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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  والستون اخلامسة الدورة
  *األولية القائمة من ٦١ البند

الفلسطينية األرض يف الفلسطيين للشعب الدائمة السيادة
يف العــرب وللــسكان الــشرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلــة
    الطبيعية مواردهم على احملتل السوري اجلوالن

  

  ٢٠١٠ لعام وضوعيةامل الدورة  
  **املؤقت األعمال جدول من ١١ البند

ــات ــصادية االنعكاســــ ــة االقتــــ  واالجتماعيــــ
 املعيـشية  األحـوال  على اإلسرائيلي لالحتالل
 الفلـــسطينية األرض يف الفلـــسطيين للـــشعب
 يف العـرب  وللـسكان  القدس، فيها مبا احملتلة،
        احملتل السوري اجلوالن

 علـــى اإلســـرائيلي لالحـــتالل واالجتماعيـــة االقتـــصادية االنعكاســـات    
 احملتلـــة، الفلـــسطينية األرض يف الفلـــسطيين للـــشعب املعيـــشية األحـــوال

  احملتل السوري اجلوالن يف العرب وللسكان القدس، فيها مبا
    

 العام األمني من مذكرة    
  

 يقـدم  أن ٢٠٠٩/٣٤ قـراره  يف عـام ال األمني إىل واالجتماعي االقتصادي اجمللس طلب  
 .القـرار  ذلـك  تنفيذ عن تقريرا اجمللس، طريق عن والستني، الرابعة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل

 هبـذا  تقريـرا  إليهـا  يقـدم  أن ٦٤/١٨٥ قرارهـا  يف أيـضا  العـام  األمـني  إىل العامة اجلمعية وطلبت
ــشأن ــا يف ال ــسة دورهت ــستني اخلام ــدم .وال ــذا ويق ــر، ه ــذي التقري ــه ال ــة أعدت ــصادية اللجن  االقت

  .واجمللس اجلمعية لقراري استجابة آسيا، لغريب واالجتماعية

 
  

 * A/65/50.  
  ** E/2010/100. 



A/65/72
E/2010/13

 

2 10-32194 
 

 االنعكاسات عن آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة أعدته تقرير    
 املعيــشية األحــوال علــى اإلســرائيلي لالحــتالل واالجتماعيــة االقتــصادية
 القـــدس، فيهـــا مبـــا احملتلـــة، الفلـــسطينية األرض يف الفلـــسطيين للـــشعب
  ∗احملتل السوري اجلوالن يف العرب وللسكان

    

  موجز  
 وتـــدابري الـــشرقية، القـــدس فيهـــا مبـــا الفلـــسطينية، لـــألرض اإلســـرائيلي االحـــتالل إن  
 املنـازل،  وهـدم  املمتلكـات،  وتـدمري  متناسب، غري بشكل القوة واستخدام التعسفي، االعتقال
 تـزال  ال أمـور  كلـها  اإلغالق، وسياسات البناء، ُرخص منح دموع التنقل، على القيود وفرض
 األرض يف الــسكان الفلــسطينيون يكابــدها الــيت واالجتماعيــة االقتــصادية املــشاق وطــأة تــشدد

 الفلـسطينية  الـسلطة  واصلت االحتالل، يفرضها اليت القيود من الرغم وعلى .احملتلةالفلسطينية  
  .املؤسسات بناء ويف األمنية وخطتها صالحياإل برناجمها تنفيذ يف التقدم حتقيق

 فلـــسطينيا وجـــرح  ٦٧يف مقتـــل  اإلســـرائيلية العـــسكرية العمليـــاتتـــسببت  وقـــد  
 الوقـت  نفـس  ويف .٢٠١٠ فربايـر /شـباط  إىل ٢٠٠٩ فربايـر /شباط من الفترة يفآخرين   ١٤٥
 علــى إســرائيل مــن قطــاع الــصواريخ وإطــالق اهلجمــات شــن الفلــسطينيون الناشــطون واصــل
  .السابقة السنوات شهدته مما أقلمبعدل كان ذلك  وإن ،غزة

 دمــرت الــسلطات  ٢٠١٠فربايــر /شــباطإىل  ٢٠٠٩فربايــر  /ن شــباطمــويف الفتــرة   
باســـــتثناء ( مـــــن اهلياكـــــل اململوكـــــة للفلـــــسطينيني يف الـــــضفة الغربيـــــة  ٢٢٠اإلســـــرائيلية 

ويف القـدس  . دم هـذه  فلـسطيين نتيجـة لعمليـات اهلـ       ٤٠٠د أكثـر مـن      وتـشرّ ). الـشرقية  القدس
 مـن اهلياكـل اململوكـة للفلـسطينيني يف     ٨٠الشرقية احملتلة هدمت السلطات اإلسرائيلية حـوايل       

ــباط   ــني شـ ــرة بـ ــر /الفتـ ــارس / وآذار٢٠٠٩فربايـ ــوايل     ٢٠١٠مـ ــشرد حـ ــن تـ ــفر عـ ــا أسـ ، ممـ
  .اًفلسطيني ٢٦٠

  
__________ 

يف تود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا اإلعـراب عـن تقـديرها للمـسامهات اجلوهريـة الـيت قـدمها                 ∗  
كل من إدارة الشؤون السياسية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنـامج األمـم املتحـدة        هذا التقرير   

، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ووكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف           اإلمنائي
الشرق األدىن، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة                  

مـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة        والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمـة الـصحة العامليـة، ومكتـب منـسق األ              
 .السالم يف الشرق األوسط
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 القوةبـ  محـاس  اسـتيالء  أعقـاب  يف غـزة  قطـاع  علـى الذي فرضته إسـرائيل      احلصار أما  
 ويـؤثر  .٢٠٠٩ أغـسطس /آب يف الثالـث  عامه دخل فقد ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران يف غزة على

 جانـــب إىل القطــاع،  يف االقتــصادي  االنتعــاش  وحتقيــق  اإلعمـــار إعــادة  علــى   ســلبا احلــصار 
 يف عامــة بــصفة العبــور إجــراءات تـوُخففــ .اإلنــسانية اعــــــاألوض يف مــــــتفاق مــن يــسببه مــا

 يف مطـردة  زيـادة  حـدثت  أنـه  غـري  .احلـاجز  شرقي الغربية الضفة يف الواقعة العبور نقاط أغلب
 تـشرين  منـذ  قـصرية،  لفتـرات  املنـشأة  )معينـة  ألغـراض  املخصـصة ( املتنقلـة  التفتـيش  نقاط عدد
  .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين

وواصلت إسرائيل أنشطة االستيطان غري الشرعي يف الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس                   
تـشرين   ٢٦وأعلنـت إسـرائيل يف       .يت تتنـاىف مـع التزاماهتـا مبوجـب خريطـة الطريـق            الشرقية، الـ  

 أشــهر، ١٠ االســتيطان يف الــضفة الغربيــة ملــدة “بتجميــدأمــر ” إصــدار ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
  .ال ينطبق على منطقة القدس الشرقيةأن الوقف  غري

واعتـرب جملـس    . ١٩٦٧ظل اجلـوالن الـسوري حتـت االحـتالل اإلسـرائيلي منـذ عـام                و  
ــراراه   ــرار) ١٩٨١ (٤٩٧األمــن يف ق ــة ق ــها القــضائية   إســرائيل حكوم ــها وواليت  فــرض قوانين

وال يـزال هـذا   . وإدارهتا على اجلوالن الـسوري احملتـل الغيـا وبـاطال لـيس لـه أثـر قـانوين دويل                  
  .لمواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتلوحقوق اإلنسان لالضم يؤثر على حياة 
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 مقدمة  - أوال  
ـــدد  - ١ ــاعي االقتـــصادي اجمللـــس شـ ــراره يف واالجتمـ ــة علـــى ٢٠٠٩/٣٤ قـ ــاء أمهيـ  إحيـ

ــة ــسـالم عمليـ ــشـرق يف الـ ــرارات أســـاس علـــى األوســـط الـ  )١٩٦٧( ٢٤٢ األمـــن جملـــس قـ
) ١٩٨١ (٤٩٧و    ) ١٩٨٠ (٤٦٥) ١٩٧٨( ٤٢٥ و )١٩٦٨( ٢٥٢ و )١٩٧٣( ٣٣٨ و
ــدأ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٠ )٢٠٠٤( ١٥٤٤ و )٢٠٠٣( ١٥١٥ و )٢٠٠٢( ١٣٩٧ و  ومبــــــــــ

مؤمتر قمة جامعـة     يف تأكيدها مت اليت بصيغتها )١(العربية السالم ومبادرة السالم، مقابل األرض
 لالتفاقــات امتثــاال وكــذلك ؛٢٠٠٩مــارس / آذار٣١ يـوم  الدوحــةالـدول العربيــة املعقــودة يف  

 الـــشعب ثلـــةمم الفلـــسطينية، التحريـــر ومنظمـــة إســـرائيل حكومـــة بـــني إليهـــا التوصـــل مت الـــيت
 علــى املفروضــة الــصارمة القيــود رفــع إىل واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس ودعــا .الفلــسطيين
 اجلاريـة،  اإلسـرائيلية  العـسكرية  العمليـات  عـن  الناشـئة  القيـود  ذلـك  يف مبـا  الفلـسطيين،  الشعب
 مـن  التخفيـف  بغـرض  أخـرى  عاجلة تدابري اختاذ وإىل املستويات، املتعدد املناطق إغالق ونظام
ــة حــدة ــة، الفلــسطينية األرض يف البائــسة اإلنــسانية احلال  ودعــا .غــزة قطــاع يف ســيما ال احملتل
 العنــف عــن واإلحجــام الــدويل، اإلنــساين القــانون قواعــد احتــرام إىل األطــراف مجيــع اجمللــس
 احلــرب، وقــت املــدنيني حبمايــة املتعلقــة جنيــف التفاقيــة وفقــا املــدنيني، الــسكان ضــد املوجــه
ــ ــا .)٢(١٩٤٩ أغــسطس/آب ١٢ ةاملؤرخ ــسلطة إســرائيل، ودع ــة ال ــاالحتالل، القائم  أن إىل ب
ــف ــن تتوقـ ــدمري عـ ــازل تـ ــات، املنـ ــسات واملمتلكـ ــصادية، واملؤسـ ــي االقتـ ــة واألراضـ  الزراعيـ

 اجلـــوالن يف وكـــذلك الـــشرقية، القـــدس فيهـــا مبـــا احملتلـــة، الفلـــسطينية األرض يف والبـــساتني،
 الفلــسطينية األرض يف اإلســرائيلية املــستوطنات أن جديــد مــن اجمللــس وأكــد .احملتــل الــسوري
 التنميـة  أمام عقبة وتشكل شرعية غري احملتل، السوري واجلوالن الشرقية القدس فيها مبا احملتلة،

 امتثـال  وإىل الـصلة  ذات األمـن  جملـس  لقـرارات  التام التنفيذ إىل ودعا واالجتماعية، االقتصادية
 .)٢(الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  ذلـك  يف مبـا  الـدويل،  بالقـانون  حتالل،بـاال  القائمـة  السلطة إسرائيل،
 ذلـك  يف مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف بتـشييده  إسـرائيل  تقـوم  الذي اجلدار أن أيضا وأكد
 ويفتــت الــشرقية، القــدس ويعــزل الــدويل، القــانون مــع يتنــاىف وحوهلــا، الــشرقية القــدس داخــل
 يف ودعـا  الفلـسطيين،  للـشعب  واالجتماعيـة  االقتـصادية  نميـة الت بـشدة  ويضعف الغربية، الضفة
 حمكمــة أصــدرهتا الــيت الفتــوى يف الــواردة القانونيــة لاللتزامــات التــام االمتثــال إىل الــصدد هــذا

__________ 
ــة يف دورتــه الرابعــة عــشرة املعقــودة يف بــريوت يــومي       )١(     / آذار٢٨ و ٢٧اختــذها جملــس جامعــة الــدول العربي

  ).١٤/٢٢١، املرفق الثاين، القرار A/56/1026-S/2002/932انظر الوثيقة  (٢٠٠٢مارس 
  )٢(  United Nations Treaty Series, Vol. 75, No 973.  
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 وطلـب  .١٠/١٥- دإط العامـة  اجلمعيـة  قـرار  ويف ،)٣(٢٠٠٤ يوليـه /متـوز  ٩ يف الدوليـة  العدل
 اجمللــس، طريــق عــن والــستني، الرابعــة دورهتــا يف العامــة اجلمعيــة إىل يقــدم أن العــام األمــني إىل

  .القرار ذلك تنفيذ عن تقريرا
 للتــصرف القابلــة غــري احلقــوق تأكيــد ٦٤/١٨٥ قرارهــا يف العامــة اجلمعيــة وأعــادت  - ٢

 األرض فيهـا  مبـا  الطبيعيـة،  مـواردهم  علـى  احملتـل  الـسوري  اجلوالن وسكان الفلسطيين للشعب
 يف الطبيعيـة  املـوارد  اسـتغالل  توقـف  بـأن  باالحتالل، القائمة السلطة يل،إسرائ وطالبت واملياه،
 إتالفهــا أو احملتــل الــسوري اجلــوالن ويف الــشرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلــة، الفلــسطينية األرض

 حبــق العامــة اجلمعيــة واعترفــت .للخطــر تعريــضها أو اســتنفادها أو ضــياعها يف التــسبب أو
ــشعب ــسطيين الـ ــةاملطا يف الفلـ ــالتعويض لبـ ــة بـ ــتغالل نتيجـ ــوارده السـ ــة مـ ــا أو الطبيعيـ  إتالفهـ

 غـري  التـدابري  بـسبب  األشـكال،  مـن  شـكل  بـأي  للخطـر  تعريـضها  أو اسـتنفادها  أو ضـياعها  أو
ــة، الفلــسطينية األرض يف بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، تتخــذها الــيت املــشروعة  احملتل

 يف حاليـا  بتـشييده  إسـرائيل  تقـوم  الـذي  اجلـدار  أن اجلمعيـة  وأكـدت  .الـشرقية  القـدس  فيهـا  مبا
 للقـانون  انتـهاكا  يـشكل  وحوهلـا،  الـشرقية  القدس داخل ذلك يف مبا احملتلة، الفلسطينية األرض
 الـصدد  هـذا  يف ودعـت  الطبيعيـة،  مـوارده  مـن  خطـريا  حرمانا الفلسطيين الشعب وحيرم الدويل
 عـن  ٢٠٠٤ يوليـه /متـوز  ٩ يف الـصادرة  الفتـوى  يف الواردة القانونية بااللتزامات التام التقيد إىل

ــة ــدل حمكم ــة الع ــرار ويف الدولي ــة وطلبــت .١٠/١٥ - دإط الق ــسلطة إســرائيل، إىل اجلمعي  ال
 القـانون  ذلك يف مبا الدويل، القانون مبوجب بالتزاماهتا دقيقا تقيدا تتقيد أن باالحتالل، القائمة
 القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض ضـع وو طـابع  بتغـيري  يتعلـق  فيمـا  الـدويل،  اإلنساين
 إجـراءات  أي اختـاذ  عن الكف باالحتالل، القائمة السلطة إسرائيل، إىل أيضا وطلبت .الشرقية
 فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف أنواعهـا  جبميـع  النفايـات  إلقـاء  ذلـك  يف مبا بالبيئة، تضر

 مواردمهـا  علـى  جـسيما  خطـرا  يـشكل  مـا  وهـو  تـل، احمل الـسوري  اجلوالن ويف الشرقية، القدس
 وصـــحتهم املـــدنيني الـــسكان بيئـــة ويهـــدد واألرض، امليـــاه مـــن املـــوارد ســـيما وال الطبيعيـــة،
 اهلياكــل تــدمري عــن تتوقــف أن إســرائيل إىل كــذلك اجلمعيــة وطلبــت .الــصحية ومــرافقهم
 تترتـب  مـا  وهـو  الـصحي،  الـصرف  وشـبكات  بامليـاه  اإلمداد أنابيب فيها مبا احليوية، األساسية

 إىل اجلمعيـة  وطلبـت  .الفلـسطيين  للـشعب  الطبيعيـة  باملوارد الضرر إحلاق منها أمور، مجلة عليه
  .القرار ذلك تنفيذ عن تقريرا والستني اخلامسة دورهتا يف إليها يقدم أن العام األمني

  

__________ 
اآلثــار القانونيــة املترتبــة علــى تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية ؛ انظــر أيــضا Corr.1 و A/ES-10/273انظــر   )٣(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤تقريرها لعام ، فتوى حمكمة العدل الدولية الواردة يف احملتلة
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 الشرقية القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض  - ثانيــا  
 واإلصابات ياتالوف    

ــسببت  - ٣ ــات ت ــرة يف اإلســرائيلية العــسكرية العملي ــر/شــباط ١ مــن الفت  إىل ٢٠٠٩ فرباي
 معظـم  ووقعت .آخرين ٨٤٥ وجرح فلسطينيا ٨٥ما جمموعه    قتل يف ٢٠١٠ فرباير/شباط ٩

 ذلـك  علـى  وعـالوة  .)٤(غـزة  قطـاع  علـى  اإلسـرائيلية  اجلوية الغارات سياق يف البشرية اخلسائر
 الـذي  احلـصار  إىل غزة قطاع يف فلسطينيا مواطنا ٢٤٢ مقتل الفلسطينية الصحة رةوزا نسبت
يف غــزة  املناســبة الطبيــة الرعايــة تــوفري إعاقــة مــن عنــه نــتج ومــا القطــاع، علــى إســرائيل فرضــته

 .)٥()٦٠-٥٨ الفقرات انظر(

 يعمـل و مـصر،  مـع  احلدود حتت األنفاق تكاثرت غزة قطاع على احلصار فرض ومنذ  - ٤
 فلـسطينيا  ٧٤ فقـد  وبالفعـل  .يوميـا  للخطـر  حيـاهتم  تتعرض الذين الناس من آالف تشغيلها    يف

 .ومــصر غــزة قطــاع بــني احلــدود حتــت أنفــاق يف عملــهم أثنــاء آخــرون ١٢٩ وُجــرح حيــاهتم
 احلـصار  ختفيـف  وبـدون  .اإلسـرائيلية  اجلويـة  الغارات بسبب ُجرحوا ٣٥ و قُتلوا عشرة ومنهم
  .)٤(آخرين وجرح حياهتم األشخاص من املزيد فقدان املُرجح من يظل
 فلــسطينيا ١٨ وفــاة عــن اإلســرائيلية العــسكرية العمليــات أســفرت الغربيــة الــضفة ويف  - ٥

 سـياق  يف البـشرية  اخلـسائر  هـذه  بعـض  ووقعـت  .جبـراح  آخـرين  ٧٠٠ عـن  يقـل  ال ما وإصابة
 أيـضا  باملـستوطنني  املتـصلة  احلوادث وأدت .وبلعني نعلني قرييت يف للجدار املناهضة املظاهرات

  .)٤(٢٠٠٩ عام يف الفلسطينيني صفوف يف ة إصاب١٤٤ وقوع إىل
ــت، نفــس يف  - ٦ ــيت اهلجمــات تواصــلت الوق ــشنها ال ــاتل ي ــسطيني وناملق  وإطــالق نوالفل

ــصواريخ ــو الــ ــرائيل حنــ ــام يف إســ ــان وإن ،٢٠٠٩ عــ ــك كــ ــدلمب ذلــ ــل عــ ــا أقــ ــهدته ممــ  شــ
، ٢٠١٠ مـــارس/آذار ١٠ إىل ٢٠٠٩ فربايـــر/شـــباط ١ مـــن الفتـــرة ويف .الـــسابقة الـــسنوات

 هجمـــات بـــسبب اإلســـرائيليني صـــفوف يف شخـــصا ١١٤ وإصـــابة قتلـــى ٥ وقـــوع جلُســـ
   .)٦(الفلسطينيني مع واشتباكات

__________ 
  . التقريرمسامهة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف  )٤(  
: ، انظروزارة الصحة للسلطة الفلسطينية  )٥(  

http://www.moh.gov.ps/newsite/ar/index.php?page=siegevictims&archive=true&pagenum=1.  
  .قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اإللكترونية للخسائر  )٦(  
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   التعسفيان واالحتجاز االعتقال    
 عمليــة ٥ ٦٣١ عــن يقــل ال مــا أمنيــة، بــشواغل متذرعــة اإلســرائيلية، القــوات نفــذت  - ٧

 إىل ٢٠٠٩ فربايـر /شـباط  ١ من الفترة يف فلسطينيا ٣ ٥٣٨ واعتقلت ربيةالغ الضفة يف تفتيش
 حـسب و .)٤(الغربيـة  الـضفة  مشـال  يف التفتيش عمليات معظم وجرت .٢٠١٠ فرباير/شباط ٩

 يف اإلســرائيلية الــسجون يف االحتجــاز رهــن افلــسطيني ٧ ٤١٥ كــان فلــسطينية رمسيــة مــصادر
 طفـل  ٣٠٠ من أكثر إن قيل،  ٢٠١٠عام من يناير/الثاين كانون هناية وحىت .٢٠٠٩ عام هناية

   .)٧(اإلسرائيلية السجون يف نيحمتجز كانوا فلسطيين
 هتمــة توجيــه دون االحتجــاز( اإلداري االحتجــاز رهــن فلــسطينيا ٦٥٠ حــوايل وكـان   - ٨
 مراعـاة  يف احلق من للحرمان حاالت عدة عن أنباء ووردت .أطفال ٥ بينهم من ،)حماكمة أو

   .)٤(قانونيةال األصول
  

  ومصادرهتا املمتلكات وتدمري السكان تشريد    
 الـسلطات  هـدمت ،  ٢٠١٠ فربايـر /شـباط  ٩ إىل ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١ من الفترة يف  - ٩

 الـضفة  يف ،سـكنيا  مـبىن  ٩٢ ذلـك  يف مبـا  ،للفلـسطينيني  اململوكة اهلياكل من ٢٢٠ اإلسرائيلية
 هـذه  اهلـدم  لعمليـات  نتيجـة  فلـسطيين  ٤٠٠ من رأكث ردوُش ).الشرقية القدس باستثناء( الغربية
ــا مجيعهــا وراء املــربر كــان الــيت ــاء، رخــصة إىل االفتقــار هــو تقريب ــا حنــو علــى البن ــشترطه م  ت

 هـــذه علـــى الفلـــسطينيون حيـــصل أن مـــستحيال يكـــون يكـــاد أنـــه إال .اإلســـرائيلية الـــسلطات
 اهلـدم  عمليات معظم وقع قدو .عليها احلصول دون البناء إىل منهم العديد يضطر مما الرخص،

 ويف .٢٠٠٩ يونيـه /حزيـران  يف هـدم  عمليـة  ١٠٠ مـن  أكثـر  ُنفـذ  حيـث  األردن، هنر وادي يف
ــرائيلية الـــسلطات هـــدمت ،٢٠١٠ ينـــاير/الثـــاين كـــانون ١٠ يف هنـــاك جـــرى حـــادث  اإلسـ

 تـشريد  إىل هـذه  اهلـدم  عمليـة  وأدت .بـدوين  تانـا  خربـة  بلـدة  يف فلـسطينيون  ميلكه هيكال ٣٤
 وزارة قدمتــها الــيت املعلومــات أن إىل اإلشــارة وجتــدر .طفــال ٣٤ بينــهم مــن فلــسطيين، ١٠٠
 باهلــدم أمــر ٣ ٠٠٠ لــىع يزيــد مــا هنــاك أن ىلإ ارتشــأ ٢٠٠٧ عــام يف اإلســرائيلية الــدفاع

   .)٤(جيم املنطقة مبباين يتصل فيما معلقا زال ما
 ٢٠٠٩ عـام  يف جـيم  املنطقـة  يف وقعت اليت اهلدم عمليات من املائة يف ٨٠ من وأكثر  - ١٠

 مـن  والعديـد  .“نـار  طـالق إ مناطق” اإلسرائيلية العسكرية السلطات أعلنتها مناطق يف حدثت
 “مغلفـة ” منـاطق  ظلـت  الغربيـة،  الـضفة  مـساحة  من املائة يف ١٨ حوايل متثل اليت املناطق هذه

ــدد خــالل ــن ع ــسنوات، م ــع ال ــد أن م ــن العدي ــسكان م ــادوا ال ــ أف ــروا مل أهنمب ــ ي ــود طق  اجلن
__________ 

  .فلسطينيةمسامهتا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والسلطة ال  )٧(  
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 هنـاك  كانـت  املنـاطق  تلـك  يف املقيمـة  احمللية اجملتمعات من والعديد .قرهبا يتدربون اإلسرائيليني
 كـسب  يف وتعتمـد  الغربيـة،  الـضفة  يف احملليـة  اجملتمعـات  أفقـر  بـني  مـن  وهـي  .١٩٦٧ عام قبل

   .)٤(صغري نطاق على والرعي الزراعة على رزقها
 مملوكـا  هـيكال  ٨٠ حـوايل  اإلسـرائيلية  الـسلطات  دمتهـ  احملتلـة،  الـشرقية  القدس ويف  - ١١

ــرة يف للفلــسطينيني  حــوايل إن ويقــال .٢٠١٠ مــارس/آذار إىل ٢٠٠٩ فربايــر/شــباط مــن الفت
 الفلـسطينيني  إىل الـرقم  هذا إضافة وميكن .)٤(تلك اهلدم لعمليات نتيجة شردوا فلسطينيا ٢٦٠
ـــ  عــامي بــني مــا اإلســرائيلية لــسلطاتا يــد علــى طــردوا الــذين القــدس يف املقــيمني ١ ٤٩٥ ال

 الـسلطات  ألغـت  الفلـسطينية،  الـسلطة  إفـادة  وحـسب  ذلـك،  على وعالوة .٢٠٠٩ و ٢٠٠٤
 الـشرقية،  القـدس  يف نيقيمامل من افلسطيني ٤ ٥٧٠ هوية أوراق ٢٠٠٩ عام خالل اإلسرائيلية
  .)٨(املدينة يف اإلقامة حق من حرمتهم وبذلك
 أســر ٩ القــوة باســتخدام اإلســرائيلية القــوات تطــرد ،٢٠٠٩ أغــسطس/آب ٢ ويف  - ١٢
 .احملتلــة الــشرقية القــدس يف جــراح الــشيخ حــي يف طفــال، ٢٠ بينــهم مــن شخــصا، ٥٣ تــضم

ــدو ــها املنطقــة، يف املطــرودة األســر هــذه تعــيش ظلــت ق ــة، وكل ــذ الجئ  بعــد ١٩٥٦ عــام من
 تلـك  األدىن الـشرق  يف الفلـسطينيني  الالجـئني  وتـشغيل  إلغاثـة  املتحدة األمم وكالة شيدت أن

 املـــستوطنني مـــن جمموعـــة ذلـــك بعـــد وقامـــت .األردن حكومـــة منحتـــها أرض علـــى املنـــازل
 باالسـتيالء  اإلسـرائيلية،  األمـن  قـوات  محايـة  وحتـت  اإلسـرائيلية  احملـاكم  مـن  بإذن اإلسرائيليني،

ــازل علــى ــوترات احلــي شــهد احلــني ذلــك ومنــذ .املطــرودة األســر من ــة بــصورة ت  بــني اعتيادي
   .)٤(والفلسطينيني اإلسرائيليني ستوطننيامل

ــرة ويف  - ١٣ ــر/شــباط ١ مــن الفت ــر/شــباط ٩ إىل ٢٠٠٩ فرباي ــ ،٢٠١٠ فرباي  وقــوع جلُس
 ذلـك  يف مبـا  الفلـسطينية،  باملمتلكـات  أضـرارا  اإلسـرائيليون  املـستوطنون  فيـه  أحلق حادثا ١٢٩
ــتالع جــرف ــا ٢ ٠٠٠ و مثمــرة شــجرة ١ ٤٠٠ وحــرق واق  ،)٩(اصــيلحملا أراضــي مــن دومن
 بـسبب  باملمتلكـات  حقتل اليت األضرار وقيمة .واملركبات باملنازل األضرار إحلاق إىل باإلضافة

 تلـف  مـن  يلحـق  مـا  خـالل  مـن  الفلـسطينيني  عـيش  سبل على مباشر أثر اوهل كبرية املستوطنني
 راراألضـ  هـذه  وتـؤثر  .إليهـا  الوصـول  منـع  أو الفلـسطينية  املراعـي  أو الزراعيـة  باألراضي مباشر

 عـدد  ويف .األساسـية  اخلـدمات  علـى  احلـصول  علـى  الفلـسطينيني  قـدرة  على احلاالت بعض يف
   .)٧(الفلسطينيني تشريد إىل املستوطنون به يقوم الذي املنهجي العنف يديؤ ،املناطق من
  

__________ 
  .مسامهة السلطة الفلسطينية  )٨(  
  . متر مربع١ ٠٠٠=  الواحد دومنال  )٩(  
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   العازل اجلدار    
 بريــلأ/نيــسان يف اإلســرائيلية احلكومــة أقرتــه ملــا وفقــا العــازل، اجلــدار طــول جممــوع  - ١٤

 اخلــط( ١٩٤٩ لعـام  اهلدنــة خـط  طـول  ضــعف عـن  يزيـد  مــا أي كيلـومتراً،  ٧٢٣ هـو  ٢٠٠٦
 حنـو  أي ،العـازل  اجلـدار  مـن  الرئيـسي  اجلـزء  وميتـد  .كيلومترا ٣٢٠ طوله يبلغ الذي )األخضر

  .)١٠(األخضر اخلط على وليس احملتلة، الشرقية والقدس الغربية الضفة داخل منه، املائة يف ٨٧
 الغربيـة  الضفة وجيزئ املستوطنات ليطوق الغربية الضفة أعماق العازل اجلدار وخيترق  - ١٥
ــصلة غــري جيــوب إىل ــسطينية األراضــي مــن مت ــة الفل ــاقي عــن معزول ــضفة ب ــة ال  وحــىت .الغربي

 منـه  إضـافية  نـسبة  وكانـت  العـازل  اجلـدار  مـن  املائـة  يف ٥٨ حوايل يدُش ،٢٠١٠ فرباير/شباط
 حاليـا،  املقـرر  النحـو  علـى  اجلـدار  تـشييد  اسـتمر  مـا  وإذا .تـشييد ال طور يف املائة يف ١٠ قدرها

 أكثـر  وبعـض  احملتلـة  الـشرقية  القـدس  ذلـك  يف مبا الفلسطينية، األرض من ٩,٥ حوايل فسيعزل
   .)٤(إنتاجية الزراعية الغربية الضفة أراضي
ــارس/آذار وحـــىت  - ١٦ ــدار يف توجـــد كانـــت ،٢٠٠٩ مـ ــة ٦٦ اجلـ ــتح الو ؛بوابـ ــام ُيفـ  أمـ
 مــن خاصــة تــصاريح علــى احلــائزين أمــام إال النــصف هــذا ُيفــتح وال نــصفها، إال سطينينيالفلــ

  .)١١(اليوم يف لساعات إال ُتفتح ال للفلسطينيني ُتفتح اليت والبوابات .اإلسرائيلية القوات
ومازال اجلـدار يعـزل األراضـي واملـوارد املائيـة لعـدد كـبري مـن الفلـسطينيني، وخاصـة                    - ١٧

  للوصول إىل أراضيهم عـرب بوابـات معينـة   “ائرز” تصاريحين، حيتاجون حاليا إىل املزارعني الذ 
ويف مشـال الـضفة الغربيـة، أصـبحت شـروط احلـصول علـى               .  يقيمون شرق اجلدار   رغم كوهنم 

يف  ٢٠ يف الوقـت احلاضـر رخـص ملـا يقـل عـن       وُتمـنح . الرخص أكثر صرامة على مـر الـسنني      
 اجلـــدار كمـــالن أراضـــيهم يف املنطقـــة املغلقـــة قبـــل إاملائـــة مـــن أولئـــك الـــذين كـــانوا يزرعـــو

  .)١٢(العازل

__________ 
  .١٤، الفقرة A/64/77-E/2009/13الوثيقة   )١٠(  
  .٢٦، الصفحة A/HRC/12/37الوثيقة   )١١(  
 :Special Focus: The Barrier Gate and Permit Regime Four Years Onمكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،      )١٢(  

Humanitarian Impact in the Northern West Bank (November 2007). (www.ochaopt.org/documents 

/OCHA_SpecialFocus_BarrierGates_2007_11.pdf)  تكــرر هــذا الــرقم يف دراســة استقــصائية للمتابعــة لــنفس 
، A/64/77-E/2009/13 الوثيقـة    انظـر أيـضا   . ٢٠٠٨يونيـه   /مايو إىل حزيران  /اجملتمعات احمللية يف الفترة من أيار     

  .١٠الصفحة 
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 الزيتـون  إنتـاج  يف املائـة  يف ٥٣,٨ متوسـطها  سـنوية  خـسارة  يف التـدابري  هذه تسببتو  - ١٨
 تكلفـة  وارتفـاع  إليهـا  الوصـول  تعـذر  بسبب أراضيهم املزارعني بعض ترك وقد .)١٣(املنطقة يف

 ســبل علــى احلفــاظ بالتــايل يــستطيعون الو الوقــود، ذلــك يف مبــا الالزمــة، الزراعيــة املــدخالت
 املراعــي إىل الوصــول مــن اجملتــرة احليوانــات مــريب صــغار مينــع ذلــك، علــى وعــالوة .عيــشهم
 .احملــدودة املتاحــة األراضــي يف املراعــي إرهــاق يف يتــسبب ممــا اجلــدار، خلــف الواقعــة اخلــصبة

ــة إىل ويــضطرون ــاألعالف ماشــيتهم تغذي ــسنة معظــم طــوال ب ــيس ؛ال  مــريب معظــم بوســع ول
 للحفـاظ  اإلنـسانية  املـساعدة  علـى  لالعتمـاد  يـضطرهم  ممـا  ،النفقـة  هذه حتمل هؤالء احليوانات

   .)١٤(عيشهم سبل على
 بلديـة  حـدود  داخـل  حاليـاً  الواقعة بالسكان املكتظة الفلسطينية البلدات اجلدار ويعزل  - ١٩

 تـرتبط  كانـت  الـيت  اجملاورة الغربية لضفةا قرى فعليا الوقت نفس يف ويعزل املدينة، عن القدس
 معــايل مــستوطنة حــول العــازل اجلــدار بنــاء إكمــال أن كمــا .الــشرقية بالقــدس وثيقــاً ارتباطــاً
 وصـول  تقييـد  مـن  وسـيزيد  الغربيـة  الضفة بقية عن احملتلة الشرقية القدس فعليا سيفصل أدوميم

ــاكن إىل الفلــسطينيني ــهم أم ــى وحــصوهلم عمل ــصح اخلــدمات عل ــة يةال  واخلــدمات والتعليمي
 حلـم  بيـت  بـني  بالفعـل  اجلـدار  يفـصل  اجلنـوب،  وإىل .)١٥(العبادة أماكن إىل ووصوهلم األخرى

ــدسو ــيؤ .القـ ــشييد يدوسـ ــدار تـ ــول اجلـ ــة حـ ــاين جمموعـ ــستوطنة مبـ ــوش مـ ــصيون غـ  إىل عتـ
ــق ــى النمــو مــن وحــدة أراضــي بيــت حلــم واحلــد     متزي ــدرهتا عل ــيق ــه سيفــصل  .  الطبيع ــا أن كم
ــة التابعــة هلــا الــيت تــشمل    عــن املدينــة  بلــدات فلــسطينية يبلــغ عــدد ســكاهنا   ٩األراضــي الزراعي
 حلـم،  بيـت  يف اخلـدمات  علـى  احلـصول  يف قيـودا  سـتواجه  بلـدات  وهـي  ،نسمة ٢٢ ٠٠٠ حنو
  .العايل والتعليم الصحية واخلدمات األسواق ذلك يف مبا
 يف الدولــة أمــرت رائيليةاإلســ العليــا العــدل حمكمــة أن إىل اإلشــارة جتــدر ذلــك، ومــع  - ٢٠

 أضـــرار يف تــسبب ي احلـــايل العــازل  اجلـــدار طريــق  بـــأن احلكــم  بعـــد ،٢٠٠٩ ســبتمرب /أيلــول 
 قلقيليــة حمــافظيت يف العــازل اجلــدار مــن أجــزاء ثالثــة جمــرى بتغــيري للفلــسطينيني، تناســبية غــري

 إىل نياملــزارع وصــول كمـة احمل أقرتــه الــذي اجلديـد  الطريــق يــسهل أن املتوقـع  ومــن .وطـولكرم 
  .املناطق بعض

__________ 
 ،Olive production losses by the wall (survey), 2009 ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،     منظمـة األغذيـة والزراعـة     )١٣(  

  .ةمقتبس يف مسامهة منظمة األغذية والزراع
  .منظمة األغذية والزراعةمسامهة   )١٤(  
دار العــازل علــى ســبل وصــول الفلــسطينيني إىل اخلــدمات واملرافــق الــصحية   لالطــالع علــى تقيــيم ألثــر اجلــ   )١٥(  

 The Humanitarian: والتعليميــة والدينيــة واالقتــصادية يف القــدس، انظــر مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية 

Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities: East Jerusalem, Update No. 7 (June 2007). 

  ).١٩-١٤الفقرات ، A/64/77-E/2009/13( (www.ochaopt.org/documents/Jerusalem-30July2007.pdf)انظر أيضا 
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 ســبل تــضييق ذلــك يف مبــا اإلغــالق، وسياســات التنقــل علــى املفروضــة القيــود    
   اإلنسانية املساعدة على احلصول

  
  الغربية الضفة  يف والسلع األشخاص حركة    

  
 حاجز إغالق داخل أراضـي الـضفة        ٥٥٠، كان هناك حوايل     ٢٠١٠فرباير  /حىت شباط   - ٢١

وتـشمل حـواجز اإلغـالق هـذه     . ني حـاجز إغـالق مقارنـة بالـسنة املاضـية     الغربية، أي أقل بــثمان  
نقطة تفتيش مزودة جبنود على حنو دائـم، أكثـر مـن نـصفها يقـع علـى طـول اجلـدار العـازل                         ٦٩

لتنقــل بــني إســرائيل واملــستوطنات، وملراقبــة دخــول أعــداد مــن اإلســرائيليني ا تمكنيويــستخدم لــ
إسـرائيل، وملراقبـة   وون تـصاريح خاصـة إىل القـدس الـشرقية         حمدودة من الفلسطينيني الـذين حيملـ      

وكل نقـاط التفتـيش هـذه تقيـد         . الدخول من وإىل البلدات الفلسطينية الصغرية اليت عزهلا اجلدار        
   .)٤( مناطق الضفة الغربية الواقعة على اجلانب اآلخر من اجلدار العازلإىلوصول الفلسطينيني 

 اجلــدار شــرق الواقعــة التفتــيش نقــاط معظــم يف عبــورال إجــراءات عــام بــشكل وخفـت   - ٢٢
 بــالرخص، املتعلقــة الــشروط ورفــع بعــضها، مــن العــسكريني املــوظفني إخــراج عقــب العــازل،

 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .عشوائي بشكل للوثائق وفحص تفتيش بعمليات القيام على واالقتصار
 يف مبـا  االقتـصادية،  التنميـة  ىعلـ  مباشـر  بـشكل  تـؤثر  الـيت  القيـود  اإلسرائيلية السلطات خففت
 احلـافالت  وحركـة  يوميا ساعات بثالث التجارية للسلع طرقوميه معرب فتح مواعيد متديد ذلك

 والتجـارة  التنقـل  التـدابري  هـذه  عـززت  وقـد  .الغربية الضفة إىل ةاجللم معرب طريق عن السياحية
   .)١٦(فيها التغيريات نفذت اليت احملددة املواقع يف السلع وتوافر
 تفتـيش  نقاط عدد يف مطردة زيادة حصلت ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين منذ أنه غري  - ٢٣
 .)٤(الغربيــة الــضفة أحنــاء يف قــصرية لفتــرات تقــام الــيت )معينــة ألغــراض املخصــصة( “تنقلــةامل”

   .الفلسطينيني حركة وعلى االقتصاد على سلبا هذه التفتيش نقاط وتؤثر
 لتقييـد  معقـد  لنظـام  عديـدة  جوانـب  مـن  واحـداً  جانباً إال قاإلغال حواجز تشكل وال  - ٢٤

 حيمـالن  اكانـ  وإن األوقات، من وقت يف اجلغرايف وتوزيعها اإلمجايل عددها فإن ولذا .احلركة
 يف رئيـسيا  دورا العـازل  اجلـدار  ويـؤدي  .النظـام  هلـذا  الكامـل  النطـاق  انحيـصر  ال مافإهن داللة،
 تنـاهز  نـسبة  الـسنني  مـر  علـى  علنـت أُ ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .آنفـا  ذُكـر  ما حنو على النظام هذا
   .)٤(“مغلقة عسكرية منطقة” الغربية الضفة من املائة يف ١٨

__________ 
  .مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص يف األراضي احملتلةمسامهة   )١٦(  
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 اخلارجيـة  احلـدود  داخـل  الغربيـة  الـضفة  مـن  املائـة  يف ٣ نـسبتها  إضـافية  مـساحة  وتقع  - ٢٥
 الوصـول  ينيالفلـسطين  علـى  كـبري  بـشكل  يتعـذر  إسـرائيلية،  صـناعية  ومنطقة مستوطنة ١٤٩ لـ

 املنطقـة ” إطـار  بواسـطة  ٢٠٠٢ عـام  يف الوضـع  هـذا  إسـرائيل  حكومـة  كرسـت  وقـد  .)٤(إليها
 إىل الحقـا  زيـدت ( متـر  ٣٠٠ عرضها مغلقة مناطق أساسه على أقيمت الذي “اخلاصة األمنية
  .)١٧(املستوطنات من عدد حول )متر ٤٠٠
 أمــرا عــسكريا يعلــن  يليةاإلســرائ، أصــدرت الــسلطات ٢٠٠٩ينــاير /وىف كــانون الثــاين  - ٢٦

ويف . املنطقة الواقعة بني اجلدار العازل واخلط األخضر يف حمافظة اخلليـل منطقـة عـسكرية مغلقـة                
صدرت ثالثة أوامر عسكرية مماثلة فيما يتعلق باألرض الواقعة بـني اجلـدار العـازل               نفس الشهر، أُ  

كانـت  و. ال بيـت حلـم    واخلط األخضر يف أجزاء مـن مقاطعـات سـلفيت ورام اهللا والقـدس ومشـ               
نفت مجيـع  ، عنـدما صُـ  ٢٠٠٣أكتـوبر  /هذه أول أوامر من هذا القبيـل تـصدر منـذ تـشرين األول          

ــة       األراضــي الواقعــة بــني اجلــدار العــازل واخلــط األخــضر يف حمافظــات جــنني وطــولكرم وقلقيلي
 مشـال الـضفة   واستنادا إىل جتربة اجملتمعات احمللية املتضررة مـن اجلـدار العـازل يف         . كمناطق مغلقة 

، تـثري األوامـر العـسكرية اجلديـدة شـواغل خطـرية مـن الناحيـة اإلنـسانية                   ٢٠٠٣الغربية منذ عام    
   .)٤(فيما يتعلق بوصول الفلسطينيني إىل األراضي وكسب رزقهم وحصوهلم على اخلدمات

 أيــضا احملاطــة الــشرقية القــدس إىل الفلــسطينيني دخــول اإلســرائيلي القــانون وحيظــر  - ٢٧
 بالقـدس  خاصـة  إسـرائيلية  هويـة  بطاقـات  حيملـون  الـذين  الفلـسطينيني  باستثناء العازل، دارباجل
ــه/متــوز ومنــذ .املنــال الــصعبة اخلاصــة التــصاريح مــن تــصرحيا أو  املوظفــون مينــع ،٢٠٠٨ يولي

 إىل الــدخول مــن أيــضا صــاحلة تــصاريح حيملــون الــذين واملرضــى )األطبــاء باســتثناء( الطبيــون
 الرئيـسيني  الطـريقني  علـى  تقعـان  باملركبـات  خاصـتني  تفتـيش  نقطـيت  طريق نع الشرقية القدس
 علـى  سـلبيا  تـأثريا  لقيـود ا هـذه  وأثـرت  .موالـزعيِّ  حزمـا  تفتـيش  نقطتـا  ومهـا  املدينـة  إىل املؤديني
   .)٤(الفلسطينيني للسكان الصحية الرعاية خدمات توفري
 مركبـات األمـم املتحـدة       بتفتـيش وظلت مطالبات مـوظفي األمـن اإلسـرائيليني املتكـررة             - ٢٨

نتيجــة عنــد نقــاط التفتــيش تتــسبب يف تــأخري مــوظفي األمــم املتحــدة إمــا ) وال ســيما احلــافالت(
. لدخول معهم يف مفاوضات مطولة أو بقضاء الوقت يف تغيري الطريـق عـرب نقـاط تفتـيش بديلـة                   ل

لالجـئني يف الـضفة   ، ظلت األونروا تواجـه قيـودا يف الوصـول إىل جمتمعـات ا         ٢٠٠٩وخالل عام   
 آثـار كـبرية علـى قـدرهتا علـى تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية                 مع ما ترتب على ذلـك مـن       الغربية،  

، ممـا أدى  ٢٠٠٩ حادثا متعلقا بالدخول يف عـام      ٥٦٧وأُبلغ عما جمموعه    . لالجئني الفلسطينيني 
  .)١٨( ساعة٤ ٦٨٨ يوم عمل أو ٦٢٥ونروا خسارة تقدر حبوايل ألإىل تكبد ا
__________ 

  .١٦ الفقرة A/64/516الوثيقة   )١٧(  
  .سطينيني يف الشرق األدىنمسامهة وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفل  )١٨(  
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 العقبــات واســتمرت االســترياد،/التــصدير أنـشطة  معــدالت يف كــبري حتــسن حيـدث  ومل  - ٢٩
 إنفاذهــا يــتم الــيت اإلجــراءات وتفــرض .الغربيــة للــضفة التجاريــة املعــابر يف التجــار تواجــه الــيت

 حجــم علــى املفروضــة القيــود توتــسبب .التــصدير/االســترياد عمليــات علــى إضــافية تكــاليف
 ،للمنتجـات  أضـرار  يف ألخـرى  شـاحنات  من السلع ونقل لتفتيشا إجراءات وإنفاذ الشاحنات

  .)١٩(العملية هذه تكلفة من بالتايل يزيد مما
  

  احلصار عن الناجم واألثر منه واخلروج غزة قطاع دخول على املفروضة القيود    
 علـى  بـالقوة  محـاس  سـيطرة  بعـد  غـزة  قطـاع  علـى  إسرائيل فرضته الذي احلصار دخل  - ٣٠
 ذكـــره ملـــا ووفقـــا .٢٠٠٩ أغـــسطس/آب يف الثالـــث عامـــه ٢٠٠٧ يونيـــه/حزيـــران يف غـــزة

 يـشكل  اإلنـسانية،  الـشؤون و اإلنـسان  حبقـوق  معنيـون  املتحـدة  لألمـم  تـابعون  كبـار  مسؤولون
 اإلنــساين  القــانون  مبوجــب  حمظــور أمــر  وهــو  ،مجاعيــا  عقابــا غــزة  علــى  املفــروض  احلــصار
 كمـربر  النـار  إطـالق  وقـف  وغيـاب  منيـة األ الـشواغل  اإلسرائيلية السلطات وتذكر .)٢٠(الدويل
   .منه واخلروج غزة قطاع دخول على املفروضة القيود على لإلبقاء
، ٢٠٠٧يونيـه  /وظل معرب كارين التجاري بني إسرائيل وقطاع غزة مغلقـا منـذ حزيـران           - ٣١

نوي وأتيح سـابقا معـرب ثـا   . ما عدا لنقل القمح وعلف احليوانات عن طريق احلزام الناقل املتحرك         
. ٢٠٠٨ســبتمرب / كــارين، لكنــه مل يــشغل منــذ أيلــول املوجــود يفلمعــربلآخــر يف صــوفا كبــديل 

ونتيجة لذلك، ارتفعت بشكل كبري أسعار نقل السلع الغذائية مـن مينـاء أشـدود اإلسـرائيلي إىل                  
 حبـوايل   ٢٠٠٩لشحنات اليت جرى استريادها إىل غزة خالل عـام          ل العدد اإلمجايل وزاد   .)١٨(غزة
. ٢٦ ٨٣٨ شـــحنة مقابـــل ٣١ ١١٠، أي ٢٠٠٨ عـــامبعـــدد شـــحنات يف املائـــة مقارنـــة  ١٦

 يف املائـة مـن حجـم الـواردات خـالل األشـهر اخلمـسة األوىل مـن                   ١٨ ت هذه الـشحنات   وشكل
النظافـة  /وعالوة على ذلـك، شـكلت األغذيـة ولـوازم التنظيـف      . ، قبل فرض احلصار   ٢٠٠٧ عام

التجـــاري خـــالل و اإلنـــساين القطاعـــانلـــيت جلبـــها  يف املائـــة مـــن الـــسلع ا٨٥الـــصحية نـــسبة 
ومازالــت عمليــة ختلــيص طلبــات .  يف املائــة قبــل فــرض احلــصار١٧ مقارنــة بنــسبة ،٢٠٠٩ عــام

  . ، وال ميكن التكهن هبا وتفتقر إىل الشفافية)عدة أسابيع(االسترياد طويلة 

__________ 
مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مقتبسة من تقرير نصف سنوي بشأن احلركة يف معابر الـضفة الغربيـة           )١٩(  

  ).٢٠٠٩سبتمرب / أيلول-مارس /آذار(
  .١٨، الفقرة A/64/517 الوثيقة  )٢٠(  
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 كـان  الـذي  عـوز  الحنـ  معـرب  اإلسـرائيلية  الـسلطات  أغلقت يناير،/الثاين كانون ١ ويف  - ٣٢
 األنفـاق  باسـتخدام  املتعلقـة  بالـشواغل  ذلـك  مـربرة  غزة، إىل إسرائيل من الوقود لنقل يستخدم
 .اجلنـويب  شـالوم  كـريمي  معـرب  إىل الـسلع  هـذه  توريد عملية حتويل جرى وقد .اهلجمات وخطر
 اخنفـاض  بـسبب  وذلـك  غـزة،  إىل الطهـي  غـاز  إمـدادات  يف كـبري  خفـض  إىل التغيري هذا وأدى
 أنـه  غـري  .)٤(عـوز  ناحال معرب طاقة نصف من أقل وهي - شالوم كريمي يف األنابيب خط طاقة
  .شالوم كريمي يف الطاقة لزيادة أعمال جتري
ــدادات انتظــام وعــدم نقــص وأدى  - ٣٣ ــود إم ــصناعي الوق ــالزم ال ــشغيل ال ــد حمطــة لت  تولي

 وتتـسبب  غـزة  منـه  تعـاين  الـذي  الكهربـاء  يف املزمن النقص تفاقم إىل غزة يف الوحيدة الكهرباء
 إســرائيل تفرضـه  الـذي  التقييــدي االسـترياد  نظـام  ظــل ويف .سـلبية  إنـسانية  آثــار يف احلالـة  هـذه 

 ربـع  سـوى  إنتـاج  الكهرباء لتوليد غزة حمطة تستطيع ال ،)أسبوعيا الوقود من لتر مليون ٢,٢(
 إسـرائيل  مـن  ءالكهربـا  شـراء  طريـق  عـن  الطلـب  نـصف  ويلـىب  الكهربـاء؛  على الطلب متوسط

 .املائــة يف ٢٠ و ١٥ بـني  يتــراوح دائـم  عجـز  يف يتــسبب ممـا  مــصر، مـن  املائـة  يف ١٠ إىل ٥ و
ــا بــني        ونتيجــة ــراوح م ــرات تت ــاء لفت ــاء يف غــزة إىل قطــع الكهرب ــضطر شــركة الكهرب ــذلك، ت ل

 عديــدة حــاالت يف ذلــك، إىل وباإلضــافة .غــزة قطــاع أجــزاء بعــض يف يوميــا ســاعات ٨ و ٤
 لـذلك،  ونتيجـة  متتاليـة،  أيـام  لعدة الوقود عبور أمنية، مبخاوف أيضا متذرعة ئيل،إسرا وقفتأ

ــذ ــا نف ــدى م ــد حمطــة ل ــاء تولي ــود مــن غــزة يف الكهرب ــا، العمــل وقــف إىل واضــطرت وق  متام
 تـوفري  حالـة  ويف .غـزة  مدينـة  يف يوميا ساعة ١٦ إىل تصل لفترات الكهرباء قطع يف تسبب مما
 حاليـا  غـزة  يف الكهربـاء  توليد حمطة تستطيع ،)أسبوعيا لتر مليون ٣,١٥( الوقود من يكفي ما

 الـيت  الطاقـة  دون يـزال  ال املـستوى  هـذا  أن مـع  الكهربـاء،  على الطلب ثلث إىل يصل ما إنتاج
   .)٤(الكهرباء توليد حمطة إسرائيل قصفت عندما ،٢٠٠٦ هيوني/حزيران قبل موجودة كانت
ــر لوحيــو  - ٣٤ ــروض احلظ ــى املف ــتري عل ــواد اداس ــاء م ــادة دون البن ــاء إع ــم بن ــازل معظ  املن
 حلقتـها  الـيت  واملنـازل  كـبري،  بـشكل  تـضررت  الـيت  ٢ ٩٠٠ الـ واملنازل دمرت اليت ٣ ٥٠٠ الـ

 ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  يف األخـري  اإلسـرائيلي  العـسكري  اهلجـوم  خـالل  طفيفـة  أضرار
 تـشييد  دون البنـاء  مـواد  سـترياد ا علـى  املفروض احلظر حيول كما .٢٠٠٩ يناير/الثاين وكانون
 .بـسرعة  املتزايـدين  غـزة  قطـاع  سـكان  احتياجـات  تلبيةل املقررة ٧ ٥٠٠ الـ السكنية الوحدات

 يف تعــيش األســر هــذه معظــم أن حــني ويف .تــشرد حالــة يف أســرة ٣ ٥٠٠ مــن أكثــر مــازالو
 يف أو خيـام  يف تعـيش  مازالـت  أسـرة  ٢٠٠ حـوايل  فـإن  لألقارب، منازل يف أو مستأجرة شقق

   .)٤(الئقة أبواب أو نوافذ أو سقوف دون مؤقتة مالجئ
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شـحنة   ١٠٠ استثنائيا على اسـترياد      إسرائيل، وافقت   ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٣٥
 إضـافية  شـحنة  ١٠٠بـدأت  و) ٤() إىل غـزة دخلـت كلـها تقريبـا بالفعـل    كانـت قـد   (من الزجـاج    

 مـن  املمتـد  األسـبوع  خـالل  ذلـك،  إىل فةوباإلضـا  .٢٠١٠ مارس/آذار ٣ يف غزة إىل الدخول
 الالزمــة املــواد مــن شــحنات أربــع عبــور للطاقــة الفلــسطينية اهليئــة نــسقت فربايــر،/شــباط ٢٣

ــع لــشركة ــاء توزي ــاء مــشاريع أن إال .الكهرب ــها تقــدر بن ــغ قيمت ــون ٧٦ مببل  كانــت دوالر ملي
 يف يعيـشون  الـذين  الالجـئني  إسـكان  إعـادة  تـشمل و معلقـة،  مازالـت  احلصار فرض قبل جارية

 ميــاه وتــصريف امليــاه مرافــق مثــل ،وتــشييدها العامــة التحتيــة الــبىن وإصــالح متداعيــة مــساكن
   .)١٨(الصلبة والنفايات اجملارير
ويشمل احلصار اإلسرائيلي أيضا القيود املفروضة على نقل املبالغ النقدية من املؤسسات         - ٣٦

ــ. املاليــة يف الــضفة الغربيــة إىل قطــاع غــزة   د أدت أزمــة الــسيولة النقديــة ووقــف اســتثمارات   وق
  .)٢١(القطاع اخلاص يف قطاع غزة إىل اخنفاض سريع يف االئتمانات احلقيقية للقطاع اخلاص

 الرئيـسية  العوامـل  مـن  عامـل  وهـذا  غـزة  مـن  التـصدير  اإلسرائيلية السلطات ظرحت كما  - ٣٧
 مسحـت  ،٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  منـذ  أنـه  غـري  .هااقتـصاد  تنشيط إعادة دون حتول اليت

   .)٤(والفراولة الزينة أزهار شحنات من عشرات بضع بتصدير إسرائيل
ــار ويف  - ٣٨ ــة املنطقــة” نطــاق اإلســرائيلي اجلــيش وســع ،٢٠٠٩ مــايو/أي  الــيت )٢٢(“العازل

 للزراعـة  الـصاحلة  األراضي من املائة يف ٣٠ ميثل ما أي متر، ٣٠٠ إىل واحد جانب من أعلنها
 النــار إطــالق طريــق عــن “العازلــة املنطقــة” احتــرام بإنفــاذ اإلســرائيلي اجلــيش يقــومو .غــزة يف

 وصــوهلم، قيــدُي مــا كــثريا أنــه إىل الفلــسطينيون املزارعــون ويــشري .األراضــي بتــسوية وكــذلك
ــر ٣٠٠ يتجــاوز مــا إىل ،االقتــضاء حــسب ــاطق يف مت ــة، املن ــا الزراعي  إىل يــصل مــا إىل وأحيان
 حـوادث  يف آخـرون  ١١ وجـرح  فلسطينيني أربعة قتل ،٢٠٠٩ ويف .احلدود من متر ١ ٠٠٠
 إىل وباإلضــافة .احلــدود مــن مقربــة علــى مــزارعني علــى النــار اإلســرائيلي اجلــيش أطلــق عنــدما
 امليـاه  وآبـار  الزراعيـة  األراضـي  تتـضرر  الشخـصية،  السالمة وهتديد الدخول فرضها اليت القيود

 تــسوية ألغــراض احلدوديــة املنــاطق يف املتكــررة ليةاإلســرائي لتــوغالتل نتيجــة امليــاه وشــبكات
 جانــب إىل( “العازلــة املنطقــة” يف اإلســرائيلي اجلــيش الــيت فرضــها التــدابري وتــساهم .األرض
   .)٤(غزة يف الزراعة قطاع تواجه اليت الصعوبات يف )اجلوية األحوال وسوء احلصار

__________ 
  .مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةمسامهة   )٢١(  
ــ”عقــب   )٢٢(   ــاطف ــه إســرائيل يف آب   “ك االرتب ــذي قامــت ب ــن اجلــيش  ٢٠٠٥أغــسطس / بقطــاع غــزة ال ، أعل

 مترا ميتد على طـول احلـدود مـع إسـرائيل حيظـر      ١٥٠ على شريط أرضي عرضه   “منطقة عازلة ”اإلسرائيلي  
  .  الدخول إليهعلى الفلسطينيني
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 إىل فيهــا بالــصيد للــصيادين يــسمح الــيت املنطقــة تــدرجييا قُلــصت ذلــك، علــى وعــالوة  - ٣٩
 بنـسبة  األمسـاك  صـيد  جمـال  يف العمالـة  اخنفـضت  لـذلك،  ونتيجة .٢٠٠٩ عام يف حبرية ميال ٣

 مـن  فقط املائة يف ٠,٣ و صياد ٣ ٤٠٠ سوى حاليا يعمل وال ،٢٠٠٠ عام منذ املائة يف ٦٦
   .)٢١(األمساك من التغذوية ماحتياجاهت ُيلبون غزة سكان
 علـى  كـبرية  بدرجـة  االعتمـاد  يف غـزة  اقتـصاد  استمر بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  - ٤٠

 فيهـا  يعمل اليت األنفاق هذه من ١ ٠٠٠ هناك أن ويقدر .األنفاق عرب مصر من السلع هتريب
 املتـوفرة  غـري  الـسلع  مـن  النطـاق  واسـعة  جمموعـة  توريـد  األنفـاق  هذه وتتيح .األشخاص آالف
 والوقـود،  واملالبـس  واألثـاث  الكهربائيـة  واألجهـزة  واملاشية األغذية ذلك يف مبا أخرى، بطرق

 أيـضا  وهناك .إسرائيل من سابقا تستورد كانت اليت تلك من أدىن )ونوعية( بأسعار ومعظمها
 اإلســرائيلي احلــصار أن غــري .األنفــاق عــرب هتــرب األســلحة بــأن تفيــد الــيت التقــارير بــشأن قلــق

 اإلضــرار مــن الــسلع هتريــب يزيــد حيــث ألنفــاقا واســتمرارية جــدوى يف كــبري بــشكل يــسهم
  .املشروعة والتجارة اخلاص بالقطاع

  
 النشاط االستيطاين اإلسرائيلي    

يــشكِّل النــشاط االســتيطاين يف الــضفة الغربيــة انتــهاكات للعديــد مــن أحكــام القــانون    - ٤١
 الـيت  )٢(ف الرابعـة  من اتفاقية جنيـ    ٤٩ واملادة   )٢٣( من قواعد الهاي   ٥٥اإلنساين، مبا فيها املادة     

ال جيــوز لدولــة االحــتالل أن ترحِّــل أو تنقــل جــزءاً مــن ســكاهنا املــدنيني إىل  ”تــنص علــى أنــه 
ويـشكل النـشاط االسـتيطاين اإلسـرائيلي املـستمر انتـهاكاً صـارخاً هلـذا          .“األراضي اليت حتتلها

 .)٢٤(احلكم

فة الغربيـة، باسـتثناء القـدس       وتفيد التقديرات بأن عدد املستوطنني اإلسرائيليني يف الض         - ٤٢
منـوا سـنويا قـدره      ، وهـو مـا يـشكل        ٢٠٠٩سـبتمرب   /يف أيلـول  نسمة   ٣٠١ ٢٠٠الشرقية، بلغ   

نمـو  الومعدل النمو هذا أكرب بكثري مـن متوسـط معـدل     .٢٠٠٩ يف املائة على مدى عام ٤,٩
ــالغ  الــــسكاين يف ويقــــيم املــــستوطنون . )٢٥( ســــنويا يف املائــــة١,٨املــــسجل يف إســــرائيل البــ
__________ 

ــام       )٢٣(   ــة لع ــة الهــاي الرابع ــة باتفاقي ــى القواعــد املرفق  Camegie Endowment for، انظــر ١٩٠٧لالطــالع عل

international Peace, The Hague Convertion and Decaration of 1899 and 1907 (New York, Oxford 

(University Press, 1915).  
ــها يف  ، ٢٢، الــصفحة ٥٧، الفقــرة A/HRC/12/37انظــر الوثيقــة    )٢٤(   مــسامهة مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق   املقتــبس من

  .ناإلنسا
جـــرى وقـــد . www1.cbs.gov.il/population/new_2010/table1.pdf)  (كتـــب املركـــزي اإلســـرائيلي لإلحـــصاء،امل  )٢٥(  

  .حساب متوسط النمو السكاين على أنه يشمل املستوطنني اإلسرائيليني يف الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية
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مبوجـب القـانون   مـستوطنات غـري شـرعية    ومجيعها  ،)٢٦(“خمفرا أماميا ” ٩٩مستوطنة و    ١٢٠
 مـستوطن إسـرائيلي آخـرين يعيـشون يف          ١٩٥ ٠٠٠، كـان    ٢٠٠٨وحبلول هناية عـام     . الدويل
، كانـــت حـــوايل ٢٠٠٩يونيـــه /ويف حزيـــران .)٢٧( مـــستوطنة يف القـــدس الـــشرقية احملتلـــة ١٢

ــاء يف معاليــه أدومــيم و وحــدة ســكنية أخــرى قيــد الب  ٩٠٠ جيفــات زيــف عيليــت   يف ٨٠٠ ن
ــار عيليــت     .)القــدس الــشرقيةقــرب ( ــاء مئــات الوحــدات الــسكنية األخــرى يف بيت وجيــري بن

 .)٢٨( مستوطنة أخرى يف الضفة الغربية٢٢ومودين عيليت، وأزيد من 

ئيلية وإضــافة إىل املــستوطنات احلاليــة يف القــدس الــشرقية، مــا فتئــت الــسلطات اإلســرا   - ٤٣
 ،املـستوطنة وسـتتألف تلـك     . ختطط لبناء مستوطنة جديدة بني معاليه أدوميم والقـدس الـشرقية          

 وحـدة سـكنية إليـواء    ٣ ٥٠٠مـن حـوايل   ، “East 1” أو E1اليت اصطلح على تسميتها خطة 
 .)٢٩( مستوطن، إضافة إىل املناطق التجارية والسياحية١٥ ٠٠٠حوايل 

 “أمـر بتجميـد   ” عـن    ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦وأعلنت حكومة إسـرائيل يف        - ٤٤
 أشهر حيظر مبوجبه أي نشاط جديد للبنـاء يف مـستوطنات الـضفة الغربيـة،                ١٠االستيطان ملدة   

وهنـاك عـدد    .أعمال إرساء األساس قد بدأت بالفعـل عندما تكون مواصلة البناء أجاز غري أنه 
غــري أن الــسلطات . البــؤر االســتيطانيةزالــة مــن التــدابري يف امليــدان إلنفــاذ جتميــد االســتيطان وإ

وقوع انتهاكات عديدة ألمر التجميد، فـضال عـن أنـه ال ينطبـق علـى                بأيضا  أفادت  اإلسرائيلية  
  .)٣٠(املستوطنات اإلسرائيلية يف القدس الشرقية

كانـت   وحدة سكنية تقريبـا      ٤ ٠٠٠بأن   مؤسسة السالم يف الشرق األوسط    أفادت  و  - ٤٥
ــاء يف مــ  ــد البن ــة قي ــاين  ستوطنات الــضفة الغربي ــاير وشــباط / خــالل شــهري كــانون الث ــر /ين فرباي

 ١٤٠، تفيــد املؤســسة أنــه مل يــصدر ســوى ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١٥وحبلــول . ٢٠١٠
  .)٣١( يف مواقع البناء املخالفة للوقف املفروض“أمرا بوقف األعمال”
  

__________ 
  .(www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=4372&pos=4)، “السالم اآلن”منظمة   )٢٦(  
  .١٣، الفقرة A/64/516الوثيقة   )٢٧(  
  .١٤، الفقرة A/64/516الوثيقة   )٢٨(  
  .٢٥ و ٢٣، الفقرتان A/64/516الوثيقة   )٢٩(  
  ).www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=4564 (،“السالم اآلن”منظمة   )٣٠(  
  )٣١(  Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied territories, 

V. 20, no 1, January-February 2010, p. 4.  
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 املوارد الطبيعية واملياه والبيئة    
 إمدادات املياه والصرف الـصحي املقدمـة إىل الفلـسطينيني يف األرض    ال تزال خدمات   - ٤٦

وتقـوم الـسلطات وشـركات     .الفلسطينية احملتلة غري كافية وال ميكن االعتماد عليها نوعاً وكماً
املياه اإلسرائيلية بسحب املياه من األرض الفلسطينية احملتلة إلمـداد املـدن اإلسـرائيلية بامليـاه، مث            

  . إىل الفلسطينينيتبيع الفائض

 جمتمــع مــن اجملتمعــات احملليــة الفلــسطينية، البــالغ  ٢٠٠وتفيــد التقــارير بــأن أزيــد مــن    - ٤٧
 نسمة، غري موصولة بشبكة للميـاه اجلاريـة، وهـي مـضطرة لـشراء               ٢١٥ ٠٠٠جمموع سكاهنا   

. ض يف املائـة مـن دخلـها هلـذا الغـر           ٢٠املياه من موردي القطاع اخلاص، بإنفـاق مـا يـصل إىل             
امليـاه  ووفقا للبنك الدويل، حيصل الفرد من الـسكان الفلـسطينيني علـى الربـع فقـط مـن حـصة                     

 لتـرا   ١٢٣فيبلغ نصيب الشخص من فلسطينيي الـضفة الغربيـة          : اليت حيصل عليها اإلسرائيليون   
يش بعـض الفلـسطينيني علـى مقـدار     ويعـ  . لترا يوميا بالنـسبة لإلسـرائيليني  ٥٤٤يوميا يف مقابل 

وتفيـد التقـارير بـأن الـشركة الوطنيـة اإلسـرائيلية للميـاه           . )٣٢( لتـرا يوميـا    ١٥ إىل   ١٠دى  يتع ال
ــصيف،       ــسطينية خــالل أشــهر ال ــة الفل ــاه املــوفرة للمجتمعــات احمللي تقلــص كــثريا إمــدادات املي

ــا ــد االســتهالك يف إســرائيل         مم ــة تزاي ــك لتغطي ــاه، وذل ــسبب يف حــاالت نقــص كــبري يف املي يت
 .)٣٣(ائيلية يف الضفة الغربيةواملستوطنات اإلسر

وتقترن أزمة املياه احلالية اليت يعاين منها الفلـسطينيون يف الـضفة الغربيـة مبـشكلة امليـاه                    - ٤٨
املستعملة اليت تتـسرب إىل اخلزانـات الطبيعيـة ومـستودعات امليـاه اجلوفيـة واجلـداول الـيت متـس           

 ومـن مث تتـدفق      ؛جلـة امليـاه املـستعملة     وبعض املستوطنات غري موصـول مبرافـق ملعا       . احلاجة إليها 
وقـد أظهـرت دراسـة     .مياهها املستعملة غري املعاجلة حنو اجملتمعات احمللية الفلسطينية اجملاورة هلا

  .)٣٣( قرية فلسطينية تقع قرب املستوطنات٧٠فلسطينية أن احملاصيل ومصادر املياه ملوثة يف 
  

 املؤشرات االجتماعية واالقتصادية    
 املتراكمـة   يةسائر االقتـصاد  اخلـ يد تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين بأن        تف  - ٤٩

غــري أن . )٣٤( مليــون دوالر٨٠٠ تنــاهز “عمليــة الرصــاص املــسكوب”يف الــسنة الــيت أعقبــت 
النـاتج احمللـي    أظهـرت أن     ٢٠٠٩الرابع مـن عـام      الفصل  التقديرات باألسعار الثابتة فيما خيص      

__________ 
  .١٦، الصفحة A/64/516مسامهة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مقتبسة من الوثيقة   )٣٢(  
  .١٧ الصفحة ،A/64/516الوثيقة   )٣٣(  
األمم املتحدة اإلمنائي، مقتبسة من مسامهة برنامج   )٣٤(  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Gaza_lost_e.pdf.  
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مقارنــــة بــــالربع الثالــــث مــــن   يف املائــــة ١,٦ازداد بنــــسبة لفلــــسطينية اإلمجــــايل يف األرض ا
 يف املائة مقارنـة بـالربع       ١٠,٣بنسبة  يف الناتج احمللي اإلمجايل     أظهرت زيادة   كما  ،  ٢٠٠٩ عام

 .)٣٥( كسنة األساس٢٠٠٤أيضا مع استخدام عام  باألسعار الثابتة ٢٠٠٨الرابع من عام 

زيـادة يف األنـشطة االقتـصادية       حـدثت   ء الفلـسطيين،    ووفقا للجهاز املركـزي لإلحـصا       - ٥٠
وأظهــرت املؤشــرات االقتــصادية  .إىل حــد كــبري يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل أســهمت الرئيــسية 

القصرية األجل منوا يف الزراعة وصيد األمساك والتعـدين والـصناعة التحويليـة والكهربـاء وامليـاه                 
ســاطة املاليــة واإلدارة العامــة والــدفاع، ومــن هنــا   وجتــارة اجلملــة وجتــارة التجزئــة والنقــل والو 

 .ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل

ــة الفلــسطينية، وفقــدان األراضــي واملــوارد       - ٥١ وقــد أدى التــدمري اجلزئــي للقــدرة اإلنتاجي
املخـاطر  وازديـاد   الطبيعية بسبب املستوطنات واحلاجز، والقيود املفروضة على العبور والتنقل،          

أخـرى مـن العراقيـل املؤسـسية واإلداريـة، إىل تقـويض االسـتثمار               أشكال متضافرة   والسياسية،  
ونتيجة لذلك، ما فتئت قدرة القطاع اخلاص على إجياد فـرص العمـل تتراجـع إزاء      . إىل حد ما  

وأدى اهنيار القطـاع اخلـاص إىل زيـادة االعتمـاد علـى القطـاع العـام لغـرض          .قوة عاملة متنامية
واسـتنفدت الـسلطة الفلـسطينية قـدرهتا علـى التـصرف        .يالت االجتماعيـة توفري العمـل والتحـو  

، واضـــطرت إىل مباشـــرة إصـــالحات ماليـــة تـــشمل جتميـــد “آخـــر مـــالذ للتـــشغيل”بــصفتها  
  .)٢١(التوظيف واألجور وإلغاء الدعم املايل للخدمات

ــا لتعريــف    - ٥٢ ــة فــضفاض ووفق ــذين ال يعملــ  بأهنــا للبطال ــة لألشــخاص ال ــسبة املئوي ون الن
 يف ٣١,٤ولكنهم يبحثون عن عمل، تراجعـت نـسبة البطالـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة إىل          

، مقارنـة بنـسبة   ٢٠٠٩الثالـث مـن عـام     الفـصل   يف  من السكان الذين هم يف سـن العمـل          املائة  
وتواجــه النــساء متييــزا منــهجيا يف ســوق  .٢٠٠٨الثالــث مــن عــام الفــصل  يف املائــة يف ٣٢,٧
 يف املائـة    ١٨لغ نصيبهن من العمالة املدفوعة األجر يف القطاع غري الزراعي نسبة            فقد ب : العمل

وجــدير بالــذكر أن نــسبة . )٣٦(١٩٩٩ يف املائــة يف عــام ١٢,٣ مقارنــة بنــسبة ،٢٠٠٨يف عــام 
تتـراوح أعمـارهم بـني    فنـصف الـذكور الـذين      :  يف املائة من العاطلني هي من فئـة الـشباب          ٦٧
ســوى مــن نفــس الفئــة العمريــة  مــا ال يعمــل يف صــفوف اإلنــاث  يعملــون، في ســنة ٢٩ و ١٥

 .)٣٧(واحدة من كل سبع إناث

__________ 
 www.pcbs.gov.ps/desktopmodules/newsscrollEnglishجلهـــــاز املركـــــزي لإلحـــــصاء الفلـــــسطيين،    )٣٥(  

/newsscrollView.aspx?ItemID=1122&mID=11170(.  
  .مسامهة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  )٣٦(  
   .مقتبس من مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، http://imeu.net/news/printer0014747.shtmlانظر   )٣٧(  
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القـدس  (بـني خمتلـف أجـزاء األرض        االختالفـات   وختفي املؤشرات االقتـصادية عمومـا         - ٥٣
ُويظهــر قطــاع غــزة أســوأ املؤشــرات حيــث إن اآلثــار  ).الــشرقية والــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة

ملمتلكـات أثنـاء العمليـة العـسكرية اإلسـرائيلية األخـرية وتعـذر إعـادة               اجملتمعة للحصار وتدمري ا   
وخلــصت دراسـة استقــصائية أجراهــا  . ال تــزال تـؤثر ســلبا علــى الظـروف االقتــصادية   اإلعمـار 
 منــشأة صــناعية ٢٥٨إىل أن يف فلــسطني اجمللــس التنــسيقي ملؤســسات القطــاع اخلــاص مــؤخرا 

ونتيجــة . )٣٨(٢٠٠٦ منــشأة يف عــام ٢ ٤٠٠ مــن ة قابلــة للتــشغيل مقارنــة بأزيــد زفقــط يف غــ
. )٤( يف املائـة قبـل احلـصار    ٣٢ يف املائـة مقارنـة بنـسبة         ٤٢إىل  لذلك، ارتفعت معدالت البطالة     

وَعوَّض توسيع سلطات محاس للقطاع العام ومنو اقتـصاد األنفـاق جزئيـا العـدد الكـبري لفـرص                   
  .)٤(العمل املفقودة

ــشر، وهــي ختــص عــام     وآخــر البيانــات املتاحــة في   - ٥٤ ــالفقر هــي بيانــات مل تن مــا يتعلــق ب
 يف املائــة يف ٥٧,٣وتــشري هــذه البيانــات إىل أن معــدالت الفقــر املطلــق بلغــت نــسبة  .٢٠٠٧
 يف املائة من األسر املعيشية حتت خـط الفقـر   ٧٦,٩يعيش ويف غزة،  .احملتلةالفلسطينية األرض 

املعيــشية يف الــضفة الغربيــة حتــت خــط الفقــر  يف املائــة مــن األســر ٤٧,٢يعــيش الــوطين، بينمــا 
 .)٣٦(الوطين

أســـعار وشـــكلت .  يف املائـــة٤,٣٤ نـــسبة ٢٠٠٩وبلغـــت معـــدالت التـــضخم لعـــام   - ٥٥
األغذيــة واملــشروبات واملالبــس واألحذيــة واخلــدمات التعليميــة واملــساكن احملركــات الرئيــسية  

 .)٣٩(الذي سبب التضخملالرتفاع املفاجئ لألسعار 
  

  املاليةاحلالة    
: فلـسطني ”، أعلنت الـسلطة الفلـسطينية برناجمـا بعنـوان     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٥يف    - ٥٦

، أبرز أمهية تعزيز مؤسسات القطاع العام واالستفادة من اخلطـة           “إهناء االحتالل وإقامة الدولة   
 .)٤٠(٢٠١٠-٢٠٠٨طة لإلصالح والتنمية للفترة اليت وضعتها السل

وقـد أفـاد    ة تقدمها احملرز يف جمال تنفيذ خطتها لإلصالح،         وواصلت السلطة الفلسطيني    - ٥٧
أظهــرت اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطة الفلــسطينية يف جمــال بنــاء املؤســسات   البنــك الــدويل بــأن 

على الرغم من الظروف غري املواتية املتمثلة يف حـصار غـزة     كفاءة يف توفري اخلدمات األساسية    

__________ 
  .www.pscc.ps/down/PSCC%20مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مقتبسة من  )٣٨(  
املتحـدة  مسامهة برنامج األمـم      ،www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/CPI_1209_A.pdfمقتبسة من     )٣٩(  

  .اإلمنائي يف إعداد التقرير
ــسلطة الفلــسطينية،  :انظــر  )٤٠(   ــة  : فلــسطني” ال ، واخلطــة الفلــسطينية  ٢٠٠٩أغــسطس /، آب“إهنــاء االحــتالل وإقامــة الدول

  .)٢٠١٠-٢٠٠٨(لإلصالح والتنمية 



A/65/72 
E/2010/13  
 

10-32194 21 
 

البنـك أيـضا أنـه      أكـد   و. فة الغربيـة والغمـوض الـسياسي      والقيود املفروضة علـى التنقـل يف الـض        
الثـــاين مـــن الـــذي واجهتـــه الـــسلطة خـــالل الفـــصل علـــى الـــرغم مـــن صـــعوبة الوضـــع املـــايل 

واصـلت تنفيـذ اإلصـالحات اهليكليـة مبـا فيهـا احلفـاظ علـى الوضـع الـراهن               فإهنا  ،  ٢٠٠٩ سنة
يف هـذا  وممـا يكتـسي أمهيـة    . )٤١(عامـة يتعلق بوظائف القطاع العام وحتسني اإلدارة املالية ال      فيما

 امللف الواحد بالتعاون مع منظمة اجلمارك العامليـة،         - أيضا إنشاء نظام النافذة الواحدة       الصدد
ــين ينتجهــا القطــاع اخلــاص        ــسلع ال ــضرائب وحتــسني معــايري ال ــسيط إدارة خمتلــف ال بغــرض تب

اهليكلية أيضا لـوائح جديـدة      ومشلت اإلصالحات   . املبيعاتزيادة  من أجل    هاالفلسطيين وتغليف 
 .يف جمال التمويل البالغ الصغر، ترسخ ذلك التمويل باعتباره جزءا ال يتجزأ من القطـاع املـايل  

تـسجيل خمتلـف   اىل تيـسري  قانون جديد وشامل لتسجيل الـشركات  أدى سن   إضافة إىل ذلك،    
  .)١٦(أنواع الشركات

عـن طريـق   يف احتـواء اإلنفـاق العـام    وجنحت الـسلطة الفلـسطينية أيـضا إىل حـد كـبري               - ٥٨
غـري أن تـدمري    .األجور يف القطـاع العـام وإلغـاء الـدعم املـايل للخـدمات تـدرجييا       السيطرة على 

االقتصاد احمللي لغزة وهياكلها األساسية له آثار خطرية على الوضـع املـايل للـسلطة الفلـسطينية                 
اإليـرادات  احلرمـان مـن      بـسبب    ،وعلى جهود اإلصالح اهليكلي واقتصاد األرض احملتلـة ككـل         

تـوفري أمـوال اإلغاثـة وإعـادة اإلعمـار يف           لالضريبية واجلمركية املتأتية مـن غـزة، والعـبء املـايل            
  .)٢١(أعقاب اهلجوم العسكري

وساهم اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على غزة بصورة مباشرة يف زيادة عجـز امليزانيـة        - ٥٩
 من الناتج احمللـي اإلمجـايل، وهـو مـا يتجـاوز املـستوى املتـوخى                 يف املائة  ٢٣املتكرر ليبلغ نسبة    

ــام    ــة األصــلية لع ــة  ٢٠٠٩يف امليزاني ــاط مئوي ــسلطة الفلــسطينية إىل    . خبمــس نق واضــطرت ال
ــام       ــة ع ــديل ميزاني ــأخرات وتع ــة املت ــصارف ومراكم ــن امل ــراض م  لكــي تأخــذ يف  ٢٠٠٩االقت

 .)٢١( على اهلجوم الذي شن على غزةاحلسبان اإلنفاق الطارئ واآلثار املالية املترتبة

 يف ٧٢دوالر وردت نـسبة   باليـني  ٣,٨قرابة  الواردات  جمموع   ، بلغ ٢٠٠٨ويف عام     - ٦٠
وحتـول  . هذه البيانات اعتماد االقتصاد الفلسطيين على إسرائيل      وتظهر  . املائة منها من إسرائيل   

 الـذي تقيِّـد فيـه إىل حـد كـبري      السوق الفلسطينية إىل سوق ثانويـة ملنتجاهتـا يف الوقـت       إسرائيل  
  .)٤٢(الواردات اآلتية من األرض احملتلة

__________ 
  )٤١(  World Bank, A Palestinian State in Two Years: Institutions for Economic Revival, 22 September 

2009; and see http://web.worldbank.org.  
سامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مقتبسة من م  )٤٢(  

www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/tejara_E_08.pdf.  
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ــيص اجلمركــي          - ٦١ ــرادات التخل ــدل إي ــان متوســط مع ــسطينية، ك ــسلطة الفل ــسبة لل وبالن
 مليــون شــيكل إســرائيلي ٣٥٤ ينــاهز ٢٠٠٩خــالل عــام ) علــى أســاس االســتحقاق(الــشهرية 
ادات بغــرض تغطيــة تكــاليف الكهربــاء  بــصورة غــري قانونيــة ثلــث هــذه اإليــرواحُتجــز. جديــد

وكان متوسط حجم هـذه املبـالغ املخـصومة         . واملياه وغريها من اخلدمات اليت تقدمها إسرائيل      
 .)٣٦( مليون شيكل إسرائيلي جديد١٢٤شهرياً حوايل 

  
 الصحة العامة وانعدام األمن الغذائي    

 بـسبب احلـصار واالنقـسام       رالتـدهو نوعية عمل الدوائر الطبية يف قطاع غزة آخذة يف            - ٦٢
وازداد العجز عن توسيع املرافق الصحية املتاحة نتيجة لنقص مـواد       . الداخلي بني غزة ورام اهللا    

وتتـدهور قـدرة املعـدات الطبيـة        . البناء تعقيداً بسبب حاالت انقطاع التيار الكهربائي املتكررة       
وأدى احلـصار أيـضا     . )٤٣(غيـار ات الـصيانة وقطـع ال     إمكانـ  لعدم وجـود     على أداء وظائفها نظراً   

 يف  ٢٤نـسبة   كانـت   ،  ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول في  ف. إىل تقليل ما هو متوافر من األدوية      
القائمـة  أصـناف    يف املائة من     ١٨املدرجة يف قائمة األدوية األساسية ونسبة       األصناف  املائة من   

 .)٤(يف قطاع غزةغري متوافرة يف املخازن األساسية للمستهلكات الطبية 

ت النظـام الـصحي نتيجـة لالحـتالل والقيـود املفروضـة             أما يف الضفة الغربية، فإن تـشتُّ        - ٦٣
على حركة النـاس والبـضائع يف الـضفة الغربيـة يعرقـل علـى حنـو خطـري تـوفري الرعايـة الـصحية                      
ــصة يف       ــة املتخصـ ــدمات الرعايـ ــاجون إىل خـ ــذين حيتـ ــك الـ ــة ألولئـ ــة، وخاصـ ــاءة وفعاليـ بكفـ

 .)٤٣(الشرقيةمستشفيات القدس 

ــة األمــم املتحــدة       - ٦٤ ويتزايــد الطلــب علــى اخلــدمات الــصحية األوليــة الــيت تقــدمها وكال
 كـان العـدد اإلمجـايل       قـد ف). األونـروا (إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن          

عمـا كـان      يف املائـة   ٥,٧ أعلـى بنـسبة      ٢٠٠٩قطـاع غـزة خـالل عـام         يف  لالستشارات الطبيـة    
 . يف املائة يف الضفة الغربية٥، وأعلى بنسبة )١٨(٢٠٠٨يه يف عام عل

مــن هــذه حيــث يتركــز العديــد وهــم حــديثو الــوالدة، وحيــدث معظــم وفيــات الرضــع   - ٦٥
غري أنه مـا زال مـن املمكـن تقليـل معـدل وفيـات       . يف األسبوع األول من عمر الرضع     الوفيات  

 يف املائـة مثيلـه يف       ٣٠ غزة حيث يفوق بنـسبة       حديثي الوالدة إىل حد كبري، ال سيما يف قطاع        
واألسباب الرئيسية لوفيات األطفال حديثي الوالدة هـي االختنـاق وااللتـهابات         . الضفة الغربية 

أما يف ما يتعلق بوفيات األمهات، فإن األسـباب الرئيـسية هـي الرتيـف               . واخنفاض وزن املواليد  
 .)٤٣(مل، وفقر الدم، واملخاض املتعسرأثناء الوالدة وبعدها، وااللتهابات، وتسمم احل

__________ 
  .مسامهة منظمة الصحة العاملية  )٤٣(  



A/65/72 
E/2010/13  
 

10-32194 23 
 

 كمية األمسـاك    تدينوقد تسببت القيود اإلسرائيلية املفروضة على الصيادين يف غزة يف             - ٦٦
إىل تفاقم مشاكل سوء التغذيـة      بالفعل  املتاحة لسكان غزة وجودهتا وأنواعها، وهو وضع أدى         

 .)٤(والفقر وانعدام األمن الغذائي احلادة

ــتناد  - ٦٧ ــاعي   واسـ ــن االجتمـ ــن األمـ ــر عـ ــام   -اً إىل تقريـ ــدر عـ ــذائي صـ ــصادي والغـ  االقتـ
 مليون شخص يعـانون مـن انعـدام األمـن الغـذائي يف              ١,٦، ُيقدر أن ما يقرب من       )٤٤(٢٠٠٩

 ٦٢٥ ٢٠٠ويوجــد بينــهم .  يف املائـة مــن الـسكان  ٣٨األراضـي الفلــسطينية احملتلـة، أي نــسبة   
 يف املائة من سـكان الـضفة        ٢٥( يف الضفة الغربية     شخص ممن يعانون من انعدام األمن الغذائي      

وباإلضـافة إىل ذلـك، يوجــــد       ).  يف املائـة   ٦١( شـخص يف قطـاع غـزة         ٩٧٣ ٦٠٠و  ) الغربية
 شخــصا يف قطــاع غــزة ٢١٨ ٩٥٠و )  يف املائــة١١( شــخص يف الــضفة الغربيــة ٢٦٩ ٣٠٠

 .)٤٥(عرضة النعدام األمن الغذائي)  يف املائة١٦(

فنــسبة : الــسبب الرئيــسي وراء ارتفــاع مــستويات انعــدام األمــن الغــذائي  والفقــر هــو   - ٦٨
يف املائة من السكان حتصل على شكل واحد على األقل مـن أشـكال املـساعدة، املـساعدة        ٧١

ــان  ــة يف غالــب األحي  اخنفــاض اســتهالك املنتجــات  يف انعــدام األمــن الغــذائي  ويتجلــى. الغذائي
ودفــع . نتجــات األلبــان، وكــذلك بعــض اخلــضروات احليوانيــة، وخاصــة اللحــوم الطازجــة وم 

 يف املائـة مـن األسـر        ١٤أيضا بنحو   “ الرصاص املصبوب ”تدمري سبل العيش من جراء هجمة       
وقلّل أكثر مـن نـصف هـذه    . املعيشية إىل خفض نفقاهتا، ومعظمها ما تنفقه على املواد الغذائية    
لبيـة العظمـى منـها نوعيـة تلـك      األسـر املعيـشية كميـة مـا تـستهلكه مـن األغذيـة وخفـضت الغا        

وقد يكون للتغريات الطارئة على النظام الغذائي لألسـر املعيـشية عواقـب سـلبية علـى                 . األغذية
كميــة الــسعرات احلراريــة نظــرا  وبينمــا حيــافظ علــى املقــادير  . مــا تتناولــه مــن مغــذيات دقيقــة 

اخلبـز والفاصـوليا والزيـت      /القمـح (لتحوُّل حنو املواد الغذائية األساسية واألغذية الغنية بالطاقة         ل
، فإن حاالت نقص املعـادن والفيتامينـات قـد حتـدث وميكنـها أن تـسبب تـأخر النمـو            )والسكر

وقـد أدت   .  لاللتهابات، واملـشاكل املرتبطـة باحلمـل       تهمعند األطفال الصغار، واخنفاض مقاوم    
بـني األطفـال    ) املائـة  يف   ٥٧(حاالت نقص املغذيات الدقيقة إىل مستويات عالية من فقـر الـدم             

 .)٤( شهرا٣٦ً أشهر و ٦الذين تتراوح أعمارهم بني 

__________ 
  )٤٤(  Food and Agriculture Organization and the World Food Programme, Socio‐Economic and Food Security 

(SEFSec) Survey Report 2 - Gaza Strip, November 2009: Data collected by the Palestinian Central Bureau 

of Statistics (April-June 2007) (www.apis.ps/dow-ments/socio-economic%20november%202009.pdf).  
  .امج األغذية العامليمسامهة برن  )٤٥(  
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ــة آذار     - ٦٩ ــروا منــذ هناي ــضت األون ــارس /وخف ــة الطارئــة    ٢٠٠٩م ــة الغذائي  حجــم املعون
وقـــدرت األونـــروا التكلفـــة املاليـــة لتلبيـــة االحتياجـــات  .  حالـــة٦٥٠ ٠٠٠غـــزة إىل حنـــو  يف

ينـــاير /ر خـــالل الفتـــرة مـــا بـــني كـــانون الثـــاين  مليـــون دوال٤٥٦,٧لالجـــئني مببلـــغ  الطارئـــة
وحبلـول هنايـة العـام، بلـغ جممـوع التعهـدات املؤكـدة لنـداء الطـوارئ                  . ٢٠٠٩سـبتمرب   /وأيلول

 .)١٨( يف املائة من جمموع االحتياجات٧١ مليون دوالر، أي نسبة ٣٢٤الذي وجهته الوكالة 
  

 الشباب والتعليم    
يــؤثر تــأثرياً ســلبياً علــى فــرص حــصول الــشباب علــى    ال يــزال االحــتالل اإلســرائيلي    - ٧٠

فالقيود املفروضة على احلركـة وبنـاء اجلـدار         . التعليم يف الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء       
العازل يف الضفة الغربية والعمليات العسكرية يف قطاع غزة  كلها عوامـل حتـول دون وصـول                   

ونتيجة لذلك، فقد ورد أن نوعيـة       . عليمية األخرى التالميذ واملعلمني إىل املدارس واألنشطة الت     
 .التعليم آخذة يف التدين

ويف قطاع غزة، وبسبب نقـص التمويـل وارتفـاع معـدالت النمـو الـسكاين، فـإن نـسبة                      - ٧١
وقـد شـهدت الـسنوات األخـرية     .  يف املائة مـن مـدارس الوكالـة تعمـل علـى أسـاس الفتـرتني              ٨٩

دارس الوكالة يف قطاع غزة، حيث تفاقمت آثار نقـص التمويـل   اهنياراً يف مستويات التعليم يف م    
 .)١٨(بسبب احلصار املستمر والقيود األخرى وأعمال العنف اليت حتدث بني الفينة واألخرى

  
 اجلوالن السوري احملتل  -ثالثا   

 كيلـومترا مربعـا، حتـت    ١ ٢٥٠ال يزال اجلوالن السوري، الـذي تبلـغ مـساحته قرابـة        - ٧٢
، أن قـرار    )١٩٨١ (٤٩٧واعترب جملس األمن يف قراره      . ١٩٦٧إلسرائيلي منذ عام    االحتالل ا 

 الغاحملتـل   احلكومة اإلسرائيلية فرض قانوهنا وواليتها القضائية وإدارهتا على اجلوالن الـسوري            
وال يــزال هــذا الــضم يــؤثر كــل يــوم علــى حيــاة وحقــوق  . وباطــل ولــيس لــه أثــر قــانوين دويل

 .)٤٦(سوريني يف اجلوالن السورياإلنسان للمواطنني ال

 يف مخـس    ، نسمة ٢١ ١٠٠ بـ   هميقدر عدد ، الذين   ن العرب والسكان السوري  ويعيش  - ٧٣
ومنـذ  . )٤٧( مـستوطنة  ٣٣ سـاكن إسـرائيلي يعيـشون يف         ١٩ ٠٠٠بلدات رئيسية، يف حني أن      

 ، على الرغم مـن القـرارات املتجـددة        اهتاطنوستمع  ي وحكومة إسرائيل تواصل توس    ١٩٦٧عام  
 . اليت تدعو إسرائيل إىل الكف عن القيام بذلكالصادرة عن األمم املتحدة

__________ 
  )٤٦(  International Labour Office, the situation worker of the occupied Arab territories, report of the director-

general, International Labour office, 97th session, Geneva, 2008, appendix, para 94.  
-www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/israel-golan-update)(جلنــــــــة الــــــــصليب األمحــــــــر الدوليــــــــة   )٤٧(  

291009?opendocument.( 
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 التحتية الـسياحية  البنيةوخالل السنوات املاضية، أفادت التقارير بزيادة االستثمارات يف           - ٧٤
، شــرعت وزارة اإلســكان يف خطــة لزيــادة عــدد ٢٠٠٩ففــي عــام .  احملتــل الــسورييف اجلــوالن

.  نـسمة خـالل الـسنوات العـشرين املقبلـة          ٢٠ ٠٠٠ إىل   ٦ ٥٠٠مـن   سكان مستوطنة كتـْسرين     
ــاين ســكنية يف املــستوطنات  ١٤ أراضــي إســرائيل  إدارةوأصــدرت  ــشييد مب ويف . )٤٨( مناقــصة لت

 القـراءة األوليـة مـشروع قـانون         يف) الكنيست(، أقر الربملان اإلسرائيلي     ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٠
 .)٤٩(ملقيمني يف مرتفعات اجلوالنا إلسرائيلينيلمن شأنه منح مزايا ضريبية 

ــاد م  - ٧٥ ــبوأف ــامي       كت ــني ع ــبرية ب ــيريات ك ــسجَّل أي تغ ــه مل ت ــدويل بأن ــل ال  ٢٠٠٨ العم
ويعــاين .  ظــروف العمــل والفــرص املتاحــة للمــواطنني الــسوريني يف اجلــوالن احملتــل  يف ٢٠٠٩ و

يف جمتمعـاهتم احملليـة،     احملتل من عدم توافر فرص العمـل         املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري    
وال يزال العمـل يف قطـاع البنـاء اإلسـرائيلي هـو             .  املنطقة  تلك تنعدم آفاق التنمية االقتصادية يف    و

ومع ذلك، يؤدي االعتماد على املتعاقدين مـن البـاطن للوصـول            . اخليار الوحيد بالنسبة للكثريين   
ممارســـات االســـتغاللية إىل ســـوق العمـــل اإلســـرائيلي إىل جعـــل العمـــال الـــسوريني عرضـــة لل  

 بشكل خاص بسبب عـدم وجـود فـرص العمـل            توتتأثر السوريا . وانتهاكات حلقوقهم العمالية  
 .)٥٠(وظائفهن وتنقلهن يف املنطقة فُرضت قيود على  أن منذيف اجلوالن السوري احملتل، خاصة

ات فـ يالتعرالتدابري اإلسرائيلية، مبا يف ذلك احلصص املائيـة وخطـط           ووتقيِّد السياسات     - ٧٦
ــاهإىلالتمييزيــة لــصاحل املــستوطنني اإلســرائيليني، وصــول املــواطنني الــسوريني    .  األراضــي واملي

د بــشدة األنــشطة الزراعيــة للمــواطنني الــسوريني، الــذين يعتمــدون عــادة علــى هــذه  قيِّــوهــذا ي
 .)٥٠(مقوهتاألنشطة لكسب 

األمحـر الدوليـة بوجـود      ، أفـادت جلنـة الـصليب        ٢٠٠٩أكتـوبر   /وحبلول تـشرين األول     - ٧٧
وتؤكـد احلكومـة الـسورية أن حمتجـزاً         . )٥١( حمتجزاً سورياً مسجَّال يف السجون اإلسرائيلية      ١٨

ــة صــحية    ــ قــدواحــداً علــى األقــل يعــاين مــن حال ــسلطات   حب يدو ت ــه ال ــه، وهــو مــا تتجاهل يات
 .)٥٢(اإلسرائيلية

  
__________ 

 .٤٨، الفقرة A/64/516الوثيقة   )٤٨(  

 .)www.haaretz.com/hasen/spages/1148860.html(صحيفة هارتس   )٤٩(  

ام، مـؤمتر العمـل الـدويل، الـدورة     مكتب العمل الدويل، حالة العمال يف األراضي العربية احملتلة، تقرير املدير العـ            )٥٠(  
 .٩٨ إىل ٩٥السابعة والتسعون، التذييل، الفقرات من 

ــة     )٥١(   ــر الدوليــــــ ــصليب األمحــــــ ــة الــــــ -www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/israel-golan-update(جلنــــــ

291009?opendocument.( 

 .، الفصل الثاين، مسامهة كوباA/64/343انظر الوثيقة   )٥٢(  
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 اخلالصة  -رابعا   
ــدعم الــسالم اإلســرائيلي   االجإىلرحــب األمــني العــام، يف رســالته     - ٧٨ ــدويل ل  - تمــاع ال

، جبهــود اإلصــالح الــيت تقــوم هبــا الــسلطة ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٢ الــذي عقــد يف الفلــسطيين
الفلـــسطينية، الـــيت تـــسعى إىل إرســـاء األســـاس االقتـــصادي واالجتمـــاعي واملؤســـسي للدولـــة  

دفـع برنـامج بنـاء الدولـة         وقال إنه من األمهية مبكان أن تواصل السلطة الفلسطينية           .الفلسطينية
هذا إىل األمام وأن تسعى جاهدة يف آن واحد إىل الوفاء بكامـل التزاماهتـا األخـرى الـواردة يف        

كما أعـرب عـن قلقـه البـالغ إزاء معانـاة الـسكان املـدنيني يف قطـاع غـزة الـيت                       . خريطة الطريق 
، حيـث  تـائج عكـسية  وسـيؤدي إىل ن  غـري مقبـول   احلـصار املـستمر أمـرٌ   ”طال أمدها، قـائال إن   

يدمر التجارة املـشروعة وحيـرم منظمـات اإلغاثـة واألمـم املتحـدة نفـسها مـن وسـائل البـدء يف                       
ــة    ــشآت املدني ــري املن ــادة تعم ــشطة إع ــيت     “أن ــزة، ال ــن غ ــصواريخ م ــتمرار إطــالق ال ، وأدان اس

ول إن  ويف اخلتام، خلص األمـني العـام إىل القـ         . تستهدف املدنيني اإلسرائيليني بصورة عشوائية    
 تعـيش جنبـاً      الـيت   وإنشاء دولـة فلـسطني     ١٩٦٧ الواضحة إلهناء االحتالل الذي بدأ عام        ملاملعا

إىل جنب مع إسرائيل يف سالم وأمن تتضمنها قرارات جملس األمـن وخريطـة الطريـق ومبـادرة               
انـب  السالم العربية، مشدداً على أن اإلرادة السياسية مطلوبة من قيادة اجلانبني كليهما، إىل ج             

  .)٥٣(تقدمي دعم إبداعي من قبل أطراف ثالثة
  

__________ 
الـسالم    لـدعم   الـدويل  األمم املتحدة  اجتماع   إىلمون   -ي   بان ك  مني العام لألمم املتحدة    األ البيان الذي وجهه    )٥٣(  

 .٢٠١٠فرباير /شباط ١٢ مالطة،  قورة،، الفلسطيين-اإلسرائيلي 


