًا من اآلث
ع الصرف الصحي       األ إجماليهذا ويبلغ  .على صحة المواطنين ضرار التي لحقت بشبكات تجمي
ون دوالر والي ملي ذآر4.ح ط   ي زة تغطي فق ع محافظات غ ي جمي بكات الصرف الصحي ف أن ش

من مجموع سكان القطاع الذين يعانون من نقٍص حاٍد في خدمات تصريف الصحي،  % 61حوالي
ة   وات المفتوح ر االمتصاصية والقن كان الحف اقي الس تخدم ب ث يس اه الصرف لحي ن مي تخلص م ل

األمر الذي  5.الصحي، والتي ينتج عنها تلوث ومكاره صحية تلحق بالغ الضرر بصحة المواطنين
دوان تضاعف من حجم        يعني أن األضرار التي تعرضت لها شبكات الصرف الصحي نتيجة الع

  .الخلل الحاصل في نسبة تغطية هذه الشبكات
ة تصل     تحتاج مناطق النزوح على أثر العدهذا و وان إلى مد شبكات تجميع الصرف الصحي بكلف

ة الشبكات في القطاع،          200,000إلى حوالي  ة العجز في نسبة تغطي وفير  فع ، سيما مع حال دم ت
المقصود من   (  6.أوضاعهم الصحية  الصرف الصحي للنازحين له آثار بالغة السوء على شبكات 

  )الفقرة غير واضح
  

نتيجة  الصرف الصحي،   محطات معالجة  طوط ناقلة وخمن جانٍب آخر تضررت محطات ضخ و
ذي يغذي    ئيةالكهرباالطاقة استهداف مولد  فقد تم .انقطاع التيار الكهربائيوالقصف اإلسرائيلي  ال

ي   ة الصرف الصحي ف ي   محط روع ف ة المش دة منطق ا بل ا مم ت الهي ال دون  بي اه  ح ع مي تجمي

                                           
وان      2 ان صحفي بعن ديات الساحل، بي ة              "مصلحة بل اه لكي تكفي لكاف يد استهالك المي واطنين قطاع غزة لترش دعوا م اه ت مصلحة المي

  .2009//10/1، "مواطنين قطاع غزة
ين   3 و حس د أب اريخ            محم ث بت ا الباح ة أجراه زة، مقابل مال غ ة ش ة معالج دير محط ا، وم ي جبالي حي ف رف الص رة الص دير دائ ، م

10/2/2009.  
  .8/2/2009مصلحة مياه بلديات الساحل، معلومات بناًء على طلب الباحث،  4
ول       " عالء مطر، دراسة حول   5 ع والحل اه في قطاع غزة الواق اد لجان العمل ال   "مشكلة المي زراعي، غزة،  فلسطين، أغسطس     ، اتح

2008.  
  .، مرجع سابق8/2/2009مصلحة مياه بلديات الساحل، معلومات بناًء على طلب الباحث،  6
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آما تم خالل العدوان تدمير الخط  )وضح. ..ما أثر ذلك ( 7،الصرف الصحي من المنطقة المحيطة
بب       ا تس ا، م ت الهي ي بي ة ف ة المعالج ى محط انون إل ت ح ن بي اه الصرف الصحي م ل لمي الناق

اره صحية   ساعة/ 3م 30بانسياب حوالي   ى الشوارع متسبب بمك اه الصرف الصحي إل من مي
عن العمل بسبب انقطاع   69الـ  هذا وقد توقفت خالل فترة العدوان غالبية محطات الضخ 8.عديدة

دات   غيل مول الزم لتش ود ال ائي ونقص الوق ار الكهرب ة التي ة الكهربائي ا تسبب الطاق ة م االحتياطي
ان  حيبفيض رف الص اه الص حية  مي رار ص ة وأض وث للبيئ ببة تل اطق مس ن المن دد م ي ع ف
  9.للمواطنين

  
ة ق بمحطات المعالج ا يتعل ا فيم يخ عجلأم ة الش د تعرضت محطة معالج اه ، فق الج مي ي تع ين الت

والي  حي لح رف الص ى  400,000الص مة، إل فنس اريخ   القص م بت ث ت رائيلي، حي اإلس
ع   ، استهداف10/1/2009 رك التجمي ذائف   إحدى ب ثالث ق دفق    ب ى ت ا أدى إل ى     2، م ر إل ون لت ملي

غ في المحطة    . )ما أثر ذلك؟( األراضي الزراعية المحيطة باإلضافة إلى ذلك فإن مضخات التفري
  10.دون قدرة المحطة على تفريغ المياه إلى البحر حالتعمل بسبب نقص الوقود، ما  ال
  

اه الصرف الصحي    المستمر بالقرب من محطة معالجة     اإلسرائيلي أدى القصفآما  في بيت   مي
الغرق         ا ب ة بيت الهي ر من منطق اه الصرف   الهيا، إلى حدوث مخاطر حقيقية تهدد أجزاء آبي بمي

ى         ، في حال أصابالصحي وي عل ة التي تحت اه العادم ة المي ون م  3القصف برآ ه   . 3ملي ذآر أن ي
ر       وجراء ، 27/3/2007بتاريخ ذي حف اطي ال ة للحوض االحتي ار السواتر الرملي بتمبر    انهي في س
د      ، 2006 ذي ال يبع رك الموجودة وال رة اإلضافية للب أآثر من    الستيعاب المياه الزائدة عن البحي ب

رق  150 مال ش ر ش ة أممت دفقت النصر،  قري اه الصرف الصحي ت رة   مي ات آبي رعة وبكمي بس
ة،    بارتفاع ازل القري ا       حيث  نحو مترين عن مستوى من ة مم ازل القري ة من اه المتدفق اآتسحت المي
ز  250آخر وإلحاق األضرار ب  مواطنًا 20  وإصابة  مواطنين غرقًا 5وفاة  نأسفر ع ا   لمن منه

زًال 20 دميراً  من رت ت امًال دم ا آ ة    باإلض المرافق العام رار ب ن األض ر م اق الكثي ى إلح  فة إل
   11.والمحالت التجارية والسيارات وممتلكات المواطنين

ية،          تمن ناحية أخرى   ة الصرف الصحي الرئيس بسبب  ضاعف حجم المخاوف من فيضان برآ
ود  ائي ونقص الوق ار الكهرب اع التي ذي  ،انقط ر ال ة  األم ي برآ اه ف اع منسوب المي ى ارتف أدى إل

سم يوميًا، وذلك نتيجة لعدم القدرة على ضخ  2-1.5ميع مياه الصرف الصحي الرئيسية بمعدل تج
رك األخرى ي الب ائض إل اه الصرف  12.الف ل لمي رائيلي للخط الرئيسي الناق ا أن القصف اإلس آم

من محطة المعالجة في الشمال إلى منطقة تجميع الصرف الصحي في    آم7طوله  غوالبال الصحي
  13.الضخ اتعمليبدء بانجاز المشروع الخاص برقية، تسبب في التأخر المنطقة الش

  
ديات الساحل      دمتها مصلحة بل وبالرغم من تمكن الجهات المعنية بقطاع الصرف الصحي وفي مق

ى قطاع غزة والتي ألحقت أضرارًا       التي سببها من السيطرة على العديد من المشاآل  العدوان عل
ا           آبيرة بقطاع الصرف الصحي، إال ار م ادة إعم ري إع د من اإلشكاليات التي تعت اك العدي أن هن
   14.وقطع الغيارفي المعدات  الشديد دمره هذا العدوان نتيجة للنقص

                                           
  .مصلحة مياه بلديات الساحل، بيان صحفي، مرجع سابق 7
 .OCHAتلة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي المح2009آانون الثاني  17-18تقرير عن األوضاع في غزة  8
  .OCHA، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي المحتلة2009آانون الثاني  5تقرير عن األوضاع في غزة  9

  .9/2/2009ماجد غنام،  استشاري مراقبة الجودة و التوعية الجماهيرية، مصلحة مياه بلديات الساحل، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  10
  

  .2007أيلول  -مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني غزة، خطر بيئي يتهدد قطاع ...اهنةفي ظل األوضاع الر: تقرير11
  http://www.alzaytouna.net/arabic/print.php?a=52922موقع الزيتونة على شبكة المعلومات الدولية 

  ..، مرجع سابق2009آانون الثاني  5تقرير عن األوضاع في غزة  12
 .10/2/2009مات المشترك، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ حمدي مطير، مدير مجلس الخد 13
  .مرجع سابقماجد غنام،   14
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  خاتمة
ايير   انتهاآًا صارخاً  يومًا متتالية على قطاع غزة، 23شكل العدوان اإلسرائيلي الذي استمر لـ للمع
وق اإلنسان،    . لي اإلنسانيالدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدو زان لحق وبحسب توثيق مرآز المي

د         تالل ض وات االح نتها ق ي ش ات الت كلت الهجم ة، ش طينية والدولي ات الفلس ن المنظم ره م وغي
، انتهاآات جسيمة تصل    الصرف الصحي  المدنيين واألعيان المدنية بما فيها البنية التحتية لقطاع 

   147ذلك حسب نص المادة إلى حد توصيفها على أنها جرائم حرب و

  .التي استند عليها نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية15من اتفاقية جنيف الرابعة،

  

ذا أمين        و ه ة بت ا المتعلق ام بواجباته ن القي تالل ع وات االح ت ق الح   امتنع ين إلص ول الفني وص
ة الصرف الصحي   ات معالج بكات ومضخات ومحط ت بش ي لحق ا أ. األضرار الت اع آم ن انقط

بًا وبشكٍل    التيار الكهربائي بسبب الحصار واالستهداف المبا ر س شر لمرافق وشبكات الكهرباء، أث
اه الصرف         ح مي بب بطف حي، وتس ة الصرف الص ات معالج ل مضخات ومحط ى عم ٍر عل آبي

اه   ، الصحي في آثيٍر من األحيان في شوارع غزة وحد من قدرة محطات المعالجة على معالجة مي
ى الخطر الشديد       لصحي، الصرف ا اة السكان إل ة وعرض حي . األمر الذي أثر على الصحة العام

الصرف الصحي تعرضت لكثير من التدمير بفعل الهجمات اإلسرائيلية التي     لقطاع آما أن البنية 
ما أدى إلى تداخل مياه الصرف   لم تراِع مبادئ القانون الدولي المنطبقة في أوقات النزاع المسلح،

اطق في قطاع غزة،     الصحي م اه       ع مياه الشرب في عدد من المن ر لمي وث آبي ي حدوث تل ا يعن م
   . على صحة المواطنين خطيٍر نعكس بشكٍلاالشرب األمر الذي 

  

  :عليه فإن مرآز الميزان لحقوق اإلنسان يطالب بما يلي

ا     -1 اني ومع دولي اإلنس انون ال رائيلي للق تالل اإلس وات االح ات ق ي انتهاآ ق ف وق التحقي يير حق
ماة     ة المس اء العملي ان أثن بوب "اإلنس اص المص منت     "الرص ي تض االت الت ك الح ًة تل ، وخاص

روا      وا، أو أم ذين ارتكب ديم اإلسرائيليين ال ك وتق ا تل ا فيه ة، بم ان المدني دنيين واألعي استهداف الم
  .بارتكاب هذه االنتهاآات إلى المحاآمة وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي

اه            قيام-2 اتهم تج ة بواجب ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل امية المتعاق المجتمع الدولي واألطراف الس
ة،   ئولياتها القانوني رائيل بمس إلزام إس ك ب ة، وذل ي األراضي الفلسطينية المحتل دنيين ف كان الم الس

  .واحترام مبادئ القانون الدولي اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسان

ابر أم  -3 تح المع كلٍ  ضمان ف زة بش اع غ ار قط ادة إعم ة إلع واد الالزم ٍل ام الم دخل عاج ، والت
ع دخول      ك من الفوري لمنع إسرائيل من فرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة، بما في ذل

  .الصرف الصحيالمواد والمعدات الخاصة بمشاريع البنية التحتية لقطاع 

                                           
ين أو ممتلكات       15 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمي

د إحداث آالم شديدة أو       القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الال: محمية باالتفاقية اة، وتعم م الحي إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعل
ي          راه الشخص المحمي عل ر المشروع، وإآ اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غي

واردة في      الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن  ا للتعليمات ال زة وفق يحاآم بصورة قانونية وغير متحي
ر      ة غي ر بطريق اق آبي ي نط ة وعل رره ضرورات حربي و ال تب ي نح ات عل دمير واغتصاب الممتلك ائن، وت ذ الره ة، وأخ ذه االتفاقي ه

  .مشروعة وتعسفية
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ه   -4 ود ل من الو العمل على ضمان تزويد قطاع غزة باحتياجات تمكن من االستمرار في     ق تشغيل  ل
  .مضخات ومحطات معالجة الصرف الصحي

ة بقطاع         -5 ل المشاريع المتعلق دول المانحة تموي تئناف ال الصرف  العمل الفوري على ضمان اس
 .، بما في ذلك المشاريع التنمويةالصحي

 
 


