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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  اجلمعية العامة
 2016 دورة عام  الدورة احلادية والسبعون

 2016يوليه /متوز 27-2015يوليه /متوز 24
 جدول األعمالمن  16البند   من القائمة األولية* 60البند 

الســـــــيادة الدائمـــــــة لل ـــــــع  ال لســـــــ ي    األر   
ال لســ ينية التلــة  يــا ليدــا القــد  ال ــنقية  وللســ ان   
 العنب   اجلوالن السوري التل على مواردهم ال بيعية

االنع اسات االقتصادية واالجتماعيـة لحتـتحل ارسـنائيلي     
األر  علــــى األتــــوال املعي ــــية لل ــــع  ال لســــ ي     

ال لســ ينية التلــة  يـــا ليدــا القـــد  ال ــنقية  وللســـ ان     
    العنب   اجلوالن السوري التل

االنع اســـات االقتصـــادية واالجتماعيـــة لحتـــتحل ارســـنائيلي علـــى        
 األر  ال لســـ ينية التلـــة  األتـــوال املعي ـــية لل ـــع  ال لســـ ي   

 العنب   اجلوالن السوري التل ليدا القد  ال نقية  وللس ان يا
 

 مذكنة من األمني العام  
 

 موجز 
  مــن األمــني العــام  ن 2015/17طلــ  اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي    قــنار   

يقدم للجمعية العامة   دورهتـا السـبعني  عـن طنيـل اجمللـس  اقنيـنان عـن ان يـذ الـ  القـنار            
مـني العـام  ن يقـدم اقنيـنان  ـا          مـن األ 70/225وطلبت اجلمعية العامـة  ياـان    قنارهـا    

دورهتـا احلاديــة والسـبعني  ويمقــد م هـذا التقنيــن  الـذي  عداــه اللجنـة االقتصــادية واالجتماعيــة      
 لغنيب آسيا  عمحن بقناري اجلمعية واجمللس 

 
 

 * A/71/50  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/225
http://undocs.org/ar/A/71/50
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يغ ي التقنين املمارسات والسياسات ارسنائيلية املتواصلة  ال سيما ال  اليت ا ـ ل   
للقانون الدويل ارنساين والقانون الـدويل حلقـوا ارنسـان والـيت اـلىن علـى األو ـا         انتداكان 

ــذين يعي ــون اــت االتــتحل العســ ني ارســنائيلي          ــة واالقتصــادية للســ ان ال االجتماعي
واستخدم إسنائيل   األر  ال لس ينية التلة واجلوالن السوري التل سياسـات واارسـات   

ام امل نط للقوة والقيود على التنقل  يا   ال  احلصار امل ـنو  علـى   متييزية ا مل االستخد
غزة  والتوسع االستي اين واـدم  املمتل ـات واسـتغحل املـوارد ال بيعيـة  ويـنعم العسـ نيون        
و لــناد األمــن ارســنائيليون واملســتوطنون باحلصــانة مــن العقــاب  وال ي ــ  ل األىــن التناكمــي 

ت انتــداكان حلقــوا الســ ان لحســ   بــل يــلدي  ياــان إ  ا ــاقم   ــذ  السياســات واملمارســا
  و اعدم االجتماعية واالقتصادية 

اود اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـنيب آسـيا  ن اعـنب عـن اقـدينها للمسـا ات          
اجلوهنية مـن وكالـة األمـم املتحـدة رغاىـة وا ـغيل الحجـسني ال لسـ ينيني   ال ـنا األد            

مم املتحدة للبيسة  ومنممة العمل الدولية  وملمتن األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة     وبننامج األ
وم و ــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوا ارنســان  وجامعــة الــدول العنبيــة  وم تــ  املم ــل  
اخلــال لنيمــني العــام املعــ  باألط ــال والــما  املســل   وم تــ  انســيل ال ــلون ارنســانية     

ــة الســحم       ومنممــة األمــم ا ــة  وم تــ  منســل األمــم املتحــدة اخلــال لعملي ملتحــدة لل  ول
 ال نا األوسط 
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 مقدمـة -  والن 
ــنار      - 1 ــس االقتصــادي واالجتمــاعي   ق ــة    2015/17 عــنب اجملل ــة العام   واجلمعي

  عن القلـل مـن اارسـات إسـنائيل  السـل ة القائمـة بـاالتتحل    األر         70/225قنارها 
ال لس ينية التلة واجلوالن السوري التل  اليت ش  لت انتداكان للقانون الدويل ارنساين  وقـد  
اناوتت هـذ  املمارسـات مـن  عمـال اسـببت   قتـل وإصـابة مـدنيني  بينـدم  ط ـال ونسـا             

   ن يتمتعـوا ييعـان باحلمايـة ولـل القـانون الـدويل ارنسـاين  إ         ومتماهنون سـلميون  ي تـن  
ــنائيليون املســـلحون غـــ  ال ـــنعيني  ـــد املـــدنيني     ــتوطنون ارسـ ــه املسـ العنـــل الـــذي ينا بـ
ال لس ينيني واتل اهتم  وإ  استمنار اعتقال آالف ال لس ينيني  ومـن بينـدم  ط ـال ونسـا       

عيـة  ياـان عـن القلـل إزا  اسـتمنار إسـنائيل   ا ـييد          ظنوف قاسية  و عنب اجمللـس واجلم 
املســـتوطنات  وبنـــا  اجلـــدار دالـــل األر  ال لســـ ينية التلـــة  واســـتغحل املـــوارد ال بيعيـــة  
ــبم      ال لســ ينية  وازايــد هــدم املنــازل  وتالــة امللسســات االقتصــادية واألرا ــي الزراعيــة وال

ني   القد  ال نقية التلـة وتو ـا  واسـتمنار    التحتية  وإسقاط تقوا ارقامة عن ال لس يني
العمليات العس نية    رجا  األر  ال لس ينية التلة  يا   ال  القد  ال ـنقية  وكـذل    
السياسـات ارســنائيلية املتم لــة بـملغحا املنــاطل ولــن  قيــود صـارمة علــى تنكــة األشــخال    

لن  تصـار علـى ق ـا  غـزة  و  القـنارين      والباائع  يا   ال  التداب  اليت ا   ل عمليان 
 اآلن ي الذكن   بنزت اجلمعية و بنز اجمللس  ياان األىن الاار للممارسات ارسنائيلية 

  
 األر  ال لس ينية التلة -ىانيا  

اآلثار   ب ـنن   2004رغم ال توى االست ارية الصادرة عن حم مة العدل الدولية عـام   - 2
( Corr.1و  A/ES-10/273) تشااييج جااجا  ر اا ف الينيااايشيا ا  نااا   القرنونيااا الشرةاانا  اا    
(  اواصـل  A/69/711-S/2015/1و  70/88قـنار اجلمعيـة العامـة     انمـن وغ ها مـن التنكيـدات )  

إســنائيل بــال عن   تقيقــة ىابتــة هــي  ن القــانون  الــدويل حلقــوا ارنســان  وال ســيما اا اقيــة  
ــة    ــل   األر  ال لســ ينية التل ــة  واجــ  الت بي ــل النابع ــداكات    (1)جني ــد  صــبحت انت وق

اتنسـ  مـن لـحل    إسنائيل املت نرة للقانون الدويل حلقوا ارنسان والقانون الدويل ارنسـاين  
السياسات واملمارسات ارسنائيلية  كما  ن غياب املسا لة عـن االنتـداكات يعم ـل ارتسـا      

 ( 15وال قنة  14  ال قنة A/70/392 انمنبالملم لدى ال لس ينيني )

__________ 

ــن (1)  ــنار  انمــــــ  Alan Baker, “International humanitarian law, ICRC and Israel’s status in theو  70/88القــــــ

Territories”, International Review of the Red Cross, vol. 94, No. 888 (Winter 2012 ) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/225
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/RES/70/88
http://undocs.org/ar/A/69/711
http://undocs.org/ar/A/70/392
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 لسـ ي    اقنيـن املصـ      اقو  السياسات واملمارسات ارسـنائيلية تـل ال ـع  ال    - 3
  A/HRC/31/43 انمـن   ال ازال آىارها التناكمية ااعل اجملتمـع ال لسـ ي  )  1967ومنذ عام 
 ( 86  ال قنة A/70/392 ؛ و79  ال قنة A/70/351 ؛ و6ال قنة 

  ن ــــبت التــــوانات وانــــدلع العنــــل   األر  2015  ا ــــنين األول / كتــــوبن  - 4
ال لس ينية التلة  ال سيما   الا ة الغنبية يـا   الـ  القـد  ال ـنقية    سـياا االتـتحل       

و   عقـاب اشـتباكات   املسـجد األقصـى       (2)سـتوطنني املديد والتوسع االستي اين وعنل امل
القـائم   األمـاكن املقدسـة        ظل قناعة لدى ال لس ينيني بنن إسـنائيل اـاول اغـي  الو ـع    

   بـنز األمـني العـام    محتمااـه إ  الـس األمـن ب ـنن        2016كانون ال اين/يناين  26 و 
لـذي ي ـعن بـه ال لسـ ينيون  املـنابط بـارجنا ات       احلالة   ال نا األوسط  ازايـد ارتبـاط ا  

ــدرة ال ــع            ــا  وق ــى البق ــادرة عل ــة للســ ينية ق ــام دول ــات قي ــو   مقوم ــيت اق ارســنائيلية ال
  2015ا ـنين األول/ كتـوبن    22ال لس ي  على العيش ب نامة؛ و  إتاطـة إ  اجمللـس     
 منان قنابة نصل قنن  شار نائبه إ  االتتحل اخلانل واملذ ل الذي ما زال مست

 
 ال صل والتمييز  

إن وجود واوسع املسـتوطنات ارسـنائيلية غـ  ال ـنعية   األر  ال لسـ ينية التلـة        - 5
هو   صميم السياسات ارسنائيلية التمييزيـة واالنتـداكات ارسـنائيلية حلقـوا ارنسـان  الـيت       

ــز   ارا ــمل عمليــات هــدم املنــازل ومــا يتناــ  عليدــا مــن ا ــنيد  و         مــداد بامليــا   التميي
ــزي      وإااتــة ــانوين التميي ــى التنقــل  والنمــام الق ــود امل نو ــة عل الوصــول إ  األرا ــي  والقي

 ( 32  ال قنة A/HRC/31/73 انمن)
رســنائيلية ويــلدي وجــود املســتوطنني إ  زيــادة تــدة التــوان  وانت ــن قــوات األمــن ا  - 6

واجليش ارسنائيلي للـدلا  عـن املسـتوطنات  ومـن هنـا  يتسـم  مـن املسـتوطنني ارسـنائيليني          
  A/70/351 انمــنبن يــة  كــ  مــن  مــن ال لســ ينيني  مــا يقــو  املســاواة   ا بيــل القــانون )  

 ( 80ال قنة 
العدالة املـزدو    األرا ـي التلـة يعمـل  ـد السـ ان امل ـمولني        والوا    ن نمام  - 7

(  و  تــني ال اتــولن لل لســ ينيني إ  لــنل الوصــول 85  ال قــنة A/70/392 انمــنباحلمايــة )
ل العنـــل الـــيت إ  العدالـــة املدنيـــة  ينـــدر  ن سماس ـــ  املســـتوطنون ارســـنائيليون علـــى  عمـــا 

ــوات األمــن       ــ  ق ــ  اجلــيش ارســنائيلي واناس  ــدر  ن سماس  ينا بوهنــا  ــد ال لســ ينيني  وين
__________ 

  “2016نمـــنة عامـــة علـــى االتتياجـــات ارنســـانية لعـــام ” نية م تـــ  انســـيل ال ـــلون ارنســـا”  انمـــن (2) 
  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_hrp_dashboard_arabic_2016.pdfعلى  متاح

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/70/351
http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/73
http://undocs.org/ar/A/70/351
http://undocs.org/ar/A/70/392
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  A/70/82-E/2015/13 انمـن ارسنائيلي  ياان عن االنتداكات اليت ينا بوهنا  ـد ال لسـ ينيني )  
 ( 51 و 30 و 9 و 8ال قنات 

لنمــام ارســنائيلي لتخ ــيط واقســيم األرا ــي إ  منــاطل   الاــ ة الغنبيــة  يــا    وا - 8
ال  القـد  ال ـنقية  هـو نمـام اقييـدي ومتييـزي يتعـار  مـع القـانون الـدويل  لدـذا النمـام             
يغل   املصاحل االستي انية ارسنائيلية على اتتياجات ال لسـ ينيني  وهـو لعـل مـن املسـتحيل      

  املائــة مـــن   62الــيت ا ـــ ل  ينيني الــذين يعي ـــون   املن قــة جـــيم    عمليــان علــى ال لســـ   
ــ ة ــة ) الاـ ــنالغنبيـ ــنة A/70/82-E/2015/13 انمـ ــا     16  ال قـ ــنالي  بنـ ــى اـ ــول علـ (  احلصـ

(  ويعــاين ال لســ ينيون   القــد  ال ــنقية مــن الصــعوبات 45  ال قــنة A/HRC/31/43 انمــن)
ن سدا  وتىت لو اولنت  م األرا ي للبنا   وهي حمدودة   املدينة  ك  ان ما اتجـاوز  سـعار   

 ( 65  ال قنة A/70/392 انمنانالي  البنا  البالغة االرا ا  ما يست يعون دلعه )
طل   األرا ــي املتاتــة للبنــا  ويــنع س التمييــز     ــيط واقســيم األرا ــي إ  منــا - 9
ــادل   املن قــة جــيم  تيــا سحــت الســل ات ارســنائيلية لل لســ ين      ــا يع ــى م ــا  عل يني بالبن

  املائــة مــن املن قــة ن ســدا موالــل عليدــا خل ــط   20املائــة مــن املن قــة جــيم  مقابــل   0.4
  املائــة مــن ال لبــات الــيت   1.5ويوالــل لقــط علــى   (3)ارســنائيلي غــ  ال ــنعياالســتي ان 

وعلـى وـو ااىـل  يمسـم  لل لسـ ينيني          (4)يتقدم هبا ال لس ينيون للحصول علـى اـنالي   
  املائـة مـن املسـاتة التابعـة لبلديـة       13القد  ال نقية بالبنـا  لقـط علـى مسـاتة ال اتجـاوز      

  املائـة مـن مسـاتة املدينـة للمسـتوطنات       35املدينة امل تمـة  صـحن باملبـاين    تـني صـودر      
  (5)ارسنائيلية

ــايو  - 10 ــوايل 2015   يار/مـ ــان تـ ــب   13 000   كـ ــيم مـ ــة جـ ــ ي    املن قـ  (6)للسـ
دون اــنالي  إســنائيلية  وييعدــا مدــددة  (7)بيــت للســ ي    القــد  ال ــنقية 20 000 و

ــذكن لل لســ ينيني      ــة ام ــة قانوني ــدم  وال اوجــد ااي ــنوامن ه ــدم     ب ــن ا  ــون  وام ــذين يواجد  ال
__________ 

 ,One UN’ approach to spatial planning in ‘Area C’ of the occupied West Bank” (United Nations انمــــــــــــن (3) 

September 2015 ) 

ــانية     (4)  ــلون ارنسـ ــيل ال ـ ــ  انسـ ــن م تـ ــادرة عـ ــح ية صـ ــنة صـ ــار   10ن ـ ــى  2014آاار/مـ ــة علـ   متاتـ
http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-vailable fromterritory/humanitarian-coordinator-calls-

israel-halt-demolitions  

ــاح علــى “2016نمــنة عامــة علــى االتتياجــات ارنســانية لعــام   ”انية  م تــ  انســيل ال ــلون ارنســ  (5)    مت
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_hrp_dashboard_arabic_2016.pdf 

  املنجع ن سه (6) 

 Association for Civil Rights in Israel, “East Jerusalem 2015: facts and figures” (May 2015 ) انمن (7) 

http://undocs.org/ar/A/70/82
http://undocs.org/ar/A/70/82
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/70/392
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 راٍ  عاشـت ليدـا  جيـاالن    يلدي إ   و ا   اغ ة الول إ  إبعاد التجمعات اللية عـن   ما
 ( 39ال قنة  A/70/392   و46  ال قنة A/HRC/31/43عديدة )

  سعت ت ومة إسنائيل وال ازال إ  اقيل  غلبية يدودية و ـمان  1967 ومنذ عام - 11
الســي نة ال املــة علـــى القــد  ال ــنقية عـــن طنيــل بنــا  املســـتوطنات والبــلر االســـتي انية        
ارسنائيلية وال نا االلت اليـة واجلـدار  واقتننـت الـ  ارجـنا ات يجموعـة سياسـات متييزيـة         

  (8)ميد اسجيل مل ية األرا ي   القد  وما تو ااستددف ال لس ينيني  يا   ال  جت
و عنب املقنر اخلال املع  حبالة تقوا ارنسـان   األرا ـي ال لسـ ينية التلـة منـذ       - 12
عن قلل بالغ إزا  السياسات ارسنائيلية الناميـة إ  اقيـل اـوازن درـوغنا  معـني       1967عام 

لى لنل النمـو ال بيعـي للسـ ان ال لسـ ينيني         القد  ال نقية  واعمل هذ  السياسات ع
ــيدم ملغادرهتــا       املدينــة  واــنم ال لســ ينيني مــن إم انيــة االنتقــال إليدــا  وا ــن   ــغوطان عل
وانتد  هذ  السياسات تقوا ال لس ينيني   تنية التنقل  والس ن الحئل  واحلصول علـى  

 A/70/392التعـــن  للتمييـــز ) لـــدمات اعليميـــة وصـــحية  واتتـــنام احليـــاة األســـنية  وعـــدم 
القـد    -(  و عنب املقنر اخلال  ياان عن انزعاجـه ل ـون اخل ـة ا ي ليـة الليـة      68 ال قنة
ال اتامن  ية إشارة إ  ال لس ينيني  و القد  ال نقية  بـل ا ـ  بـدالن مـن الـ  إ        2000

 ( 68وال قنة  62  ال قنة A/70/392 انمن) “اجلز  ال نقي من املدينةالس ان العنب   ”
لاقمــت السياســات والقيــود املــذكورة  مقنونــة بت ــييد اجلــدار   الاــ ة الغنبيــة          - 13

يش  ك ــن مــن ال ــنقية  الــذين يعــ األو ــا  االجتماعيــة واالقتصــادية لل لســ ينيني   القــد  
املائـــة مــن ســـ ان إســـنائيل     30.8  املائــة منـــدم اــت لـــط ال قــن  باملقارنـــة مــع      75
(2013)(7)  

وبار ــالة إ  الــنق  احلــاد   اخلــدمات  وإ ــال األتيــا  ال لســ ينية   القــد          - 14
(  لـد  37   ال قـنة Corr.1و  A/70/406 انمـن   واملخصصـات التمييزيـة   املوازنـة )   (7)ال ـنقية 

ال لس ينيون املقيمون   القد   ن سدم   مواجدة سياسات ارقامـة الـيت انتـدجدا إسـنائيل      
لبموج   تد القوانني ارسنائيلية  لني إسـقاط تـل ارقامـة علـى كـل مـن ال يسـت يع مـن         

ي بــت  نــه يقــيم   املدينــة بصــ ة مســتمنة  وهنــام قــانون آلــن ســنم  ط ــال    ال لســ ينيني  ن 
و زوا  ال لس ينيني املقيمني الدائمني   املدينة من تل ارقامة التلقائي ليدـا  ونتيجـة لـذل      

ــتقن )     ــة مسـ ــع إقامـ ــ ينيني إ  و ـ ــال ال لسـ ــن األط ـ ــدة آالف مـ ــن عـ ــني تقـ   A/70/392 انمـ
 (   63 ال قنة

__________ 

 (8) United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Right to Develop: Planning Palestinian 

Communities in East Jerusalem (East Jerusalem, 2015), p. 1.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/70/406
http://undocs.org/ar/A/70/392
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وبــات وا ــحان  ن للسياســات ارســنائيلية   الاــ ة الغنبيــة  يــا   الــ  القــد           - 15
ال نقية  هـدلان م ـتنكان هـو ا ـنيد السـ ان قسـنان وا ـنيس بيسـة عدائيـة سـا ت   التوس ـع            

 ( 34  ال قنة Corr.1 و A/70/406 انمناالستي اين )
 

 امل نط للقوة واالعتقال التعس ي االستخدام  
 دى اندال   عمال العنل   ا ـنين األول/ كتـوبن   ييـع  وـا  الاـ ة الغنبيـة إ         - 16

ــنائي     ــيش ارسـ ــل اجلـ ــد قتـ ــابات  لقـ ــاد   ارصـ ــا  تـ ــنائيلية   ارا ـ ــن ارسـ ــوات األمـ لي  و قـ
ط ـــحن   40للســـ ينيان  منـــدم  212 مل ـــمولة هبـــذا التقنيـــن املســـتوطنون  لـــحل ال تـــنة ا  و

  (9)ط ل 6 200 آلنون جبنوح من بيندم  ك ن من 16 333و صي  
ــنين  15 000وجمــــنح  188ومــــن بــــني الاــــحايا ال لســــ ينيني  قنتــــل   - 17 بعــــد ا ــ

  والعديــد قنتلــوا بينمــا كــانوا  تســ  االدعــا ات ارســنائيلية  يقومــون  2015األول/ كتــوبن 
  (10)هبجمات  د إسنائيليني

مـدنيان    26إسـنائيليان  مـن بينـدم     29ولحل ال تنة امل مولة هبذا التقنيـن  قنتـل  ياـان     - 18
 من املدنيني  169جبنوح  من بيندم  272و صي  

ــى اســتخدامدا     و   - 19 ــوات األمــن ارســنائيلية عل ــة  عمومــان  ال اناس ــ  ق الاــ ة الغنبي
(  وهنـام قلـل جـدي إزا  اسـتخدام قـوات      85-67  ال قـنات  A/70/392 انمـن امل نط للقوة )

 ــذها للســ ينيون األمــن ارســنائيلية امل ــنط للقــوة   ســياا هجمــات  و هجمــات مزعومــة ن 
(  يـا    5  ال قـنة  A/HRC/31/73 انمـن و ىنا  املواجدات  وإزا  عنل املسـتوطنني املتواصـل )  

الـــ  تـــاالت  صمـــوبر بعاـــدا بال يـــديو  ا ـــ  بقـــوة إ  عمليـــات قتـــل غـــ  م ـــنو            
( يبـــدو  هنـــا 23وال قـــنة  19  ال قـــنة A/HRC/31/73 ؛ و10  ال قـــنة A/HRC/31/40 انمـــن)

رعـدام بغـ  حماكمـة  ومـن     اصل   بعض احلـاالت إ  تـد ارعـدام لـار  ن ـاا القاـا  وا      
ــة ــار     األم ل ــدي إســنائيلي الن ــ  إطــحا جن ــى ال ــاا  ال ــنيل    علــى عبــ عل  آاار/ 24د ال 

__________ 

انســـيل ال ـــلون  م تـــ “)الن ـــنة ارنســـانية ”تســـابات ارســـ وا  اســـتنادا إ  معلومـــات مســـتقاة مـــن   (9) 
ــاين  ــدنيني  ” ( و2016ارنســانية  كــانون ال اين/ين ــة امل ــن األســبوعي حلماي ــ  انســيل ال ــلون  “التقني   )م ت

  (2015آاار/مار   28-22ارنسانية  

  املنجع ن سه (10) 

http://undocs.org/ar/A/70/406
http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/73
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/73
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ــة  ينمــا كــان ينقــد عــاجزان بعــد دور  املزعــوم       2016 مــار  ــل   الاــ ة الغنبي     اخللي
  (11)هجوم بس ني

و عنبــت م و ــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوا ارنســان عــن قلقدــا إزا  التقــارين      - 20
دة ال بيـة للجنتـى امل ـتبه هبـم     املسـاع الواردة عن تاالت وليـات امعـزى إ  التـنلن   اـول      

بسب  منع قوات األمـن ارسـنائيلية املتعمـد لسـيارات ارسـعاف وطـواقم ارسـعاف األويل          و
 ( 16  ال قنة A/HRC/31/40 انمنمن املنور )

احليـة   عمليـات إن ـاا القـانون      وواصلت قوات األمن ارسنائيلية اسـتخدام الـذل ة   - 21
  علـى ن ـاا واسـع وب نيقـة     2015  األر  ال لس ينية التلة  ولاصة منذ  يلول/سـبتم   

ا يـد التقـارين  هنـا غالبـا مـا ا ـون غـ  مـ رة  وي ـمل الـ  اسـتخدام األسـلحة الناريـة  ـد               
 ( 25- 18ال قنات  A/HRC/31/40 انمناملتماهنين و د من ساولون إجح  اجلنتى )

   شـار املقـنر   2016كانون ال اين/يناين  11و  اقنين  إ  الس تقوا ارنسان    - 22
إ   1967اخلــال املعــ  حبالــة تقــوا ارنســان   األرا ــي ال لســ ينية التلــة منــذ عــام          

ــدان املتعلقــة بسي  اســات واارســات االتــتحل ارســنائيلي ور ى  ن  ــة   االنتــداكات املوىقــة جي
  A/HRC/31/73 انمـن تاجة ماسة إ  قيام اجملتمع الدويل بتعزيـز اايـة السـ ان ال لسـ ينيني )    

 ( 67ال قنة 
 

 اال  قرل وإسرءة املعرمنا  
  اعتقلــت 1967األســ  وتقــوا ارنســان  منــذ عــام ولقــان مللسســة الاــم  لنعايــة  - 23

  املائــة مــن الســ ان ال لســ ينيني  20الســل ات ارســنائيلية   وقــت  و آلــن مــا يصــل إ   
  كان عـدد ال لسـ ينيني   2016(  و   والن كانون ال اين/يناين 73  ال قنة A/70/392 انمن)
  (12)من املعتقلني ارداريني 568من بيندم  6 945تقلني   السجون ارسنائيلية املع
إ   2015   يلول/ســبتم   193وارا ــع عــدد األط ــال ال لســ ينيني املعــتقلني مــن  - 24
وا   هذ  الزيادة احلادة القلل ب نن االلتـزام ب ـنوط     (13)2016  كانون ال اين/يناين  415

__________ 

ا ـنين ال ـاين/نولم    16ن ناان صح يتان صادراان عـن م و ـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوا ارنسـان          (11) 
 =http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID   متاتتــــــــــان علــــــــــى2015

16759&LangID=E; and 30 March 2016, available from http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ 

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18544&LangID=E#sthash.L0WRsNrv.dpuf.  

منكــــــــــز املعلومــــــــــات ارســــــــــنائيلي حلقــــــــــوا ارنســــــــــان   املنــــــــــاطل التلــــــــــة        -بتســــــــــليم (12) 
http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners ( 2015  يار/مايو 6 ع على املوقع  )اطل 

 املنجع ن سه  (13) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/73
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و  القـد  ال ـنقية   لقـي      (14) يعتقـل وستجـز األط ـال إال كمـحا  لـ      القانون الدويل بنال
اتــــناوح  عمــــارهم بــــني ســــبعة  136ط ــــحن للســــ ينيان  مــــن بينــــدم  860القــــبض علــــى 

  (15)عامان11 و
ــادة العمـــل باال   - 25 ــ  ة للقلـــل إعـ ــال ارداري لنيط ـــال  الـــذي  ومـــن الت ـــورات املـ عتقـ
ــذ عــ   مل ــة  2000ام يممــار    القــد  ال ــنقية من ــذ عــام   و  بقي ــة من   2011الاــ ة الغنبي
  و ـعت السـل ات   2015ال تنة ما بـني ا ـنين األول/ كتـوبن وكـانون األول/ديسـم        و 

  (15)ارسنائيلية ستة  ط ال   االعتقال ارداري
مـع الـ       (16)وسمن القانون الـدويل ارنسـاين نقـل املعـتقلني إ  لـار   ر  حمتلـة       - 26

ــال    ــتقلني  يـــن لـــيدم األط ـ ــل   يمحتجـــز  غلـــ  ال لســـ ينيني املعـ ــنائيلية دالـ   ســـجون إسـ
(  وي ــ ل الــ  ةال ــة جســيمة الا اقيــة جنيــل النابعــة       73  ال قــنة A/70/392) إســنائيل

(A/HRC/31/40 43 ال قنة)  
ويتعار  استخدام إسنائيل لحعتقال ارداري مع ال بيعـة االسـت نائية لحعتقـال الـذي      - 27

من اا اقية جنيل النابعة  ولحل ال تنة امل ـمولة هبـذا التقنيـن  جلـن عـدد مـن        78جتيز  املادة 
ــام     ــن ال ع ــني ال لســ ينيني إ  ار ــناب ع ــتقلني ارداري ــا م ألجــل   اتتجاجــ املع ــى اعتق ان عل

 (   44وال قنة  42  ال قنة A/HRC/31/40 انمنمسمى دون اوجيه  ي هتمة  م ) غ 
   صدر ال نيست ارسنائيلي قانونان يتـي  التغذيـة القسـنية    2015متوز/يوليه  30و   - 28

  ل ــوة ال اتماشــى مــع معــاي  تقــوا ارنســان وا ــ ل  للمعــتقلني املاــنبني عــن ال عــام  
ويـنى ااـاد     (17)معاملة قاسية والإنسانية ومدينة تىت ولو كانت ل ائدة املانبني عـن ال عـام  

  (18)األطبا  ارسنائيليني  ن التغذية القسنية اعادل التعذي 

__________ 

ــاح علــى “2016 نمــنة عامــة علــى االتتياجــات ارنســانية لعــام  ”م تــ  انســيل ال ــلون ارنســانية    (14)    مت
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_december29_final.pdf  

 سيل( يوردت هذ  املعلومات من منممة األمم املتحدة لل  ولة )اليون (15) 

 من اا اقية جنيل النابعة  67 و 47املاداان  (16) 

(  متاتـــــة علـــــى 2015آب/ غســـــ س  8ن ـــــنة صـــــح ية صـــــادرة عـــــن منممـــــة الصـــــحة العامليـــــة )  (17) 
http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un-joint-statement-on-new-israeli-law-on-force-feeding-

of-detainees.html  

 (18) Israeli Medical Association, “The physician’s guide to treating the detainee/prisoner on a hunger strike” 

(June 2014 ) 

http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
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تلــة  اواصــل ســو   وولقــا ملنممــة بتســيلم ارســنائيلية حلقــوا ارنســان   املنــاطل ال   - 29
معاملة وإيذا  واعذي  السـجنا  واملعـتقلني ال لسـ ينيني  وال سـيما  ىنـا  االسـتجواب  بـدعم        

  للصـت كـل مـن بتسـليم و وكيـد )منكـز       2015و  عـام    (19)من كالة سـل ات الدولـة  
اتخـذ  الدلا  عـن ال ـند( إ   ن املعاملـة القاسـية والحإنسـانية للمعـتقلني ال لسـ ينيني متنصـلة         

  (20)طابعان ملسسيان وان ذ حبصانة كاملة
وواصلت األمـم املتحـدة وشـنكا ها اوىيـل تـاالت إسـا ة معاملـة األط ـال علـى يـد            - 30

  (15)الا ة الغنبية والقد  ال نقية قوات األمن ارسنائيلية   ىنا  القبض عليدم واعتقا م  
ن النعايـة ال بيـة املناسـبة   معاملـة     واتواصل التقارين عن ار ـال ال ـو واحلنمـان مـ     - 31

 ( 56ال قنة  A/70/406ال لس ينيني   مناكز االعتقال ارسنائيلية )
  اعتمدت إسنائيل اعـديحن لقانوهنـا اجلنـائي ر ـن يقتاـا       2015متوز/يوليه  20و   - 32

 ي  شيا   لنى على منكبات متحنكة للسجن مـدة اصـل     ن يتعن  من ينمون احلجارة  و
سنة  وقد  ىار ال  ةاوف ألن معمم املتدمني بمللقا  احلجارة هم  ط ـال للسـ ينيون    20إ  
(A/70/392 وتـىت ا ـنين األول/ كتـوبن    71  ال قنة  )بلـغ معـدل إدانـة ال لسـ ينيني      2015
  املائــــة  والــــ   مــــن يســــتدعي القلــــل  99لــــذين اعتقلتــــدم قــــوات األمــــن ارســــنائيلية ا
 ( 53  ال قنة A/70/406 انمن)

ول تت راب ة احلقوا املدنية   إسنائيل إ  سلسلة من التغـي ات الت ـنيعية واملبـاد      - 33
الذي اعمـل السـل ات يوجبـه     -وريا الوتيد  - ن االعتبار املنكزي التوجيدية اليت ا   إ  

هــو رد  القاصــنين  ولــيس إعــادة انهيلــدم وإعــادهتم إ  الســلوم املعيــاري  مــا يتنــاقض مــع    
  (21)مباد  اا اقية تقوا ال  ل

 

__________ 

الت  يل بـاملعتقلني والتعـذي  هـي    ”منكز املعلومات ارسنائيلي حلقوا ارنسان   املناطل التلة   - بتسيلم (19) 
 (2015كانون األول/ديسم   15) “وسائل غ   لحقية وغ  قانونية

 رنون: مااار باااك ال شلياااب وال عاااتيق ر مقااار ال  قيقااار  ر ةااالي ر      بر رياااا القااا و وكيـــد    - بتســـيلم (20) 
 (2015األول/ ديسم   )كانون

ط ولــة رهــن االعتقــال  ا ــديد سياســة العقوبــات  ــد القاصــنين املتــدمني    ”نســنين عليــان وميتــال رســو    (21) 
تقــوا املــواطن   )يعيــة “ يخال ــات إلقــا  احلجــارة  واألمــن وارلــحل بالنمــام وانى هــا علــى القاصــنين

 (2016إسنائيل  شباط/ل اين 

http://undocs.org/ar/A/70/406
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 ا نيد الس ان وادم  املمتل ات ومصادرة األرا ي  
شــخ  م ــندين جــنا  هجــوم صــيل  76 000  ق ــا  غــزة  ال يــزال  ك ــن مــن  - 34
  (22)2014 عام
يتواصل الت نيد القسني لل لسـ ينيني ب عـل هـدم املنـازل واـدم        و  الا ة الغنبية  - 35

سبل العيش ول ط التنتيـل وارلـح  القسـنيني وعنـل املسـتوطنني والقيـود امل نو ـة علـى         
القد  ال نقية علـى وجـه اخلصـول     التنقل وعلى العبور  استيح  املستوطنني على املنازل   

  (2)(14ال قنة  انمنلاحن عن القوانني املتعلقة بارقامة )
ويتواصل هـدم املنـازل   الاـ ة الغنبيـة والقـد  ال ـنقية يعـدل منعـ     انتـدام           - 36

    (23)للقانون الدويل ارنساين الذي سمن هدم املمتل ات    ر  حمتلة
ت الســـل ات ارســـنائيلية  متعللـــة   معمـــم احلـــاالت    هـــدم2015ولـــحل عـــام  - 37

  القـد  ال ـنقية     79مـب    الاـ ة الغنبيـة  يـا   الـ        544بااللتقار إ  رل  بنا   
  هـدم  ك ـن مـن    2016و  ال دنين األولني من عام   (24)للس ينيان 757ما  دى إ  ا نيد 

  ا دم  يواجـه ال لسـ ينيون  ياـا ل ـن       وبار الة إ(23)ممال 88مب   يا   ال    321
( ومن بني املبـاين الـيت دمـنت      66  ال قنة A/70/392 انمناستيح  املستوطنني على مناز م )

  (22)عدة من منممات العون ارنسانية( قد قدم كمسا108الا ة الغنبية  كان ىل دا )
ــازل كــملجنا  عقــايب      اســتنن ت إســنائيل اارســة عمليــ  2014عــام    - 38 ات هــدم املن
ــم )      إا ــتبه هبـ ــايني امل ـ ــن املدـــايني  و املدـ ــازل  سـ ــدمت منـ   A/70/82-E/2015/13 انمـــنهـ
ــنةال  ــوبن  14(  و  42 ق ــة إســنائيل رسيــ  2015ا ــنين األول/ كت ــادت ت وم ــذ     ع ا ه

وقـد هـدمت السـل ات      (25)السياسة  اليت ا ـمل إغـحا املنـازل جلعلـدا غـ  صـاحلة للسـ ن       
منــازل لــحل  4 و 2015مــمالن  و جعلتـدا غــ  صــاحلة للسـ ن لــحل عـام     25ارسـنائيلية  

  (26)2016 ول شدنين من عام 

__________ 

  (2016)شباط/ل اين  “الن نة ارنسانية”م ت  انسيل ال لون ارنسانية   (22) 

 (23) Press Release, Humanitarian Coordinator calls on Israel to halt demolitions in the occupied West Bank 

immediately and to respect international law, 17 February 2016  

 ( 2016)شباط/ل اين  “الن نة ارنسانية”م ت  انسيل ال لون ارنسانية   (24) 

 وردت هذ  املعلومات من األوننوا  (25) 

ــن (26)  ــليم   انمـــ ــع     http://www.btselem.org/arabic/punitive_demolitions/statisticsبتســـ ــى املوقـــ ــع علـــ )اطل ـــ
 ( 2015مار  آاار/ 29
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ــدعو إ  الق   - 39 ــيت اـــ ــنى الـــ ــباب األلـــ ــن األســـ ــن   ومـــ ــة مـــ ــات املقدمـــ ــل املقتنتـــ لـــ
ــةاحل و ــومني        مـ ــايني املزعـ ــائحت املدـ ــناد عـ ــن  لـ ــة مـ ــوا ارقامـ ــح  تقـ ــنائيلية بسـ ارسـ

ــن) ــنة A/HRC/31/40 انمـ ــزة 31  ال قـ ــدم إ  غـ ــماح بتنتيلـ ــذ      (27)(  و السـ ــل هـ ــي م ـ ل ـ
ني   الســ ن املمارسـات شـ ل مــن العقـاب اجلمـاعي غــ  امل ـنو  وانتـدام حلــل ال لسـ يني       

  (28)الحئل  رغم تمن ارلح ات القسنية
  ا ذت ت ومة إسنائيل ل وات إجنائيـة وقانونيـة جدي ـة وـو نقـل      2015و  عام  - 40
مـن اجملتمعـات البدويـة ال لسـ ينية   املن قـة جـيم  وقـد ا ـ ل عمليـات التنتيـل            50قنابة 

  A/HRC/31/43 انمـن يـة جنيـل النابعـة )   هذ  نقحن قسنيان لنيلناد واجلماعـات    لـنا الا اق  
( ويددد هذا النقـل القسـني  الـذي يبـدو مناب ـان بتوسـيع املسـتوطنات ارسـنائيلية         49ال قنة 

االجتمـــاعي وال قـــا  للمجتمعـــات البدويـــة وســـبل (  النســـيج 20  ال قـــنة A/70/351 انمـــن)
عائلـة بدويـة نقلـت   التسـعينات رلسـاح اجملـال  مـام         150عي دا  وال  ما تدث حلوايل 

  (29)التوسع االستي اين
  عليدـا   الاـ ة الغنبيـة     واواصل إسنائيل مصـادرة األرا ـي ال لسـ ينية واالسـتيح     - 41
ــا ــد  ال ــنقية  ويبــ    ي ــ    الق ــد    ال ــ  الت ــتي ان   دو  ياــا  ن ال ــة بتوســع االس اب  مناب 
ــة لحســتخدام احلصــني      غــ  ــة  وإن ــا  طــنا الت الي ــا  اجلــدار   الاــ ة الغنبي ال ــنعي  وبن

  (30)للمستوطنني ب  ل  ساسي
ــام    - 42 ــة   القـــد     عـ ــاث الت بيقيـ ــد األحبـ ــان ملعدـ ــنائيل 2015وولقـ ــادرت إسـ    صـ

  و  األشــدن (30)دومنــان   القـد  ال ــنقية  615.2 نبيـة و   الاــ ة الغ (31)دومنـان  3 670.6
دومنـان   الاـ ة    3 842   صـادرت إسـنائيل  ياـان مـا اموعـه     2016ال حىة األو  مـن عـام   

__________ 

 (27) Lahav Harkov, Jerusalem Post, “Broad support in Knesset for bill to deport terrorists’ families to Gaza” 

(9 March 2016   متــــــــــاح علــــــــــى  )http://www.jpost.com/Israel-News/Broad-support-for-bill-to-deport-

terrorists-families-to-Gaza-447367  

 (28) A/HRC/31/40 مـن العدـد الـدويل اخلـال بـاحلقوا االقتصـادية        11 ياـان املـادة    انمـن ؛  31 و 29  ال قناان
 واالجتماعية وال قالية 

(  متاتـة علـى   2016كـانون ال اين/ينـاين    19ن نة صح ية صادرة عـن م تـ  انسـيل ال ـلون ارنسـانية )      (29) 
https://www.ochaopt.org/documents/hc_unrwa_joint_statement_abu_nuwar_final.pdf  ؛ كمـــــــــــــــا وردت

 هذ  املعلومات من األوننوا 

 وردت هذ  املعلومات من بننامج األمم املتحدة للبيسة  (30) 

 متن منبع  1 000دومن =  1 (31) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
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  املائـة مـن    20دومن  مت ـل  ك ـن مـن     1 010 000 هذا بار الة إ   ك ـن مـن    (32)الغنبية
  (33)1967ال نقية  صادرهتا إسنائيل منذ عام مساتة الا ة الغنبية  يا ليدا القد  

   كدت ال مة العليا   إسنائيل ان باا قـانون  مـحم   2015نيسان/ بنيل  15و   - 43
الغائبني  الذي يسـم  باسـتمنار مصـادرة املمتل ـات واألصـول   القـد  ال ـنقية الـيت يقـيم          

 ( 48  ال قنة A/70/406 انمن)  صحاهبا    جزا   لنى من الا ة الغنبية  و   ق ا  غزة
ــى     - 44 ــتوطنني علـ ــتيح  املسـ ــات اسـ ــز عمليـ ــنائيلية دعـــم واعزيـ ــة ارسـ واواصـــل احل ومـ

ــا  وتــدات ســ نية  و صــي   راٍ       األرا ــي  يــا   الــ  مــن لــحل  ســالي  ا ــمل بن
معامل  ىنية  و منتزهـات وطنيـة  وا ـوين بـ  اتيـة       زراعية للمستوطنات  وإعحن مواقع معينة

 ( 13  ال قنة A/HRC/31/43 انمنعلى  راٍ  للس ينية )
 

 املستوطنات وعنل املستوطنني  
موعـة  ي   ل وجود املستوطنات ارسنائيلية واالستمنار   إن ائدا سببان جـذريان   ا  - 45

ــا القــد  ال ــنقية )       ــا ليد ــة  ي ــوا ارنســان   الاــ ة الغنبي ــداكات تق ــن انت  انمــنواســعة م
A/HRC/31/43  كمــا  ن سياســات االســتي ان ارسـنائيلية انتــد  القــانون الــدويل  5  ال قـنة  )

(  واصـل  84وال قـنة   83  ال قـنة  A/70/351 انمـن ارنساين وعددان من قنارات الس األمن )
السياسات اليت انتدجدا ت ومة إسنائيل جتـا  املسـتوطنات  يـا   الـ  إ ـ ا  ال ـنعية بـنىن        

إ  مصـاف نقـل     (34)(2011بلرة منذ عام  25رجعي على البلر االستي انية غ  املنلصة )
 (   83  ال قنة A/HRC/31/43 انمنغ  شنعي لس اهنا إ  األرا ي التلة )

ــة  واقييــد وصــول ال لســ ينيني إ      - 46 ــا  املســتوطنات إ  ا تيــت الاــ ة الغنبي و دى بن
وإ  ما ينجم عـن الـ  مـن عنقلـة رعمـال تـل        املوارد ال بيعية   األر  ال لس ينية التلة 

 ( 6وال قنة  5ال قنة  A/HRC/31/43 انمنال ع  ال لس ي    اقنين املص  )
مــن املســتوطنني ارســنائيليني  570 700  كــان هنــام قنابـة  2014و   والـن عــام   - 47

  القـــــد   200 000   الاـــــ ة الغنبيـــــة و 370 700لتلـــــة )  األر  ال لســـــ ينية ا

__________ 

 (32) Peace Now, “The Government declares 2,342 dunums south of Jericho as State Land” (15 March 

  http://peacenow.org.il/eng/JerichoDeclaration100316(  متاح على 2016
 املنجع ن سه  (33) 

 (34) The Rights Forum and Yesh Din, “Under the radar” (March 2015)  

http://undocs.org/ar/A/70/406
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/70/351
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
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ــن     (35)ال ــنقية( ــن م ــتي انية  100ووــو   (36)مســتوطنة 150يعي ــون    ك  ــلرة اس   (37)ب
 لاد بننامج األمم املتحدة للبيسة  ن عدد املستوطنني   الاـ ة الغنبيـة ريـا ي ـون قـد بلـغ        وقد
000 750  
 

 ك شف املي وطش  
عنــل املســتوطنني  ــد ال لســ ينيني  بينمــا يمنمــن إ  املســتوطنني علــى  هنــم  ويســتمن  - 48

يتمتعون بقـدر هـام مـن احلصـانة إزا  ا جمـات الـيت ينا بوهنـا  ـد ال لسـ ينيني واتل ـاهتم            
  (38)رغم اعتقال عدد من املستوطنني   هذا السياا

ئيليون علـــى هجومـــان ارا بـــدا مســـتوطنون إســـنا 898   بلـــغ عـــن 2015و  عـــام  - 49
  2016  و  األشــدن ال حىــة األو  مــن عــام  (30)للســ ينيني واتل ــاهتم وعلــى مواقــع دينيــة 

  (39)هجومان ارا به مستوطنون عن إصابة للس ينيني  و إحلاا  نر يمتل اهتم 30 س ن 
   تنا مسـتوطنون مـمل عائلـة الدواب ـة   قنيـة دومـا        2015متوز/يوليه  31و   - 50

إ  ولـــاة ر ـــيع ووالديـــه وإصـــابة  ليـــه  وعمـــن   ربـــع ســـنوات  إصـــابة بالغـــة   مـــا  لاـــى 
ــم مســتوطن إســنائيلي   2016(  و  كــانون ال اين/ينــاين  47  ال قــنة A/70/392 انمــن)   اامد

ناهيم دواب ـة     اعن  بيـت إبـ  2016آاار/مار   20وقاصن جبنرة القتل املتعمد هذ   و  
  (25)الذي كان ال اهد الوتيد على احلنيل املتعمد األول  إ  هجوم تنيل متعمد

 
 قيود على التنقل وسياسات ارغحاال  

اواصل إسنائيل  متعللة باعتبارات  منية  لن  قيود على التنقل ب  ل غـ  متناسـ     - 51
ب  الــة تــل ال لســ ينيني   تنيــة  ومتييــزي علــى ال ــع  ال لســ ي  ال اتوالــل مــع التزاماهتــا 

 ( 35  ال قنة A/HRC/31/40 انمنالتنقل وانمني احلياة العامة )
__________ 

 (35) Peace Now, “Settlement development data”. Available from http://peacenow.org.il/eng/sites/ 

default/files/Settlement_Development%20Data_241215.xls    آاار/مار ( 10)اطلع على املوقع 

 يلول/ســـبتم (  متاتـــة علـــى  17ن ـــنة صـــح ية  صـــادرة عـــن اجلدـــاز املنكـــزي ل تصـــا  ال لســـ ي  )  (36) 
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_IsrSettlments2014E.pdf  

 (37) Yesh Din, “From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive 

authorization of illegal construction in the West Bank”, position paper (Tel Aviv, February 2016 ) 

 A/70/351 املعلومات من م ت  منسـل األمـم املتحـدة اخلـال لعمليـة السـحم   ال ـنا األوسـط  و        وردت  (38) 
  23 و 22ال قناان 

 (39) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Protection of civilians” (29 March-4 April 2016). 

Available from http://www.ochaopt.org/poc29march-4april-2016.aspx  

http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/70/351
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 حصر  غزة واملشرطق املقيَّج ا تيردهر  
  ي  ل احلصار ارسنائيلي املستمن علـى ق ـا  غـزة عقابـان ياعيـان  وهـو غـ  قـانوين         - 52

  يمحنم ال لس ينيون  ب عل احلصـار  مـن تقـوقدم االقتصـادية واالجتماعيـة      2007ومنذ عام 
(  يــا   الــ  احلــل   التعلــيم والصــحة والعمــل  36  ال قــنة A/HRC/31/40 انمــنوال قاليــة )

 ( 21  ال قنة A/HRC/31/40 انمنوالس ن وتنية التنقل )
حلقت   نار جسيمة بالبنيـة التحتيـة   ق ـا  غـزة نتيجـة للحصـار ولـ حث اـحت          - 53

عســ نية رئيســية   الســنوات الســت املا ــية  ويزيــد و ــع البنيــة التحتيــة المــنوف املعي ــية  
  (25)ادهوران   غزة    ظل عجز مزمن   ال اقة

  كان التحسـن النسـو   دلـول مـواد معينـة عـن طنيـل آليـة إعـادة          2015و  عام  - 54
إعمار غزة ا وران إلابًيا  مع ال   ال اـزال هـذ  املـواد غـ  كاليـة لتلبيـة االتتياجـات امللحـة         

الـذين يسـتمنون   معانـاهتم وقـد  صـبحوا       ( 36  ال قـنة  A/HRC/31/40 انمـن لس ان غـزة ) 
  واواصـل إسـنائيل لـن  قيـود علـى دلـول املـواد        (25) ك ن اعتمادا على املعونـة مـن اي قبـل   

اليت اعت ها اات اسـتخدام مـزدو   مدرجـة البنـود ب ـنا غـ  شـ الة علـى قائمـة حممـورات           
  (40)اات  وصاف غ  حمددة

وا   ل هذ  القيود  إ  جان  نق  التمويل مـن اجلدـات املاوـة  العوامـل النئيسـية       - 55
وإصــحح البنيــة  2014مـمل دمم ــن  ىنــا  هجـوم صــيل عـام     18 000الـيت اعــوا إعـادة بنــا    

مادة من املواد الحزمة مل اريع امليا  والصـنف   23كما يعوا احلمن على است اد   (41)التحتية
  (2)لصحية اقدمي اخلدمات إ  الس انالصحي والنمالة ا

 75 000  كان احلصار قد اسب    نقٍ  يتجـاوز  2014وقبل هجوم صيل عام  - 56
وتدة س نية   دى إ  االكتماظ  وارا ا  ارلارات  عدم اولن الس ن املحئم  ومـا يـنابط   

  (2)ن شواغل متعلقة بالصحة واحلمايةبذل  كله م
املتحدة رغاىة وا ـغيل الحجـسني ال لسـ ينيني   ال ـنا األد       و لادت وكالة األمم - 57

)األوننوا( بنن ال تنة الزمنية ال ويلة وارجـنا ات املعقـدة امل لوبـة السـت اد بعـض املـواد اات       
  (25) وكل ة إ الية مل اريع البنا االستخدام املزدو   دت إ  انل  كب 

__________ 

 (40) Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, “Report to the Ad 

Hoc Liaison Committee” (30 September 2015)  

 األمم املتحدة اخلال لعملية السحم   ال نا األوسط وردت املعلومات من م ت  منسل  (41) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
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الو ــع ارنســاين  2014 ــنين األول/ كتــوبن ولــاقم إغــحا مصــن ملعــ  رلــ  منــذ ا  - 58
 ( 36  ال قنة A/HRC/31/40 انمن)

ــى الصــادرات مــن غــزة      2015و  عــام  - 59 ــنو  عل مت   يــل احلمــن ارســنائيلي امل 
  األشدن الـيت   مدا  املائة لقط من تج 10 نسبيان  ومع ال  ال يزال تجم الصادرات عند

  (2)سبقت احلصار
و  إطار احلصار  اقي ـد إسـنائيل الوصـول إ  منـاطل بنيـة وحبنيـة  وقـد منـع وجـود           - 60

متـن   1 000إ   300املن قة العازلة املمتدة على طول تدود ق ا  غزة والـيت يبلـغ عن ـدا    
الصيد لل لسـ ينيني   كما تددت إسنائيل من قة  (42)املزارعني من استخدام  را يدم الزراعية

مـــيحن حبنيـــان مســـموتان هبـــا يوجـــ  اا اقـــات  20مـــن ىحىـــة إ  ســـتة  ميـــال حبنيـــة  مقابـــل 
  وســعت إســنائيل من قــة الصــيد ال لســ ينية مقابــل  2015نيســان/ بنيل  3و    (43) وســلو

  (44)اجلز  اجلنويب من ساتل غزة من ستة إ  اسعة  ميال
 

 الغربيايود  نى ال شقب ر الضيا الق  
امقي ــد تنيــة انقــل ال لســ ينيني دالــل الاــ ة الغنبيــة مــن لــحل نمــام معقــد ومتعــدد   - 61

ــنابط هــذا النمــام  ساســان بوجــود        ــة  وي ــة واملادي ــة والب وقناطي ــود ارداري املســتويات مــن القي
املستوطنات  وهذ  القيود شديدة خباصة على ال لس ينيني الذين يعي ون    ماكن قنيبـة مـن   

 ( 23-22 و 12  ال قنات A/HRC/31/44ستوطنات ارسنائيلية )امل
  اواصـل إسـنائيل ا ـديد القيـود امل نو ـة علـى       2015ومنذ ا ـنين األول/ كتـوبن    - 62

ايـة  انقل ال لسـ ينيني  لقـد  لـاد م تـ  انسـيل ال ـلون ارنسـانية  ن إسـنائيل قامـت تـىت هن          
ــانون األول/ديســم   ــاط ا تــيش       91بو ــع 2015 ك ــ  نق ــا   ال ــدة  ي ــة جدي ــة مادي عقب

ت   وتواجز طنا وسواان انابية  بار الة إ  مسات العقبـات القائمـة الـيت كانـت قـد ن ـن      
  (24)ييع  وا  الا ة الغنبية

__________ 

 (42) United Nations Conference on Trade and Development, “The besieged Palestinian agricultural 

sector (UNCTAD/GDS/APP/2015/1).   متـــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــىhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 

gdsapp2015d1_en.pdf.  

 2015  متوز/يوليه “ق ا  غزة  األىن ارنساين للحصار”م ت  انسيل ال لون ارنسانية   (43) 

 (44) Press release by the Secretary-General (SG/SM/17682-SC/12328 ) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/44
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واواصـل    (45)واجلدار   الا ة الغنبية هـو العقبـة النئيسـية  مـام تنكـة ال لسـ ينيني       - 63
إسنائيل ا ييد هذا اجلدار  تىت بعـد  ن قاـت حم مـة العـدل الدوليـة بـنن ييـع  جزائـه الـيت          

)اخلـط األلاـن(    1949شيدت دالل الا ة الغنبية  بدالن مـن علـى طـول لـط ا دنـة لعـام       
ــة )  ــCorr.1 و A/ES-10/273 انمــنغــ  قانوني ــنر للجــدار     85ع (  ويق ــن املســار املق ــة م   املائ

كلم دالل الا ة الغنبيـة  ونتيجـة لـذل   سياـم اجلـدار حب ـم األمـن         712الذي يبلغ طوله 
  املائة من الا ة الغنبية  يا   ال  القد  ال نقية  إ  جان  اتمعـات حمليـة    9.4الواقع 

 ( 54-52  ال قنات A/70/82-E/2015/13 انمنللس ي  ) 11 000بنكملدا اام توايل 
ال يست يع املزارعون ال لس ينيون الوصول إ   را يدم ومواردهم املائية اليت اقـع     - 64
ــاري     (46)“من قـــة التمـــا ” إالن عـــ  بوابـــات حمـــددة  والـــ  منهـــون حبصـــو م علـــى اصـ

ة معزولة إ  تد بعيد عن  جزا  الاـ ة الغنبيـة األلـنى  كمـا  ن     والقد  ال نقي  (47)لاصة
ــه            ــد من ــن ال ب ــو  م ــد  ال ــنقية  وه ــى اصــاري  دلــول الق ــن الصــع  جــدا احلصــول عل م

  (48)لل لس ينيني املقيمني    جزا   لنى من الا ة الغنبية
 اتمعـات  و لادت وكالـة األونـنوا  ن القيـود ارسـنائيلية اعنقـل إم انيـة الوصـول إ         - 65

الحجسني ال لسـ ينيني   الاـ ة الغنبيـة  و  ال تـنة بـني آاار/مـار  وكـانون األول/ديسـم          
تادىـان  دت   118   لادت الوكالة بنن امو  األتداث املتعلقـة بملعاقـة الوصـول بلـغ     2015

ســاعة عمــل  مــا  ى ــن ســلبان علــى اقــدمي    472يــوم عمــل   ي  63إ   ــيا  مــا يقــدر بنحــو  
  (25)لصحية  لاحن عن عمليات ارغاىةالتعليمية وا اخلدمات

 
 ال لس ينية واعنيادا للخ ناستغحل واستنـزاف املوارد ال بيعية   

جلي ـة وهـي    2014ال ازال عواق  ا جـوم العسـ ني ارسـنائيلي علـى غـزة   عـام        - 66
يـا   شـخ  م صـولني عـن شـب ات امل     000 120ات اقم جـنا  احلصـار  وال يـزال  ك ـن مـن      

  (30)غ  موصولة ب ب ة الصنف الصحي   املائة من غزة 23العامة  ونسبة 
و دى الانر الذي حلل ب ب ة ال دنبا   بار ـالة إ  نقـ  الوقـود وال دنبـا   إ       - 67

عجز مزمن   ال دنبا  والوقود  ىن على غزة لحل السنوات التسع املا ـية  وقـد ع  ـل هـذا     
__________ 

 (45) Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, “Report to the Ad 

Hoc Liaison Committee” (30 September 2015)  

  “من قة مغلقة”لواقعة بني اجلدار واخلط األلان  علنت السل ات ارسنائيلية بنن املن قة ا (46) 

 (47) Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, “Report to the Ad 

Hoc Liaison Committee” (30 September 2015) 

 وردت هذ  املعلومات من منممة العمل الدولية  (48) 

http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/70/82
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منلقـان للميـا     280امليا  والصنف الصحي والنمالة  إا  وقل ك ـن مـن   العجز اقدمي لدمات 
  (15)والصنف الصحي

وجنم عن ال  اسنب واسع الن اا مليا  اجملاري إ  ميا  احلـو  السـاتلي   ق ـا      - 68
مليــون لتــن مــن ميــا    95غــزة  وبســب  احلالــة املتنديــة للبنيــة التحتيــة  يتســنب مــا يصــل إ    

ل يـوم  و لـني اصـني دا    عاجلة  و املعاجلة جزئيان إ  البحـن األبـيض املتوسـط كـ    اجملاري غ  امل
  (2)  البيسة
  املائـة مـن    70  واصلت إسنائيل اعتبار  ك ـن مـن   2016وتىت كانون ال اين/يناين  - 69

املواد الحزمة مل اريع امليا  والصنف الصحي والنمالـة الصـحية مزدوجـة االسـتعمال  معن ـة      
م نوعان من م اريع امليـا  والصـنف الصـحي   غـزة خل ـن التعليـل        30ا ال يقل عن بذل  م
  (49) و ارلغا 

لتــنان لل ــند   اليــوم   ي  قــل ب ــ   مــن   79ويبلــغ متوســط اســتدحم امليــا    غــزة   - 70
لتن لل ند   اليوم الذي اوصـي بـه منممـة الصـحة العامليـة  غـ   ن امليـا  اجلوليـة          100معدل 
  املائة من امليا  غـ  صـاحل لحسـتدحم الب ـني  وه ـذا  يـتعني علـى         96 اتلية ملوىة والس

  (50)األسن املعي ية شنا  ميا  ال نب من شنكات لاصة بع نة   عاف سعن امليا  العمومية
و  الا ة الغنبية  اوز   إسنائيل امليا  ب ـ ل متييـزي ومتنـع ال لسـ ينيني مـن ا ـوين        - 71

ساسية للميا   ونتيجة لذل   بلغ معـدل االسـتدحم املـميل لـدى ال لسـ ينيني تـوايل       البنية األ
لتنان لل ند   اليـوم   العديـد مـن اجملتمعـات الليـة       20لتنان لل ند   اليوم  وينخ ض إ   40

  كمـا  ن  (30)لتـنان لل ـند   اليـوم للمسـتوطنني ارسـنائيليني      183مقابـل    (51)  املن قة جـيم 
  (2) قة جيم غ  موصول ب ب ة امليا   املائة من اجملتمعات اللية   املن 70
  املائة من ن قاهتم ال دنية على شـنا    8ويتعني على ال لس ينيني إن اا ما متوس ه  - 72

  املائــة ل ســنائيليني الــذين  0.9   املائــة  وبــــ  3.5امليـا   مقارنــة باملتوســط العـاملي  البــالغ   
  املنقولـة بالصـداريج علـى الـ      ن   املستوطنات  وان ـل األسـن الـيت اعتمـد علـى امليـا      يعي و

__________ 

 (49) Emergency, Water, Sanitation and Hygiene Group (EWASH), “Thirsting for justice: 2015 in review” 

(January 2016)  

 املنجع ن سه  (50) 

 املنجع ن سه  (51) 
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  و ــذا  ىــن مــدمن بصــ ة لاصــة علــى املــزارعني       (15)يصــل إ  نصــل ن قاهتــا ال ــدنية    مــا
  (52)ال لس ينيني

و  الا ة الغنبية  اواصل السل ات ارسنائيلية مصـادرة وهـدم البنيـة التحتيـة للميـا        - 73
راـوازيني  ابسنا وبسـنين   12 وتدة إمداد للميا  و 24  دم نت 2015ال لس ينية  لخحل عام 

  (30)وستة لزانات وصداريج ميا  وىحث بنم وشب ة ميا  واتدة
رسيـان     املائة لقط من األسن املعي ـية ال لسـ ينية موصـولة    64و  القد  ال نقية   - 74

  (7)بالبنية التحتية للميا 
متنع القيود اليت ا ن دا إسنائيل ال لس ينيني من زراعة ما يقنب مـن نصـل مليـون    و - 75

  (2)ن قة جيمدومن من األرا ي الصاحلة للزراعة   امل
  املائـــة مـــن  30ووادي األردن مـــن  لصـــ  املنـــاطل   الاـــ ة الغنبيـــة  وي ـــ ل - 76

زراعيـــــة  مســـــاتتدا  واواصـــــل إســـــنائيل اوســـــيع مســـــتوطناهتا هنـــــام و صـــــي   را ٍ 
ـــ ــع    500 9 لـ ــا متن ــنائيلي  بينم ــة    80 000  إ 60 000مســتوطن إس ــن الزراع للســ ي  م
  (52)من األرا ي   املائة 87النعي على توايل   و
دومنان من األرا ي الزراعية بـاحلنا   8 242  دمن اجليش ارسنائيلي 2015و  عام  - 77

ق ــا  غــزة   حلــل اجلــيش ارســنائيلي        و (30) و بــنا ال يمياويــات  و بمللقــا  الن ايــات 
لــدانا مــن األرا ــي الزراعيــة بنشــدا مــن  420  ــناران حبــوايل  2015كــانون األول/ديســم  
  (53)اجلو يبيدات األع اب

من قــة صــناعية إســنائيلية    20إ   16مصــنع إســنائيلي    1000وهنــام تــوايل  - 78
لمــ حن  ا ــن ت مســتوطنة  رييـــل      (54)للتلــوث  الاــ ة الغنبيــة  ي ــاد  هنــا  صــبحت مــحاات      

والصناعات املناب ة هبا الن ايات ال يماوية   شـب ة اجملـاري  مـا يـلدي إ  الويـا األرا ـي       
وي يــد معدــد األحبــاث الت بيقيــة   القــد   ن ميــا  اجملــاري    (55)الزراعيــة ال لســ ينية اجملــاورة

__________ 

 (52) Human Rights Watch, “Occupation Inc.: how settlement businesses contribute to Israel’s violations of 

Palestinian rights” (January 2016). Available from https://www.hrw.org/report/ 
2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian  

  ياان انمنوردت هذ  املعلومات من بننامج األمم املتحدة للبيسة   (53) 
shttp://972mag.com/idf-admits-spraying-herbicides-inside-the-gaza-strip/115290  

جتارة االتتحل  كيل اسدم األعمال التجارية باملسـتوطنات بانتـدام إسـنائيل حلقـوا      هيومن رايتس وواش (54) 
 ( 2016ال لس ينيني )كانون ال اين/يناين 

 املنجع ن سه؛ كما وردت هذ  املعلومات من بننامج األمم املتحدة للبيسة  (55) 
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ــام   ــخت   عــ ــنائيلية إ   2015 ــ ــتوطنات ارســ ــن املســ ــي    131 مــ ــن األرا ــ ــان مــ دومنــ
  (30)ال لس ينية

انع اسات بيسية امدن بعـد تـني     2014وكان للدجوم ارسنائيلي على غزة   عام  - 79
إزالـة واـدم  التنبـة السـ حية      لقد ي ون بعض املنـاطل ااـنر ب ـ ل واسـع  وي ـمل الـ        

إ  تــد كــب    لعــل ال ــ   مــن األرا ــي غــ  لصــبة  و ع ــض كميــة ونوعيــة الاصــيل  مــا
وادهورت نوعية ا وا    بعض املناطل  يا   الـ  مسـتويات اجلسـيمات الدقائقيـة والـوث      

  (30)ا منممة الصحة العاملية مقبولةا وا  بالنصال بدرجات  على ب    من اليت اعت ه
 سـ ن  ياـان عـن     2014وولقان ل نـامج األمـم املتحـدة للبيسـة  قـد ي ـون هجـوم عـام          - 80
  (30)انات ال ية والنبااات الليةاالت لقدان للحيوت
ــارة وال  2015وحبلــول عــام   - 81  ســارات ارســنائيلية اتوســع إ      كانــت مقــالع احلج
  (30)اليت اتلدا   الا ة الغنبية دومنان من األرا ي ال لس ينية 3 522 يتجاوز ما
ــن      - 82 ــ  ع ــن التنقي ــع ال لســ ينيني م ــزال إســنائيل متن ــواروال ا ــة   م ــي قبال ــاز ال بيع د الغ

  (30)غزة ساتل
 

 األتوال االجتماعية واالقتصادية   األر  ال لس ينية التلة  
ــدة     - 83 ــة لني ــة ارنســانية   األر  ال لســ ينية التل ــع   احلال ــنان بوق ــان مباش ــنابط اراباط وا
مليـون   2.3عامان من االتتحل؛ وسيحتا  للسـ ي  واتـد مـن كـل اىـنني )      50يقنب من  ما

  (2)2016للس ي ( إ  ش ل من املساعدة ارنسانية   عام 
 

 ااحوال االق صرديا  
ــود ارســنائيلية        - 84 ــد   وبســب  القي ــنزح االقتصــاد ال لســ ي  اــت اتــتحل طــال  م ي

قل والتجـارة  اع ـن ن ـاط الق ـا  اخلـال   الاـ ة الغنبيـة        امل نو ة منذ  مد طويل على التن
اع نان شديدان  واألتوال   غزة  سو   لدي اتعن   جمات مت ـنرة واقتصـادها مـدمن نتيجـة     
اسع سنوات من احلصار  وهنت القاعدة ارنتاجية والقدرة التنالسية للق ا  اخلال  وقد بـد   

بالتبـاطل     2011و 2007ه املعونـات بـني عـامي    منو االقتصاد ال لس ي  الذي كانت انك
  ويعود ال   ساسان إ  اخن ا  تاد   دعم املاوني للموازنـة  وعلـى الـنغم مـن     2012عام 

  اســتمن اخن ــا  معــدالت النمــو  2013 ن مســتويات املعونــة ارا عــت مــنة  لــنى   عــام 
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وال ر ــن و ــع   (56)إم انااــهيــولن دلــيحن إ ــاليان علــى  ن منــوا  النمــو هــذا قــد اســتن د    مــا
االقتصاد ال لس ي  على مسار التنميـة املسـتدامة   إطـار النمـوا  احلـايل و  ظـل العمليـات        
العس نية ال ـب ة املت ـنرة  والتـدم  املتعمـد للبنيـة التحتيـة واخلـدمات  ومصـادرة األرا ـي           

رة  يـا   الـ    واوسع االستي ان غ  امل نو   والقيود املديدة امل نو ة على التنقـل والتجـا  
 احلصار على غزة   

   2.1وبنســبة  2014  املائــة   عــام  0.2وان مــش االقتصــاد ال لســ ي  بنســبة  - 85
ن ابـدو عليـه عحمـات التعــا      قبــل   2015املائـة مـن سـنة أللــنى   النبـع األول مـن عـام       

لنى   النبـع ال ـاين مـن      املائة من سنة أل 0.9منا النااج اللي اريايل احلقيقي بنسبة  وقد
  املائة   النبـع ال الـا  ويعـزى الـ  إ  اعـافم مـن مسـتوى متـدنم            9.6 و 2015عام 

  (57)ومعدل منو ىابت   الا ة الغنبية 2015غزة   النبع ال الا من عام 
  املائـة   38) 2015  املائـة   النبـع ال الـا مـن عـام       25.8وبلغت نسبة الب الـة   - 86
ــزة و   ــدالت ب ــ ل كــب    صــ وف       18.7غ ــت املع ــة( وارا ع ــة   الاــ ة الغنبي   املائ

عامـا؛   24 و 20  املائة بني ال باب الذين اتناوح  عمارهم ما بـني   41.7ال سات املعن ة  
ســـنة  و  ك ـــن مـــن التعلـــيم؛  13  املائـــة   صـــ وف ال لســـ ينيني الـــذين لـــديدم  29.8 و
  املائـــة  علـــى التـــوايل     وســـاط الحجـــسني   غـــزة والاـــ ة  19.3  املائـــة و  39.9 و

  املائـــة  علـــى التـــوايل  بـــني النســـا    غـــزة والاـــ ة  30.5  املائـــة و  60.5 الغنبيـــة؛ و
  (58)الغنبية
وىب  ت القيود على االست اد/التصدين اسـت مارات الق ـا  اخلـال إ  درجـة كـب ة        - 87

ا ي لة وو الدالل  منكزان على السلع غ  القابلـة للتـداول التجـاري    دالعة االقتصاد إ  إعادة 
وق ا  اخلدمات  واسـتنىن اردارة العامـة واخلـدمات بـنك  تصـة مـن النـااج اللـي اريـايل          

__________ 

 (56) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 30 September 2015  
(99646 V2)  

(  2016استند ييـع األرقـام النسيـة إ  اجلدـاز املنكـزي ل تصـا  ال لسـ ي  ) طل ـع عليـه   آاار/مـار             (57) 
  ولية  2015وجتدر ارشارة إ   ن األرقام لعام 

ــاز املنكــزي ل تصــا  ال لســ ي    اجل (58)  ــة  ”د ــوى العامل ــوبن )ا ــنين ا “مســ  الق كــانون األول/  -ألول/ كت
  (2015( )النبع النابع/2014ديسم  
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ــة و 32.6لغــزة ) ــى التــوايل(  24.1   املائ ــة عل ــود علــى    (59)  املائ ومل ي ــن لتخ يــل القي
  (60)و  على االقتصاد اللي ىن ملم 2015التصدين   عام 

وا دد غزة اعاليان اقتصاديان ب ي   لقد زاد النااج اللي اريـايل احلقيقـي مـن قاعـدة      - 88
  مقارنـة بـالنبع املماىـل مـن     2015  املائـة   النبـع ال الـا مـن عـام       33.3منخ اة بنسبة 

رة رئيســية مــن   بعــد ســتة  ربــا  مــن االخن ــا  الســنوي  ويــن  التحســن بصــو  2014عــام 
انتعاا حمدود   ق ا  الت ييد والبنا   إ  جان   دا  قوي   ق ـا  جتـارة اجلملـة والتجزئـة     

    2014   عقاب ا جوم ارسنائيلي   عام 
ومن ناتية الن قات  لد التعا  ا س     الغالـ    اوجدـات إلابيـة   االسـت مار      - 89

قائمـة    2014زالـت ابعـات ا جـوم   عـام      الـ   ال واالستدحم اخلال  وعلى النغم مـن  
ــند   غــزة       ــي اريــايل احلقيقــي لل  ــااج الل ــن  كــان مســتوى الن ــة األو  م ــا  ال حى  األرب

)يعـادل  قـل مـن نصـل النـااج اللـي اريـايل لل ـند   الاـ ة الغنبيـة(  قـل مـن              2015 عام
  (61)لسارة هامة   ملشنات التنمية  ما يع  2010مستوا    ال تنة ن سدا من عام 

النــاجم عــن  ربعــة  شــدن مــن قيــام إســنائيل   2015-2014وبعــد التبــاطل   ال تــنة  - 90
بتعليل اويل العائدات الانيبية  عاد منو الاـ ة الغنبيـة يتجـه إ  األعلـى مسـج حن منـوان بنسـبة        

ــنبعني ال ــاين وال الــا مــن   4.0   املائــة و 3.2 ــة   ال ــال تناني  2015عــام    املائ ــة ب مقارن
املماىلتني من السنة السابقة  ويمعزى ال    الغال  إ  االستدحم واالسـت مار اخلـال  رغـم    
اباطل االستدحم من جان  الق ا  العام  وليما يتعلل بالق اعات االقتصـادية  يمعـزى التعـا     

مـن اخلــدمات العامــة    معممـه إ  التجــارة ولـدمات الق ــا  اخلـال    تــني سـج ل كــل     
نـة بـال تنة املماىلـة    مقار 2015والتصنيع والق ا  األويل اخن ا ان لحل النبـع األول مـن عـام    

  2014من عام 
ــة     - 91 ويعــاين ال لســ ينيون العــاملون   املســتوطنات   الاــ ة الغنبيــة مــن إســا ة املعامل

 سصـلون علـى   واالستغحل وظـنوف عمـل ا ـ ل ل ـنان علـى صـحتدم وسـحمتدم  وهـم ال        

__________ 

 ( 2015)النبع ال الا/ “اقدينات احلسابات القومية”اجلداز املنكزي ل تصا  ال لس ي    (59) 

 ياـان م تـ  انسـيل ال ـلون ارنســانية       انمـن وردت املعلومـات مـن األونـنوا؛ ومنكـز التجـارة ال لســ ي         (60) 
  http://www.ochaopt.orgاملناطل ال لس ينية التلة  قاعدة بيانات  ن  ة معابن غزة متاح على 

 ( 2015)النبع ال الا/ “اقدينات احلسابات القومية”داز املنكزي ل تصا  ال لس ي   اجل (61) 
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احلد األد  ارسنائيلي لنيجور  وال يزال عمل األط ال ي ـنح م ـ لة ل ـ ة  وال سـيما       
  (62)وادي األردن

 
 اام  الغتائي  

  املائـة مـن األسـن املعي ـية( مـن انعـدام        28مليون للس ي  ) 1.6يعاين ما اموعه  - 92
السـ ان مـن انعـدام األمـن الغـذائي ب ـ ل          املائـة مـن   37تاد لنيمن الغذائي  بينمـا يعـاين   

  ويعاين مـا يقـنب مـن نصـل السـ ان ال لسـ ينيني نقصـان   املغـذيات         (22)معتدل  و هام ي
  املائة من املناهقات   غـزة يعـانني نقـ  ال يتـامني دال       72الدقيقة  ومن امل   للجز   ن 

  (2)امني  لل  املائة يعانني نق  ال يت 64 و
  املائـة مـن األسـن املعي ـية   غـزة يعـاين        47  كان ما يقدر بنحو 2014عام  و  - 93

من انعدام األمن الغذائي  ومل ي ـن مـن املم ـن ا ـادي تـدوث  زمـة  مـن غـذائي لـوال اـولن           
  لولقـان  2015  وقد ادهورت احلالـة   غـزة   عـام    (25)املساعدة ارنسانية على ن اا واسع

نا  اجلدـاز املنكـزي ال لسـ ي  ل تصـا ات عـن المـنوف املعي ـية         ملس  لنيسن املعي ية  جـ 
  املائة من األسن املعي ية  هنا انكل  قل اـا يلـزم بسـب  عـدم اـولن األغذيـة         51.5اكنت 
املائة من األسن  هنا اتناول عددا  قل من الوجبات بسب  عدم ك ايـة الغـذا      40.2واكنت 
  (63)ن املعي ية إ  االستدانة ل نا  منتجات غذائية  املائة من األس 64.5 كما الجن

  املائة من األسن املعي ية من بدرجة معتدلـة  و شـديدة    16و  الا ة الغنبية  اعاين - 94
  (2)من انعدام األمن الغـذائي  ومـن اخن ـا  القـوة ال ـنائية والقـدرة علـى الت يـل والصـمود         

  (25)  املائة 29الا ة الغنبية  إا يبلغ  وينا ع املعدل لاصة   ةيمات الحجسني  
 

 الص ا العرما  
كان لحتتحل ارسنائيلي املستمن منذ نصل قنن اقنيبان  وما ارابط به من اارسـات   - 95

 هانت الس ان ال لس ينيني  و لقدهتم السـي نة علـى  ن ـ ة احليـاة اليوميـة  اـنى   ـار علـى         
 ( 60  ال قنة A/70/392 انمنصحتدم العقلية وعلى رلاهدم )

__________ 

 2015  104عنبيــة التلــة  مــلمتن العمــل الــدويل  الــدورة  م تــ  العمــل الــدويل  و ــع عمــال األرا ــي ال  (62) 
(ILC.104/DG/APP ) 

ــا      (63)  ــيا اســـتنادان إ  بيانـــات اجلدـــاز املنكـــزي ل تصـ تســـابات اللجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة لغـــنيب آسـ
 ال لس ي  

http://undocs.org/ar/A/70/392
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ات  ـــل  مـــع تاجـــة تـــوايل  2014ل ــي غـــزة  مـــا زالـــت اـــداعيات نــزا  عـــام    - 96
  (2) سي اجتماعي وإ  لدمات احلمايةط ل إ  دعم ن 225 000
 لـاد مـا يقـنب مـن واتـد مـن         (64)2015وابعان ملس   جني لنيسن املعي ية   عـام   - 97

كل ىحىة من اجمليبني  ن تالة صحته العقلية سلبية  واكن ربع اجمليبني  هنم يعانون تالـة  ـيل   
  املائــة  هنــم ي ــعنون باحلنمــان  و شــارت  56 ومــن اجمليــبني  اكــن   (65)معتدلــة إ  شــديدة

ا   الــ  احلصــار  غالبيتــدم إ   ن الســب  النئيســي   الــ  هــو االتــتحل ارســنائيلي  يــ   
   12  املائــة  ن املعانــاة ا ــ  ل جــز ان مــن تيــاهتم  وبار ــالة إ  الــ   اكــن  84ويعتــ  

سنة ومـا لـوا  هنـم  حبسـ  ا ـخي  طـو  مصـابون         30املائة من اجمليبني البالغني من العمن 
وعيـة  ين  واتد إ  ىحىة  منا  مزمنة )ارا ا   غط الدم والس ني و مـنا  القلـ  واأل  

  (66)الدموية(
و دت ارغحقات و دى الما  إ  ادهور الق ا  الصحي   غزة ادهوران شديدان مـن   - 98

ــة نتيجــة إغــح       ــد ا اقمــت هــذ  احلال ــا  وق ــولن اخلــدمات وجودهت ــا ا ــذ  تي ــ  من ــ  رل ا مع
  (22)2013 متوز/يوليه

ــود  إا مــ        - 99 ــذ  ســة عق ــنة من ــات الن ــع   غــزة ألول م ــدل ولي ــع مع ــت وارا  ا زال
  (67)املست  يات ا تقن إ  بنية  ساسية مادية كالية وإ  العقاق  وارمدادات

ولــاقم اكتمــاظ املســاكن الــيت ال اســتو  املواصــ ات امل لوبــة ةــاطن الصــحة العامــة    - 100
املناب ة بالتخل  غ  السليم من الن ايات الصـلبة   مواقـع الت نيـغ  وييـا  الصـنف الصـحي       

ةيمــات الحجــسني  تيــا يبلــغ متوســط ال  الــة الســ انية مــا يقــنب مــن           الناكــدة قــنب 
  (25)شخ  لل يلومتن املنبع الواتد 40 000
ــيت ا ن ـــ    - 101 ــود الـ ــ  ل القيـ ــة  ا ـ ــ ة الغنبيـ ــل   و  الاـ ــة التنقـ ــى تنيـ ــنائيل علـ دا إسـ
ارن ا ات عقبـة رئيسـية اعتـن  تصـول ال لسـ ينيني علـى لـدمات النعايـة الصـحية           وعلى

__________ 

(  متاتـة علـى   2015ن نة صح ية صادرة عن اجلداز املنكزي ل تصا  ال لس ي  )ا ـنين األول/ كتـوبن    (64) 
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_GazaWar2014E.pdf  

العقليـــة  بنـــدان  وهــو  داة دوليـــة لتقيـــيم احلالــة الصـــحية   12اســتمخدم اســـتبيان الصــحة العامـــة امل ـــون مــن     (65) 
  والنلا  ةالعام

 A people in danger: effects onاللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــنيب آســيا )ارســ وا( وجامعــة بــ  زيــت    (66) 

health of the 2014 Israeli offensive on the Gaza Strip” (May 2016)  

-http://www.unrwa.org/resources/reports/increasing-neonatal انمـــنوردت هــذ  املعلومــات مـــن األونــنوا      (67) 

mortality-among-palestine-refugees-gaza-strip  
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ــام (15)(  يـــا   الـــ  لـــدمات ارتالـــة ال بيـــة 56  ال قـــنة A/70/392 انمـــن)   ويعـــوا نمـ
التصاري  ونقاط الت تـيش واجلـدار الوصـول إ  مست ـ يات القـد  ال ـنقية السـتة الـيت اـولن          

نية التلـة  ومـن   لدمات صحية متخصصـة غـ  متـولنة    مـاكن  لـنى   األر  ال لسـ ي      
 شد ال سات اانران  ال لس ينيون املقيمون   املن قة جيم واملناطل املتـنىنة باجلـدار و ـواتي    
القــد  ال ــنقية  كمــا  ن تصــول هــذ  اجملتمعــات علــى اخلــدمات الصــحية األساســية مقيــد      

  (2)من ارسنائيلية وعنل املستوطننيبنلعال قوات األ
 تداث اـدلل   لـدمات النعايـة الصـحية   الاـ ة       10  وى قت 2015و  عام  - 102

الغنبيــة  يــا ليدــا القــد  ال ــنقية  وا ــمل إغحقــان قســنيان للعيــادات وعمليــات ا تــيش وإلقــا   
قـبض ان ــذها عناصــن متخ ي ــة ودلــول قـوات األمــن ارســنائيلية املست ــ يات للحصــول علــى   

ــيني  وبار ــالة إ  الــ     ــوظ ني ال ب ــات واســتجواب امل ــحل األاــن   مل  ــة ا  ــادت يعي     ل
سـيارة إسـعاف    76من املسع ني واملت ـوعني جنتـوا و صـيبت     131ال لس ي   ن  ك ن من 

بن ـنار  ىنـا  قيامدــا يدامدـا   الاــ ة الغنبيـة؛ كمـا منعــت قـوات األمــن ارسـنائيلية األلنقــة        
  (15)تادىان 70ال بية من الوصول إ  املن ى واجلنتى  و جنى انل ها   

 
 ال عنيم  

اعمـل دوامـني     2015   املائـة مـن املـدار  كانـت   عـام      86 لادت األوننوا  ن  - 103
وه ذا اقلص ت لنل األط ـال الحجـسني الـذين التحقـوا بتلـ  املـدار  للم ـاركة    ن ـ ة         

  (25)لمون   مدار  اعمل بدوام واتدانليدية وإبداعية اا اولن للتحميذ الذين كانوا يتع
و  الا ة الغنبية  يعاين ق ـا  التعلـيم مـن نمـام التخ ـيط املنـاطقي التمييـزي ومـن          - 104

عنــل املســتوطنني وإجــنا ات اجلــيش ارســنائيلي  لاــحن عــن عــدم وجــود عــدد كــاف مــن      
طالــ  ةــاطن وهــم   طــنيقدم إ  املدرســة    50 000املــدار   و  املن قــة جــيم  يواجــه  

كيلـومتنات   5من اجملتمعات اللية اجتيـاز مسـالة    37ط ل    1 700ويتعني على  ك ن من 
ط ــل لعبــور نقــاط الت تــيش   2 500 و  ك ــن ســ ان للوصــول إ  مدارســدم  وياــ ن تــوايل  

ط ل يـدار    10 000العس نية ارسنائيلية يوميان للوصول إ  املدرسة  ويلتحل ما اموعه 
  (68)ملقتة   ليام ومق ورات و كواخ من الص ي  ال اقي من احلنارة وال ال د

  استمنت ا جمـات علـى املـدار  وعلـى األطقـم الميـة   الاـ ة        2015و  عام  - 105
الغنبيـة وبيسـة العنـل واملاـايقة والتخويـل السـائدة   التـنى  علـى إم انيـة تصـول األط ــال           

__________ 

 /http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease  انمــــــن اجلدــــــاز املنكــــــزي ل تصــــــا  ال لســــــ ي   (68) 

Press_En_IntChildDy2015E.pdf  

http://undocs.org/ar/A/70/392
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واتعن  املدار  رطحا النار لحل االشتباكات والعمليـات األمنيـة  ويتعـن     على التعليم  
مــن ارســنائيلية واملســتوطنني     ال ــحب واملعلمــون لحعتــدا ات والتدديــدات مــن قــوات األ      

  (15)ألسااذة وال حب عملية التعليميعنقل إغحا املدار   و اتتجاز واعتقال ا كما
رو ــة  ط ــال ااــنرت  و دممــنت  ىنــا    274 ة ومدرســ 262و  غــزة  مــن بــني   - 106

ــا   2014ا جــوم عــام   ــد بن ــة لنيمــم     96   نصــل   و  نعي ــيت ليســت اابع ــ  ال ــة مــن ال   املائ
  املائـة مـن ريـا  األط ـال مـن لـحل        65 املتحدة  وييع املدار  التابعة لنيمـم املتحـدة و  

  (15)مات ارنسانية واجلدات املاوةمساعدة املنم
ويوج  القانون ارسنائيلي  سل لنيط ال من س ان القد  ال نقية احلصـول علـى    - 107

ــزة باملســتوى          ــ  اد ــة وغ ــدينها ال لســ ينيون م تم ــيت ي ــدار  ال ــ   ن امل ــيم اجملــاين  غ التعل
امل لوب  والعديد مندا  إ  جان  منالـل كاملحعـ   اتدـددها  وامـن با ـدم  واعـوا القيـود        

(  كمـا اعـوا نقـاط    67  ال قـنة  A/70/392 انمـن إن ا  مـدار  جديـدة )   امل نو ة على البنا 
الت تيش ويعوا اجلدار وصول ال حب واملعلمني ال لسـ ينيني إ  املناكـز التعليميـة   القـد      

  املائـة     33إ    والدي هذ  المنوف إ  ارا ا  معدالت التسنب الـيت اصـل   (2)ال نقية
  (69)الصل ال اين ع ن

  
 اجلوالن السوري التل - ىال ان 

  اتــل إســنائيل اجلــوالن الســوري رغــم العديــد مــن القــنارات الــيت 1967منــذ عــام  - 108
(  الصـادر  1981) 497 اعتمدهتا ةتلل هيسات األمم املتحدة  يا   ال  قنار الس األمـن 

  الــذي اعتــ  قــنار إســنائيل ب ــن  قوانينــدا وواليتــدا   1981كــانون األول/ديســم   17  
ــة      ــل ة القائمـ ــنائيل  السـ ــاطحن  وطالـــ  إسـ ــان وبـ ــل الغيـ ــوري التـ ــوالن السـ ــا   اجلـ وإدارهتـ

 باالتتحل  بنن الغي قنارها على ال ور   
ــام  - 109 ــام  2015و  ع ــواط 24 200  كــان هن ــنى    م ن ســوري يعي ــون    ــس ق
  2015  و  ا ـنين األول/ كتـوبن   (62)مسـتوطنة  32إسنائيلي يعي ون    19 400مقابل 

مستوطن جديد إ  اجلوالن التل لـحل السـنوات    100 000 ليد  ن إسنائيل اعتزم إدلال 
 ( 64  ال قنة A/70/392 انمناخلمس املقبلة )

__________ 

ــن  (69)  -Association for Civil Rights in Israel, http://www.acri.org.il/en/2016/02/01/5-year-grace-period-forانمــ

education-in-east-jerusalem-has-ended/  

http://undocs.org/ar/A/70/392
http://undocs.org/ar/A/70/392
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وشــــجعت ت ومــــة إســــنائيل املســــتوطنات   اجلــــوالن بتــــول  تــــوالز ماليــــة         - 110
ــن) ــنة A/HRC/31/43 انم ــة اصــل إ      64  ال ق ــوالز مالي ــد  ن ت ــد  لي دوالر  12 000(  وق

ــيت اســتقن   مســتوطنات اجلــوالن مــدة ال اقــل عــن  ــس        منحــت إ  األســن ارســنائيلية ال
 ( 12  ال قنة A/70/406 انمنسنوات )
  املائة من املباين   القنى السورية  من تـدود بلـديات القـنى     20وشيد توايل  - 111

  وا ـن  السـل ات ارسـنائيلية    “ را ي دولة”ا  على  راٍ  اعلندا إسنائيل دون اصاري  بن
غنامات سنوية على م ل هذ  املباين  وهتدد الزيادات ال ب ة األلـ ة   قيمـة الغنامـات  مـن     

دوالر اقنيبـــان  مـــوارد رزا العديـــد مـــن  51 882دوالر اقنيبـــان إ  مـــا قـــد يصـــل  2 594
  (62)السوري التل هتديدان ل  ان الناملواطنني السوريني   اجلو

وعلــى الــنغم مــن عــدم اربــحت مــللنان عــن تــاالت اــدم  كــ ى للممتل ــات        - 112
مـن ا ـدم الـيت صـدرت   املا ـي      اجلوالن السوري التل   شار ا لو اجملتمـع املـدين إ   ن  وا  

 ( 12  ال قنة A/70/406 انمنازال سارية ) ال
وا يد اقارين  ن هنام جدودان إسنائيلية إ الية انمي إ  اوطني س ان إسـنائيليني     - 113

ــل  ا ــمل إن ــا      ســنة   الســنة    150يــدة ونقــل مزرعــة جد 750اجلــوالن الســوري الت
  كمـا  ليـد   2015نقلت بال عل اسعون  سنة إسنائيلية لتسـتقن   الـ  املـزار    عـام      وقد

 ياا  نه كجز  من م نو  املزار   تو لت إسنائيل امليا  بصـورة غـ  قانونيـة لـني املـزار        
  A/70/406 انمـــنمــا  دى إ  اســـتن اد املـــوارد املائيـــة وتنمــان الســـوريني مـــن اســـتخدامدا )  

 (   12 ال قنة
ويعاين املواطنون السوريون   اجلوالن السوري التل من سياسات متييزيـة  ال سـيما    - 114

   صي  األرا ي وامليا   واسـتنادا إ  البع ـة الدائمـة للجمدوريـة العنبيـة السـورية  قي ـدت        
إسنائيل املساتات املخصصة للزراعـة للسـ ان السـوريني   اجلـوالن السـوري التـل لتقتصـن        

لـدان    350 000لدان لقـط    تـني لصصـت للمسـتوطنني ارسـنائيليني       45 000على 
وعحوة على ال    لادت ت ومة اجلمدورية العنبية السورية  ن السل ات ارسنائيلية منعـت  
ــى اســتخدام األرا ــي ألغــنا  الزراعــة       ــودان عل املــزارعني الســوريني مــن النعــي ولن ــت قي

 ( 12  ال قنة A/HRC/31/41 انمن)
وعلى من السنني  ل  ـض اوسـيع املسـتوطنات و ن ـ تدا إم انيـة تصـول املـزارعني         - 115

السوريني على امليا     تني  صب  شنا  امليا   ك ن كل ة  وان بل السياسـات التمييزيـة  ياـان    
ر واتد ل ـل متـن م عـ  مـن امليـا        على األسعار والنسوم  إا يتعني على السوري دلع دوال

ــدلع املســتوطن    ــن         30  تــني ي ــ   ر ــا  وبار ــالة إ  ال ــة ااهت ــل ال مي ــط مقاب ــنتان لق س

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/70/406
http://undocs.org/ar/A/70/406
http://undocs.org/ar/A/70/406
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/41
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املستوطنون معونة دعم للحصول على ميا  ال ياان  بينما رنع املزارعـون السـوريون مـن بنـا      
متـن م عـ  مـن     200عامان  ويمخص  للمـزارعني السـوريني    30لزانات ميا  ملا يقنب من 

امليا  ل ل دومن من األر   وال يم   ل ال  سوى ىلـا االتتياجـات الزراعيـة  باملقارنـة مـع      
ــوريون  ن       800 ــون السـ ــت يع املزارعـ ــذا  يسـ ــتوطنني  وه ـ ــل دومن للمسـ ــ  ل ـ ــن م عـ متـ

ــوا ــت      2.5ينتجـ ــتج املسـ ــا ينـ ــد بينمـ ــدومن الواتـ ــاح للـ ــن الت ـ ــن مـ ــه  طـ ــا معدل ـ إ   6وطنون مـ
  (62) طنان 8

واصلت شنكات الوكة رسنائيليني و جان   م ـل شـنكيت جـي  إننجـي وعالـ         - 116
است  اف واستغحل املوارد ال بيعية  يا   الـ  مـوارد امليـا  والغـاز والـن ط  بعـد احلصـول        

  (70)على انالي  من السل ات ارسنائيلية
ني   اجلـوالن السـوري   وا يد البع ة الدائمـة للجمدوريـة العنبيـة السـورية  ن السـوري      - 117

التل ما زالوا يتعن ون ل قامة اجل يـة واالعتقـاالت التعسـ ية وسـو  املعاملـة واالعتقـال غـ         
 ( 9  ال قنة A/HRC/31/41 انمنالقانوين ورلض الزيارات األسنية   السجون ارسنائيلية )

  
 اخلحصة - رابعان 

إن عــدم جــواز تيــازة األر  بــالقوة هــو  تــد  هــم املبــاد  الــيت ي نســدا مي ــاا   - 118
األمــم املتحــدة  وقــد  كــدت هــذ  املبــد  قــنارات عديــدة للجمعيــة العامــة والــس األمــن    
اتناول االتتحل ارسنائيلي لنيرا ي ال لس ينية والسورية  ومع ال   ال اـزال إسـنائيل   

رسات انتد  هـذا املبـد  دون راد   منـدا الاـم غـ  ال ـنعي للقـد         ات بع سياسات واا
ــة       ــل والاــم حب ــم األمــن الواقــع ألرا ــي الاــ ة الغنبي ال ــنقية واجلــوالن الســوري الت

 بواس ة اجلدار واملستوطنات 
إن مبد  عدم التمييز من املباد  الـيت ي نسـدا مي ـاا األمـم املتحـدة  وي ـ  هـذا         - 119

ن  لنى صادرة عن األمم املتحدة بو وح إ  ال بيعـة التمييزيـة لل ـ   مـن     التقنين واقاري
 لسياسات واملمارسات ارسنائيلية ا

إن السياســات واملمارســات ارســنائيلية   األرا ــي الــيت اتلــدا ان ــوي علــى         - 120
انتداكات للقانون الدويل ارنساين والقانون الدويل حلقوا ارنسان  وقد يصل بعض هـذ   

ملمارســات إ  تــد الت ــنيد القســني للســ ان امل ــمولني باحلمايــة    انتــدام جســيم        ا
 الا اقية جنيل النابعة 

__________ 

  9  ال قنة A/HRC/31/41/  و Afek — Israel Oil and Gas, http://afekoil.co.il/en انمن (70) 
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إن االتتحل ارسنائيلي لنيرا ي ال لس ينية والسـورية مسـتمن قـارب اخلمسـني      - 121
عامــان  ويبــدو  ن سياســات ســل ة االتــتحل  املبي نــة   هــذا التقنيــن  موجدــة وــو إت ــام    

نة على ال  األرا ي  ور ن اعتبارها جز ان من استناايجية اات مستويات ىحىـة   السي 
ا نيد الس ان  واالستيح  على األرا ي  وقمـع  ي شـ ل مـن  شـ ال املقاومـة  واـنى        
هذ  السياسات على ال ع  واجملتمع واالقتصاد ال لس ي  متعدد املستويات وقـد اـناكم   

 ل إ  ما يصع  اصو ر  تتحل ليصعلى مدى عقود من اال
ــة    - 122 ــة االجتماعيــ ــااه  عنقــــل التنميــ ــنائيلي  وكــــذل  واارســ إن االتــــتحل ارســ

ــان  مقو  ــان تــل ال ــع           ــاكس  تيان ــا  املع ــا   االجت ــل دلعد واالقتصــادية   للســ ني  ب
ال لس ي    التنمية واقنين املص  ومقو  ان إم انيـة السـحم  و  بيـان  د  بـه إ  الـس      

   كـد األمـني العـام  ن مـن ال بيعـة الب ـنية الـند         2016كانون ال اين/يناين  26األمن   
 على االتتحل  الذي ك  ان ما ي ون تا نة لل ناهية والت نف 

إن احلصانة من العقاب اليت اتمتع هبا إسـنائيل تـىت اآلن ااـعل لنصـة السـحم        - 123
ركانه ويمن ذ دون اسـت نا  لتحقيـل السـحم العـادل     لينبغي  ن يمحتنم القانون الدويل جبميع  

 والدائم  وواج  اجملتمع الدويل  ن يعمل على اقيل هذا السحم 
 


