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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  اجلمعية العامة
 4102الدورة املوضوعية لعام   الدورة التاسعة والستون

 من جدول األعمال املؤقت** 02البند   من القائمة األولية* 10البند 
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 االقتصـادةة واالجتماعيـة لتالـتتل ااسـنائيلي      
ــ ي    األر     ــع  ال لســ ــية لل ــ ــوال املعي ــ ــى األالــ علــ
ال لســـ ينية التلـــة  يـــا ليدـــا القـــد  ال ـــنقية  وللســـ ان  

    العنب   اجلوالن السوري التل
االنع اســـات االقتصـــادةة واالجتماعيـــة لتالـــتتل ااســـنائيلي علـــى        

األالـــوال املعي ـــية لل ـــع  ال لســـ ي    األر  ال لســـ ينية التلـــة  
 ليدا القد  ال نقية  وللس ان العنب   اجلوالن السوري التل يا
 

 مذكنة من األمني العام  
 

 موجز 
  إىل األمني العام أن ةقـدم  4102/8طل  اجمللس االقتصادي واالجتماعي    قناره   

عــن  ن يــذ  لــ   إىل اجلمعيــة العامــة   دورلــا الســاتعة والســتني  عــن طنةــ  اجمللــس   قنةــنا   
  إىل األمـني العـام أن ةقـدم إليدـا       18/422القنار. وطلبت اجلمعية العامة أةضا    قنارها 

هبذا ال أن. وُةقـدمم هـذا التقنةـن الـذي أعد ـج اللالنـة االقتصـادةة         دورلا الثامنة والستني  قنةنا 
 واالجتماعية لغنيب آسيا عمت تقناري اجلمعية العامة واجمللس.

 
 

 * A/69/50. 

 ** E/2014/1/Rev.1.املنل  الثاين   
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إسـنائيل ملمارسـتدا   وقد أدانت جلنة القضاء على التمييز العنصني   دورلـا الثمـانني     
مـن اال  اقيـة الدوليـة للقضـاء علـى       2العزل العنصني وال صل العنصني كمـا ظرناـا املـادة    

( 0112) 01صـــية العامـــة للالنـــة مجيـــش ألـــ ال التمييـــز العنصـــني  و لـــ    ســـيا  التو 
 ال أن. هبذا
توى واســتمنار قــوات األمــن ااســنائيلية   االســت دام امل ــن  للقــوة ةنقــى إىل مســ      

القتـل العمـد   تعـحل اتـاالت. ولقـد قختـل   ـتل         القتل غري امل نوع تل قـد ةصـل إىل الـد    
ــالتقنةن    ــنة امل ــمولة ت ــدم   21ال ت ــدم   2 122أط ــال( وُجــن    2للســ ينيا  )من آ ــنةن )من

 ط ل(. 0 110
  قـد االتالـزت   4102وكانت قـوات األمـن ااسـنائيلية  للـول كـانون الثاين/ةنـاةن         

ضـدم  قاصنا ( أو سالنتدم. وقد أتلـ  أةضـا عـن  عن     082للس ينيا  )مندم  2 880عج جممو ما
 للتعذة  وإساءة املعاملة واتنمان من اتقو .

مــن الـُبل ال لســ ينية  ومنـدا املنـاأل   ــا أسـ ن عــن      112  ُدمـنت  4102و  عـام    
األراضــي  مليــار متــن منتــش مــن  ألــ ا . وصــادرت إســنائيل مــا ةزةــد عــن  0 012  ــنةد 

 ال لس ينية منذ تدء االالتتل.
وةستمن   األر  ال لس ينية التلة التوسيش غري القانوين للمستوطنات وتنـاء اجلـدار     

  املائـة مـن    21لألراضـي الـأ أصـب     ‘‘ ضـم  ـدر ي  ’’تدعم من ات ومـة   ـا ة ضـي إىل    
 4102 ان. ولـدد عـام   أراضي الض ة الغنتيـة ضضـش ا ن لوالةـة جمـالس  ات صـلة تاالسـتي      

   املائة. 04221  تناء الوالدات الس نية تاملستوطنات تنسبة  اأدةادا 
وأما ما ةن  بج املستوطنون من عنف وهالمات لقد استمن من دون عقـاب. وُسـالل     

هالمــــة ضـــد ال لســـ ينيني )ومنــــدم األط ـــال( و تل ــــالم     12ار  ـــاب   4102  عـــام  
 املقدمسة. وأماكندم

ــا ن القيــود الــر   نضــدا إســنائيل علــى  نقــل األلــ ا   والــر   ــ     و ســتم   ل عقات
مجاعيا غري قانوين أت  الضنر ت الة جوان  الياة ال لس ينيني  قنةبا. و صل هـذه القيـود إىل   
ــة         ــى الرــنو  االجتماعي درجــة اتصــار   ق ــاع غــزة   ــا ةســ ن عــن عواقــ  و يمــة عل

 واالقتصادةة واانسانية لس انج.
وما أالت التداتري ااسنائيلية  ضن تاملوارد البيئية وال بيعية و عو  التنمية   للسـ ني    

وظد من سبل كس  النأ  ليدا  و ل  من  تل سياسـات يييزةـة   ـمل اتـد مـن لـن        
اتصول على األراضي وعلى اتصص من  وأةش املياه. إ  ةستدل  املسـتوطنون ااسـنائيليون   
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 ج ال لس ينيون   الضـ ة الغنتيـة مـن ميـاه. وأمـا امليـاه اجلوليـة   غـزة          أضعا  ما ةستدل 1
ـــ ــدا ال  صــل  لل ــنب إال    11 ل ــة من ــد م اقمــة أالــوال عــي         املائ ــا ةزة تعــد  صــ يتدا   

 ال لس ينيني    ل  املن قة.
االجتـاه السـلا الـذي ةسـاللج اقتصـاد األر  ال لسـ ينية        4102وَ واصل  تل عام   

   املائة   الض ة الغنتية. 0824  املائة   غزة مقاتل  2822لة. لقد تلغت الب الة الت
مليــون  022وار  عــت مســتوةات انعــدام األمــن الغــذائي ار  اعــا  هــائت  لي ــال أ نهــا    

   املائة من س ان ق اع غزة. 21  املائة من الس ان(  ونسبة  22للس ي  )
للحصــول علــى النعاةــة  4102مغــادرة غــزة   عــام مــنةحل إىل  02 111واضــ ن   

ــة. أمــا   الضــ ة       ــواأم ال بي ــة والل ــنقص املســت حل   األدوة ــاة تســب  ال ــة املنقــذة للحي ال بي
الغنتية  ليتعني على املنضى ال لس ينيني ومنالقيدم استصدار  ـنا يص  اصـة مـن السـل ات     

 القد  ال نقية. ااسنائيلية الأ ةتم نوا من العبور إىل املست  يات  
وحيتاج نرام التعليم   األر  ال لس ينية التلة إىل املزةد مـن املنالـ . تيـد أن لـن        

 وسيعج حمدودة   غزة تسب  اتصار  وحمدودة   الض ة الغنتية تسب  مقتضـيات اتصـول   
علـــــى التـــــنا يص ااســـــنائيلية. وأمـــــا ال ـــــتب ال لســـــ ينيون  ل ـــــثريا  مـــــا ةتعنضـــــون  

 ملستوطنني.ا لعنف
ــا   ــى  وســيش ن ــا  أن ــ تدا        وم ــل اجلــوالن الســوري و عمــل عل ــت إســنائيل ظت أال

االستي انية واستغتل موارده ال بيعية تصورة غري م ـنوعة. ومـا أال السـ ان السـورةون       
اجلـوالن السـوري التــل ةعـانون مـن التمييــز   اتصـول علـى األراضــي والسـ ن وا ــدمات        

 من  وأةش املياه.األساسية واتصص 
و ود اللالنة االقتصادةة واالجتماعية لغـنيب آسـيا ااعـناب عـن  قـدةنها للمسـااات         

ال نية املقدممة مـن إدارة ال ـؤون السياسـية  ومـؤين األمـم املتحـدة للتالـارة والتنميـة  ووكالـة          
 نســي   األمــم املتحــدة اغا ــة و  ــغيل التجــئني ال لســ ينيني   ال ــن  األد   وم تــ         

ال ؤون اانسانية  ومنرمة األمم املتحدة لل  ولـة  وم وضـية األمـم املتحـدة السـامية تقـو        
اانسان  وهيئة األمم املتحـدة للمسـاواة تـني اجلنسـني وي ـني املـنأة  وتننـاما األمـم املتحـدة          

ة األمـم  للمستوطنات الب نةة  وتنناما األمم املتحدة اامنائي  ومنرمة العمل الدولية  ومنرم
املتحدة لألغذةة والزراعـة  ومنرمـة الصـحة العامليـة  وتننـاما األمـم املتحـدة للبيئـة  وم تـ           

 منس  األمم املتحدة ا ا  لعملية الستم   ال ن  األوسط  وجامعة الدول العنتية.
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 مقدمة -أوال  
ات عــن قلقــج مــن  ارســ 4102/8أعــنب اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   قــناره  - 0

إسنائيل  السل ة القائمـة تـاالالتتل    األر  ال لسـ ينية التلـة واجلـوالن السـوري التـل         
ــنار         ــ    قـ ــذا القلـ ــن هـ ــناب عـ ــنر ااعـ ــد   ـ ــاين. وقـ ــدود اانسـ ــانون الـ ــد  القـ ــر  نتـ الـ

  سـببت   مقتـل وإصـاتة مـدنيني  منـدم      . و  مل  ل  املمارسات أعمـاال 18/422 اجلمعية
أط ال ونساء ومتراهنون سـلميون مـن امل ـنو  أيـم ةتمتعـون مجيعـا تاتماةـة ولقـا للقـانون          

املسـلحني غـري ال ـنعيني     الدود اانساين؛ و  مل أةضا اأدةاد عنف املسـتوطنني ااسـنائيليني  
ر االتالـاأ ا ال  مـن ال لسـ ينيني     املدنيني ال لس ينيني و تل الم تااضـالة إىل اسـتمنا   ضد

من تيندم أط ال ونساء    ظنو  قاسية. و ا ةثري أةضا قل  اجمللس واجلمعيـة العامـة  سـارع    
و رية   ييد إسنائيل للمستوطنات؛ وتناء اجلـدار دا ـل األر  ال لسـ ينية التلـة؛ واسـتغتل      

ــاأل       ــدم املن ــدل ه ــاد مع ــة ال لســ ينية؛ واأدة ــوارد ال بيعي ــدمري   امل واملؤسســات االقتصــادةة و 
األراضي الزراعية والُبل التحتية؛ وإسقا  القو  ااقامـة عـن ال لسـ ينيني   القـد  ال ـنقية      
ــنائيلية املتمثلــة   إغــت          ــتمنار العمليــات العســ نةة والسياســات ااس ــة والو؛ــا؛ واس التل

   لـ  التـداتري الــر   املنـاط  ولـن  قيـود صـارمة علــى  نقـل األلـ ا  ونقـل البضــائش  يـا         
 صــل تال عــل الــد اتصــار علــى ق ــاع غــزة. وســلاط اجمللــس واجلمعيــة العامــة    قنارةدمــا     
الضــوء علــى األ ــن الضــار الــذي  لحقــج املمارســات ااســنائيلية تــاملوارد ال بيعيــة لل ــع            

 دةة.ال لس ي  والس ان العنب   اجلوالن السوري التل وأالوا؛م االجتماعية واالقتصا
وُ سل ط هذه املذكنة الضوء على  ارسات إسنائيل  السـل ة القائمـة تـاالالتتل  الـر      - 4

 ثري قل  اجمللس واجلمعية العامة الـوارد   القـنارةن آن ـي الـذكن  والـر اسـتمنت طيلـة ال تـنة         
 .4102 آ ار/مار  20إىل  4102نسيان/أتنةل  0امل مولة تالتقنةن  أي من 

  
 ر  ال لس ينية التلةاأل - انيا  

   أكيد ان با  ا  اقية جنيف املتعلقة لماةـة  (0)أخعيَد    مثانية ع ن قنارا جمللس األمن - 2 
  علـى األرا  الـر ظتلـدا إسـنائيل     0121آب/أغسـ س   04املدنيني وقت اتنب  املؤر ـة  

 (.02  ال قنة A/HRC/22/63)انرن الو يقة  0111منذ عام 
__________ 

ــنارات  (0)  ( 0181) 210( و0181) 212( و 0111) 221( و 0111) 410( و 0111) 421القـــــــــــــ
 120 ( و0181) 121( و0181) 112( و 0181) 214( و 0181) 282( و 0181) 211 و
( 0114) 111( و 0114) 141( و 0111) 180 ( و0111) 112( و 0111) 114( و 0181)
 (.4112) 0222( و 4111) 0244 و

http://undocs.org/ar/A/RES/68/235
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 السياسات ااسنائيلية الر  ضن تال لس ينيني  
أعادت جلنة القضاء على التمييز العنصني   دورلا الثمانني  أكيـد لـواغلدا السـاتقة     - 2

ت أن العزل ال امـل للمالتمعـات الليـة ا اضـعة لوالةـة إسـنائيل. وأدانـت اللالنـة    سـيا           
ــيتدا ــة   وصـ ــتدا0112) 01العامـ ــنائيل ملمارسـ ــني  ا (  إسـ ــل العنصـ ــني وال صـ ــزل العنصـ لعـ

مــن اال  اقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــش ألــ ال التمييــز العنصــني      2ظرناــا املــادة  كمــا
ودعتدا إىل الرن واستئصـال كـل سياسـات أو  ارسـات العـزل العنصـني وال صـل العنصـني         

 .(4)‘‘على الس ان ال لس ينيني ؤ ن ت دة وت  ل غري متناس  ’’ الر 
 

 التمييز والعزل
 بلـــ  العدةـــد مـــن السياســـات ااســـنائيلية املتصـــلة تاألن ـــ ة االســـتي انية   األر   - 2

وةد ل ضمن هذا األمـن الـاالت الت نقـة تـني     ‘‘. العزل ل م الواقش’’ال لس ينية التلة درجة 
ســت دام ال ــن  والــُبل التحتيــة ةتعلــ  تا الســ ان ال لســ ينيني واملســتوطنني ااســنائيليني ليمــا

اتصول على ا دمات األساسية والوصول إىل موارد املياه. و تالسد هذه الت نقة    ن يـذ   أو
جمموعــة معقــدة مــن القيــود علــى  نقــل األلــ ا    ــمل اجلــدار ال اصــل والــواجز ال ــن       

ــؤ ن إال     ــارة  ال ةـ ــام للتصـ ــل تنرـ ــلة والعمـ ــن  من صـ ــت دام طـ ــزام تاسـ ــ ان  واالـ ــى السـ  علـ
 (.42  ال قنة CERD/C/ISR/CO14-16ال لس ينيني دون غنهم )انرن 

وُةن اذ   األر  ال لس ينية التلـة نرـام قـانوين للعـزل    ـن مـن إن ـاء املسـتوطنات          - 1
املن بقـة   الضـ ة الغنتيـة علـى ااسـنائيليني      و وطيد دعائمدـا  اليـأ أن القـوانني ااسـنائيلية     

ُ ْؤ نهم توضش قانوين ضو؛م األلضلية على ال لس ينيني. وهذا ةنتـد  القـو  ال لسـ ينيني      
عدم التعن  للتمييز و  املساواة أمام القانون و  التمتش لماةة القانون على قدم املساواة مـش  

ال ــدةد  (. وهــذا األمــن ةبعــأ علــى القلــ  21و  21  ال قن ــان A/HRC/22/63غريهــم )انرــن 
السنوات األ ـرية لـددت قيـام املسـتوطنني ااسـنائيليني  تـاأل ص  تأعمـال ومرـاهنات          نأل

  CERD/C/ISR/CO/14-16و  اتات  تسم كلدا تالعنصنةة وال ناهية ضـد ال لسـ ينيني )انرـن    
 تعنف املستوطنني الوارد أدناه(.( )انرن ال نع املتعل  42ال قنة 

 

__________ 

 (4) Dugard and Reynolds, Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory, European 

Journal of International Law  vol. 24, No. 3 (2013) pp. 867-913 ؛ وCERD/C/ISR/CO/14-16  
 .A/HRC/25/67؛ وانرن أةضا 42 ال قنة

http://undocs.org/ar/CERD/C/ISR/CO14
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/CERD/C/ISR/CO/14
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 طق والتخطيطحتديد املنا  
ل النرام الذي ةقّيد ال  ال لس ينيني   البناء   الض ة الغنتيـة  يـا ليدـا القـد      ة    - 1

ــز املمــا   ــاال  آ ــن للتميي (. وهــذا النرــام 04ال قــنة   A/68/513ر  ضــدهم )انرــن ال ــنقية  مث
والقـد    (2)وسياسات الت  يط املتصلة تج جتعـل ي ـني ال لسـ ينيني املقـيمني   املن قـة جـيم      

لتنميـة  ال نقية من  لبية االتياجالم والتمتش لقوقدم   جمال ااس ان وسبل كسـ  الـنأ  وا  
 .(2)‘‘أمنا ة اد ة ون مستحيت’’
ــة مــن الضــ ة الغنتيــة  هــي املن قــة املتا  مــة     11ل واملن قــة جــيم  الــر   ــ    - 8   املائ

ص ومــن اليــأ املمارســة   ــن    .(2)زؤاملن قــتني ألــف وتــاء ة غــى عليدمــا التالــ  نالواليــدة أل
  املائـة لقـط مـن املن قـة      122ل   ـ    السل ات ااسـنائيلية لل لسـ ينيني تالبنـاء علـى أرا      

من أراضـي هـذه املن قـة     822على  جيم  ل ندا   املقاتل  سم  تبناء املستوطنات ااسنائيلية
اجملالس اللية وااقليمية للمستوطنات  و  ـن     املائة مندا ضمن والةة 10الر  ندرج نسبة 

 .  (1)املستقبل  يط هذه املستوطنات و  وةنها  تالتاد وضعدا على  مة خت
وعتوة علـى  لـ    قـوم السـل ات ااسـنائيلية ينـش ال لسـ ينيني مـن   ـوةن معرـم            - 1

األراضــي اململوكــة مل يــة  اصــة   املن قــة جــيم  لالــة أيــا زصصــة لتســت دام الزراعــي.  
مـن أجـل   ‘ سـ نية ’إىل ‘ أراعيـة ’تينما أخعيد  صـنيف مسـاالات لاسـعة مـن املن قـة جـيم مـن        

. وتالتــاد  لقــد رلضــت الســل ات ااســنائيلية أكثــن مــن (1)ال اقامــة املســتوطناتإلســا  اجملــ
  املائة من ال لبات ال لس ينية للحصول علـى ر ـص البنـاء   املن قـة جـيم تـني عـامي         12

 .(8)4104و  4111

كيلـومتنا   11ضمت إسنائيل تصورة غري قانونية  مسـاالة   0111و  الزةنان/ةونيج  - 01
األراضـي  تينـدا القـد  ال ـنقية وعـدد مـن القـنى ال لسـ ينية اجملـاورة إىل اتـدود           منتعا مـن  
__________ 

 املن قة جيم هي الر  قش ظت املناقبة األمنية واادارةة ااسنائيلية ال املة ولقا ال  ا  أوسلو. (2) 

 ليدــا علــى  قنةــن للبنــ  الــدود تعنــوان       معلومــات مقدممــة مــن م تــ   نســي  ال ــؤون اانســانية حييــل        (2) 
“West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian economy” (”    املن قـة جـيم ومسـتقبل

 .4102  نةن األول/أكتوتن  AUS2922  4(  التقنةن رقم “االقتصاد ال لس ي 

  املناقبة األمنية واادارةـة    الـني أن املن قـة تـاء هـي      املن قة ألف هي الر  تمتش ليدا السل ة ال لس ينية ل (2) 
 الر يار  ليدا إسنائيل املناقبة األمنية تينما  توىل ليدا السل ة ال لس ينية اجلوان  اادارةة.

 معلومات مقدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (1) 

 املنجش ن سج (1) 
 (8) B’tselem, Acting the Landlord: Israel’s Policy in Area C, the West Bank, June 2013, p. 19. 

http://undocs.org/ar/A/68/513
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((. وتنـت  0181) 218املوسعة الر الددلا إسنائيل لبلدةة القد  )انرـن قـنار جملـس األمـن     
ــة   ــنى للســ ينية      04تصــورة عاجل ــاء وق ــي ألالي ــ  ال عل مســتوطنة إســنائيلية أدت إىل الت وة

 ارجية من املستوطنات  ـارج الـدود البلدةـة   ـا ق ـش التواصـل        جماورة. وُتنيت أةضا طبقة
وتـاقي   -الر يثل  قليدةا املنكز االقتصادي والثقا  والنوالي ل لسـ ني  -اجلغنا  تني املدةنة 

 (.42  ال قنة A/HRC/22/63الض ة الغنتية )انرن الو يقة 
تااضالة إىل  ل   دأتت تلدةة القد  ااسنائيلية منذ سبعينات القـنن املاضـي علـى    و - 00

  وهـي سياسـة جتل ـت    “ظقي  التواأن الد وغنا ”العمل صناالة تسياسة ُ عن  تاسم سياسة 
  الــذي “4111القــد  ”مــؤ نا    امل  ــط العــام للمدةنــة املعــنو  أةضــا  تــامل  ط العــام   

لصـا  املقـيمني اليدــود    11/21د غــنا  تـني اليدـود والعـنب تنســبة    ةسـعى إىل ظقيـ   ـواأن    
 )املنجش ن سج(.

ــذ ســنة   - 04 ــن مــن   0111ويــت من ــة مــن األراضــي ال لســ ينية   22مصــادرة أكث   املائ
الواقعة   املن قـة الـر الـددلا إسـنائيل لبلدةـة القـد  ال ـنقية  و لـ  السـت دامدا   إقامـة           

  املائـــة ألغـــنا  البنـــاء مـــن قبـــل ال لســـ ينيني.   02منـــدا ســـوى املســـتوطنات  وال ةتـــا  
ــج       ومــش ــاء املســمو  ت ــة البن ــة تال عــل  كمــا أن كثال ــلن ال ــثري مــن هــذه األر  مبني  لــ   ل

ــا  ــة  وكــذا القضــاةا املتصــلة       حمــدودة. أم ــا املن  ع ــنا يص و  الي د ــات الت ــدب طلب صــعوتة  ق
نيني علـى  ـنا يص البنـاء مـن السـل ات      تتساليل األراضي  لدي أمور جتعل الصـول ال لسـ ي  

 .(1)ااسنائيلية مسألة   غاةة الصعوتة
  املائة من مجيـش املنـاأل    22ونتيالة لذل     ري التقدةنات إىل أن نسبة ال  قل عن  - 02

ال لس ينية   القد  ال نقية مل  صدر ؛ا  نا يص تنـاء  وهـي تالتـاد معنضـة للدـدم وأوامـن       
 .(01)للس ي  عنضة مل اطن التدالري 12 111الذي  عل أكثن من  وقف العمل  األمن

 
 السياسات األخرى املتصلة بالقدس الشرقية  

ــتم   - 02 ــة        ـ ــ ينية تالغنامـ ــية ال لسـ ــوأ السياسـ ــسأ النمـ ــل ُةـ ــة أي عمـ ــد   معاقبـ   القـ
ــات       أو ــاء االجتماعـ ــن وإلغـ ــى الرـ ــام علـ ــنائيلية تانترـ ــن ااسـ ــوات األمـ ــل قـ ــالن. و عمـ السـ

__________ 

 معلومات مقدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (1) 
 معلومات مقّدمة من موئل األمم املتحدة. (01) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
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ينات الـر ُ عقـد   القـد  و  ـون من ب ـة تاملؤسسـات ال لسـ ينية النحبيـة أو لضـور          املؤ أو
 .(00)مسؤولني للس ينيني

وعلى النغم من أن القانون ااسنائيلي  ـن  ال لسـ ينيني املقـيمني   القـد  ال ـنقية       - 02
لـلن    ات    اتصول على ا دمات البلدةة وا دمات األ نى تال امـل وعلـى  ـو منصـف     

تلدةــة القــد  مل  قــّدم مــا ة  ــي مــن ا ــدمات االجتماعيــة  وا؛ياكــل األساســية  والت  ــيط  
تاالت ال وارئ  وا دمة السةدةة لألالياء ال لس ينية   القد . وتااضالة إىل  لـ   ظلـت   
ــنائيليني       ــني ااســ ــبري تــ ــد كــ ــل إىل الــ ــة   صــ ــذه املدةنــ ــالتت   هــ ــل تاتــ ــدمات النقــ  ــ

 .(04)وال لس ينيني
 

 اإلقامة  
اقتصــن اتــ    ااقامــة   القــد  ال ــنقية علــى ال لســ ينيني الــذةن كــانوا مســاللني   - 01

. 0111كمقيمني ضمن هذه اتدود البلدةة املوسعة وقت االتت؛ـا مـن قبـل إسـنائيل   عـام      
وجنى  عنةـف هـؤالء ال لسـ ينيني كمقـيمني دائمـني   إسـنائيل  مـش وجـود قواعـد صـارمة           

. واسـتنادا إىل هـذه   (02)لة إقامتدم  وعدد من ال نو  الـر  سـم  تللغـاء هـذا املنكـز     ظ م الا
للسـ ي  مـن القـد      02 111القواعد  وإىل لوائ  أ نى  قامـت إسـنائيل لعـت ت ـند  ـو      

 (.A/68/77-E/2013/13ال نقية )انرن 
لى من  اجلنسية ااسنائيلية إىل ال  ـل الـذي ة ـون أالـد والدةـج      إن اترن امل نو  ع - 01

إسنائيليا  وا  ـن مـن األر  ال لسـ ينية التلـة  والقـنار الـذي اختذ ـج إسـنائيل تـالتوقف منـذ           
ــزع       4111 عــام ــة مــن األط ــال ال لســ ينيني  وكــذل  ن ــات ااقامــة املقدم عــن معاجلــة طلب
ــذةن ةعي ــون     صــ ة ــ  ال القــد  ال ــنقية  أدت إىل اســتبعاد عــدد ةقــدر    ااقامــة عــن أولئ

مـن غـري املسـاللني مـن لـن  االسـت ادة مـن  ـدمات الصـحة           (02)ط ل للس ي  01 111 تـ

__________ 

 (00) United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2013, Israel and The 

Occupied Territories–The Occupied Territories      ــاد ــش التـ ــن   املوقـ ــذا التقنةـ ــى هـ ــتع علـ ــتم االطـ . ةـ
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=220358&amp;year=

2013#wrapperة عـــن املمارســـات املتصـــلة لقـــو  . )وأارة ا ارجيـــة تالوالةـــات املتحـــدة  التقـــارةن الق نةـــ
 األراضي التلة(. -  إسنائيل واألراضي التلة 4102اانسان للعام 

 املنجش ن سج. (04) 
 مسااة م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (02) 
 (02) Defence for Children International Palestine, “Israeli law tears Palestinian families apart”,  ة علـى  متاالـ

 .www.dci-palestine.org/documents/israeli-law-tears-palestinian-families-apart املوقش ال ب ي التاد 

http://undocs.org/ar/A/68/77
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ــنم آال          ــود ظ ــذه القي ــلن ه ــ   ل ــة األ ــنى. وتااضــالة إىل  ل ــا االجتماعي ــيم واملزاة والتعل
ن الو يقــــة مــــ 41األط ــــال ال لســــ ينيني مــــن العــــي    كنــــف والــــدةدم )انرــــن ال قــــنة  

CRC/C/ISR/CO/2-4    الني ةعي  آ نون   ظل ا و  من االن صال عن  وةدـم تسـب   )
القيود الصارمة امل نوضة على مجش مشل األسن يوج  قـانون املواطنـة والـد ول إىل إسـنائيل      

. و  ن ؛ذه القوانني والتـداتري أن ينـش أةضـا عـودة     4111 و 4112تصيغتج املعدملة   عامي 
ــاة        ــد اتيـ ــى قيـ ــاقي علـ ــن البـ ــد ا  ـ ــف الوالـ ــدةدم إىل كنـ ــد والـ ــدوا أالـ ــذةن لقـ ــال الـ األط ـ

 (.21ن سج  ال قنة  )املنجش
 
 االنا    است دام القوة  

 ـن  مـدنيا آ  2 122مـدنيا للسـ ينيا وجـن      21 تل ال تنة امل مولة تالتقنةن  قتل  - 08
على ةد قوات األمن ااسنائيلية واملستوطنني   مجيش أ اء األر  ال لسـ ينية التلـة. ومشلـت    

 جنة  من األط ال ال لس ينيني.   0 110قتلى و  2أعداد الضحاةا ما ال ةقل عن 
أكثــن مــن ضــعف عــدد إصــاتات األط ــال تاملقارنــة مــش عــام          4102ولــدد عــام   - 01

  املائة من ااصاتات   الوادث العنـف الـذي    24واد   اليأ ل ل األط ال ال(02)4104
 .(01)يارسج القوات ااسنائيلية   الض ة الغنتية

مــن املــدنيني ااســنائيليني   األر   4و ــتل ال تــنة امل ــمولة تــالتقنةن أةضــا  قتــل   - 41
 .(01)مدنيا إسنائيليا من تيندم ط تن 022ال لس ينية التلة   الني جن  

للســ ينيا تالــذ رية اتيــة    42قــا ملنرمــة الع ــو الدوليــة الــر الققــت   مقتــل  وول - 40
ــام   ــة   عـ ــ ة الغنتيـ ــل   4102الضـ ــوادث إىل القتـ ــة اميـــش هـــذه اتـ     ـــري الرـــنو  الي ـ

إ ا كـان األمـن كـذل      ” امل نوع للضحاةا  تـل إىل القتـل املتعمـد   تعـحل اتـاالت. و      غري
 .(08)“ائم النبللن عمليات القتل هذه    ل جن

ووجدت منرمة الع و الدولية أةضـا أن أمنـا  جلـوء القـوات ااسـنائيلية إىل اسـت دام        - 44
  املائــة مــن   12. اليــأ إ إغــت  قناتــة   (01)القــوة امل نطــة  ن ــذ ينــأى  ــام عــن العقــاب      

__________ 

 معلومات مقّدمة من منرمة األمم املتحدة لل  ولة. (02) 
 معلومات مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (01) 
 املنجش ن سج. (01) 
 (08) Amnesty International, “Trigger-happy: Israel’s use of excessive force in the West Bank” (London, 2014), 

pp. 10, 12, 60.. 
 .01املنجش ن سج  الص حة  (01) 

http://undocs.org/ar/CRC/C/ISR/CO/2
http://undocs.org/ar/CRC/C/ISR/CO/2
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 التحقيقات اجلنائية الـر  نةدـا اجلـي  ااسـنائيلي ضـد اجلنـود الـذةن ة ـتبج تقيـامدم تأن ـ ة          
العنــف ااجنامــي ضــد ال لســ ينيني  دون  وجيــج أي لــوائ  الــام. و  اتــاالت النــادرة الــر   

 .(41) وجج ليدا لوائ  الام  ال ةؤدي ال م اادانة سوى إىل أال ام ز  ة للغاةة
 

 عمليات االعتقال واالالتالاأ التعس ية  
ية   تي  واعتقـال    عمل 2 822ن ذت القوات ااسنائيلية  لالة ال واغل األمنية   - 42

ــام    ــا  4102الضــ ة الغنتيــة   ع ــدنيني للســ ينيني وجــن     8  قتــل  ت؛ آ ــنون.  421م
. و  ق ـاع غـزة  ألقـي القـبحل       (40)مـدنيا للسـ ينيا   2 124واعتقل  تل هـذه العمليـات   

منةضا ومنالقيدم عند نق ة   تي  إةنةتز  اليأ كـانوا   طـنةقدم إىل    00على  4102عام 
 .(44)  ال بيةاملنال
. و  ياةـة  (42)ألـف للسـ ي    إسـنائيل    811االتالاأ  ـو   0111وجنى منذ عام  - 42

(  تلــــ  عــــدد B’tselem  وولقــــا ملــــا  كن ـــج منرمــــة تتســــيلم ) 4102كـــانون الثاين/ةنــــاةن  
 2 880ال لســ ينيني الــذةن ةــزعم أيــم حمتالــزون ألســباب أمنيــة   الســالون ااســنائيلية         

 .(42)ط ت 082يندم   من ت(42)للس ينيا

وعلــى الــنغم مــن أن القــانون ااســنائيلي ةقــدم ضــمانات ضــد االعتقــال واالالتالــاأ    - 42
  “التالـزةن ألسـباب أمنيـة   ”التعس يني  للن  الضمانات األساسية ال  ن ب  على ال لسـ ينيني  

ــة       ــدالت اادانـ ــش معـ ــأ  ن  ـ ــنائيلي  اليـ ــ ني ااسـ ــانون العسـ ــة القـ ــعون ل ائلـ ــذةن ضضـ الـ
 .(41)  املائة 11 ينيني   الاكم العس نةة ااسنائيلية إىل أكثن من لل لس

__________ 

 (41) Yesh Din, “Criminal accountability of Israeli security forces”,    متاالة على املوقش ال ب ي التـادwww.yesh-

din.org/cat.asp?catid=2   4102آ ار/مار   41  إ االطتع عليدا. 
 معلومات مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (40) 
 معلومات مقدمة من منرمة الصحة العاملية. (44) 
“. للن بـة  12الن نة ااالصائية ا اصة يناسـبة الـذكنى السـنوةة الــ     ”اجلداأ املنكزي لإلالصاء ال لس ي    (42) 

ــة علــــــــى ا ــاد  متاالــــــ ــب ي التــــــ ــش ال ــــــ  http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressReleaseملوقــــــ

/Press_En_nakba65E.pdf. 
 (42) B’tselem, “Statistics on Palestinians in the custody of the Israeli security forces”,     متاالـة علـى املوقـش

وقــد إ االطــتع علــى حمتوةــات هــذا  ,www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners ال ــب ي التــاد 
 .4102آ ار/مار   42املوقش   

 معلومات مقّدمة من منرمة األمم املتحدة لل  ولة )اليونيسيف(. (42) 
 وأارة  ارجية الوالةات املتحدة. (41) 



A/69/81 

E/2014/13 
 

 

14-03886 11/33 

 

  تلــ  املتوســط ال ــدني لعــدد األط ــال قيــد االالتالــاأ العســ ني 4102وطــوال عــام  - 41
. وعلـى الـنغم مـن إعتنـات إسـنائيل عـن اختا هـا ا  ـوات التأمـة          (41)ط ت 018ااسنائيلي 

  ال ةزال األط ال ال لسـ ينيون  (48)مم املتحدة وال يانات األ نىملعاجلة املسائل الر  ثري قل  األ
ةعتقلون رو ينيـا  ـتل سـاعات الليـل وةقتـادون م ـبلني ومعصـويب العيـنني إىل أمـاكن جمدولـة            
ونادرا  ما ةعن  ا تاء امل ان الذي ةؤ ذ إليج أط ا؛م. وةتعن  األط ال تصورة مندالية للعنف 

والتقييد تصورة مؤملة  والتددةد تاملوت وغـري  لـ  مـن ألـ ال      اجلسدي وال  وي  واا الل 
العنف  وال ُةسم  ؛م تد ول اتمام و ناول ال عام ولنب املـاء إال ت ـ ل حمـدود. و ن  ـ      

منــذ  وقيــف ال  ــل و ــتل نقلــج واســتالواتج و لــ  مــن أجــل اتصــول علــى  “ هــذه اجلــنائم”
وتااضالة إىل  لـ   ة بـ  اتـبس االن ـنادي     اعتنا  منج. وهي ُ ن    أةضا  تصورة  عس ية. 

مـن الو يقـة    22 على األط ال ال لس ينيني  وةستمن لعدة الدن   تعحل األاليـان )انرـن ال قـنة   
CRC/C/ISR/CO/2-4.) 

ت قامـت ليدـا   الـاال  011  قامت اليونيسيف ولنكاؤها تتو ي  4102و تل عام  - 41
الالــة ألط ــال دون ســن  00قــوات األمــن ااســنائيلية تلســاءة معاملــة األط ــال  يــا    لــ    

 .(41)عاما 02
و  ـــن أن حيتالـــز األط ـــال ال لســـ ينيون ألرتعـــة أةـــام قبـــل مثـــو؛م أمـــام القضـــاء.    - 48
أدلــة  ــني إعتمدــم دومــا لقــوقدم  تــل ُ ســت دم االعتنالــات املنتزعــة منــدم تــااكناه ك  وال

أساسية. وُةتمدم معرم األط ال ال لس ينيني تنلـ  اتالـارة  األمـن الـذي ة ـ ل جن ـة أمنيـة        
 (.12عاما )املنجش ن سج  ال قنة  41  ن أن  عاق  تالسالن ملدة أقصاها 

مـن األط ـال ال لسـ ينيني التالـزةن إىل      402نقل مـا ال ةقـل عـن     4111ومنذ عام  - 41
لتلــة لقضــاء لتــنة االتالــاأهم وال مدــم   إســنائيل  وهــو األمــن  ــارج األر  ال لســ ينية ا
من ا  اقية جنيف الناتعة املتعلقة لماةة املدنيني وقت اتـنب.   11الذي ة  ل إ تال  تاملادة 

وُةحتالز عدد كبري مندم مش ال بار   غن  م ترة سيئة الرنو  وقليلـة التدوةـة ال ةد لـدا    
وء نوعيــة ال عــام ولــحج  وقســاوة معاملــة مســؤود   ضــوء ال ــمس. وةضــا  إىل حمنتــدم ســ  

 (.12السالون  واتنمان من التعليم ت ل أل الج )املنجش ن سج  ال قنة 

__________ 

 (41) B’tselem, “Statistics on Palestinian minors in the custody of the Israeli security forces”,    متاالـة علـى
 .www.btselem.org/statistics/minors_in_custody املوقش ال ب ي التاد 

 معلومات مقّدمة من منرمة األمم املتحدة لل  ولة )اليونيسيف(. (48) 
 املنجش ن سج. (41) 

http://undocs.org/ar/CRC/C/ISR/CO/2
http://undocs.org/ar/CRC/C/ISR/CO/2
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وألــادت مؤسســة الضــمري لنعاةــة األســري والقــو  اانســان تــأن الســالينات ةتعنضــن   - 21
ــج نرــناؤهن الــذكور  مثــل الضــنب      أةضــا لــن س ااةــذاء الن ســي واجلســدي الــذي ةتعــن  ل

 .(21)لت تي  اجلسدي الذي ةنتد  ا صوصية  والتددةدات والتحنش اجلنسيوا
  أنـج علـى   4102وأتلغت اللالنـة العامـة ملناهضـة التعـذة    إسـنائيل   يوأ/ةوليـج        - 20

لـ وى  مل  ـؤد أي    111والر تل  عـددها   0111النغم من ال  اوى الر قدمتدا منذ عام 
 .(20)جنائي أو مقاضاة أو إدانةل وى من ل اوى التعذة  إىل ظقي  

و ا ال ةزال ةبعأ على القل  استمنار املمارسـة املتمثلـة   االالتالـاأ ااداري  الـذي      - 24
. ولالـة ال ـواغل األمنيـة     (24)ةسم  تاالالت اظ تالتالزةن ل تنات  تالدد منات غري حمـدودة 
ة لعـوا   ة ّنـدوا االدعـاءات أو  ال ي  ن السل ات ااسنائيلية التالزةن إدارةا من ال نصـة ل ـي   

. وولقـا ملـا  كن ـج منرمـة تتسـيلم  تلـ  عـدد        (22)على مواد اا بات املقدمة ضدهم   ال مـة 
الثـــاين/   للســـ ينيا للـــول ياةـــة كـــانون    012التالـــزةن إدارةـــا   الســـالون ااســـنائيلية    

 .(22)4102 ةناةن
 التدالري  و دمري املمتل ات ومصادرلا  

مـن األتنيـة    112 ات ااسـنائيلية    األر  ال لسـ ينية ك ـل  تتـدمري     قامت السـل  - 22
مبــاين    112منــدا   القــد  ال ــنقية(  و لــ    مقاتــل   18) 4102ال لســ ينية   عــام 

ألــ ا . وكــان هــذا الــنقم   الســنة      0 012  األمــن الــذي أدى إىل لالــري   4104عــام 
 .(21)  املائة مندم 22ة ل ل التجئون نسب(22)ل صا 881الساتقة قد تل  

__________ 

 معلومات مقّدمة من هيئة األمم املتحدة للمساواة تني اجلنسني وي ني املنأة. (21) 
 وأارة  ارجية الوالةات املتحدة. (20) 
 معلومات مقدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (24) 
 وأارة  ارجية الوالةات املتحدة. (22) 
 (22) B’tselem, “Statistics on Palestinians in the custody of the Israeli security forces”,  متاالة على املوقش ال ب ي

ــاد  ــا     .,www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisonersالتـ ــتع عليدـ ــنى االطـ ــار   00  جـ آ ار/مـ
4102. 

 معلومات مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (22) 
 معلومات مقّدمة من وكالة األمم املتحدة اغا ة و  غيل التجئني ال لس ينيني   ال ن  األد  )األوننوا(. (21) 
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و  عدد من اتاالت    ن  ات ومة ااسنائيلية رسـوم هـدم لقيامدـا هبـدم املنـاأل.       - 22
وكان هذا سببا  لقيام ال لس ينيني   تعحل األاليان هبـدم منـاأ؛م تأن سـدم لتالنـ  الت ـاليف      

 .(21)املن ب ة تعمليات ا؛دم ااسنائيلية
  لــدد ال لسـ ينيون مصــادرة أكثـن مــن تليــون   0111عــام ومنـذ تداةــة االالـتتل      - 22

متن منتـش مـن أراضـيدم ووضـعت هـذه األراضـي ضـمن الـدود ا تصـا  جمـالس االسـتي ان            
(. وة ـــمل  لـــ  A/HRC/22/63مـــن الو يقـــة  12و  12الليـــة وااقليميـــة )انرـــن ال قـــن ني  

. )انرن ال نوع أعـته تالنسـبة   (28) قنةبا من جمموع املساالة اجلملية للض ة الغنتية املائة   21
 .للقد  ال نقية(

والدة سـ نية  تينمـا ال ةـزال     11 111و  غزة   ري التقدةنات إىل عالز ةبل  قناتة  - 21
 .(21)ل ص   عداد املدالمنةن 04 211
املتدنيـة  اليـأ ةنـتا عـن االكترـاظ      و ت اقم اتالة   غزة تسب  األوضـاع السـ نية    - 21

 ــدهور األالــوال الصــحية ومســتوةات النرالــة  األمــن الــذي ةــؤدي تــدوره إىل أةــادة امل ــاطن   
 .(21)الصحية

 
 املستوطنات وعنف املستوطنني  

عــتوة علــى انتــدان القــانون اانســاين الــدود  ةــؤدي إن ــاء املســتوطنات ااســنائيلية   - 28
ن ـوء عمليـة   ”سية   الض ة الغنتية  ومنـدا القـد  ال ـنقية  إىل    ةلح  تج من هياكل أسا وما

ضم أاالـف حيـول دون إن ـاء دولـة للسـ ينية متواصـلة جغناليـا وقاتلـة للحيـاة وةقـّو  الـ             
 .(20)“ال ع  ال لس ي     قنةن املصري

وةســـتأ ن اليدـــود ااســـنائيليون دون غريهـــم هبـــذه املســـتوطنات الـــر  ـــني  عّدـــدها  - 21
ها ولـ  نرـام قـائم علـى ال صـل التـام تـني املسـتوطنني وسـائن الّسـ ان الـذي ةعي ـون             و  وةن

 .(24)األراضي ال لس ينية التلة  
__________ 

 لوالةات املتحدة.  وأارة  ارجية ا (21) 
 معلومات مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (28) 
معلومات مقّدمة من م وضـية القـو  اانسـان  الـر   ـري إىل التقنةـن األسـبوعي عـن ناةـة املـدنيني الصـادر             (21) 

 (.4102كانون األول/دةسمس  40-02عن م ت   نسي  ال ؤون اانسانية )
 وكالة األمم املتحدة اغا ة و  غيل التجئني ال لس ينيني   ال ن  األد  )األوننوا(. معلومات مقّدمة من (21) 
 .014و  010  ال قن ان A/HRC/22/63الو يقة  (20) 

 .012  ال قنة A/HRC/22/63الو يقة  (24) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
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ــى  قـــدب  0111وقـــد دأتـــت ات ومـــات ااســـنائيلية املتتالقـــة  منـــذ عـــام        - 21   علـ
 الت اليعات املبالنة لبنـاء املسـتوطنات و وسـيعدا  و لـ  توسـائل منـدا سياسـات الت  ـيط         
وإض اء ال اتش القانوين على املناكـز االسـتي انية املتقدمـة  واالسـتحوا  علـى األراضـي اقامـة        
املزةــد مــن املســتوطنات الالقــا  و زوةــد هــذه املســتوطنات تــالبل التحتيــة وا ــدمات العامــة     

 .(22)ومن  املزاةا واتوالز للمستوطنني  ورعاةة األن  ة االقتصادةة
لت ات ومة ااسنائيلية  سـش مسـتوطنات جدةـدة  منـدا  ت ـة        أضا4102و  عام  - 20

  ليصـل تـذل  عـدد املسـتوطنات املدرجـة      4104مناكز استي انية متقدمـة إ  قنينـدا   عـام    
مسـتوطنة ظصـل علـى     10على قائمـة املنـاط   ات األولوةـات الوطنيـة مـن الدرجـة ألـف إىل        

 .(22)أكس قدر من املزاةا   مجيش اجملاالت
و صــل هـــذه السياســات إىل الـــد نقــل املـــواطنني ااســنائيليني إىل دا ـــل األراضـــي      - 24

 .(22)ال لس ينية التلة  وهو ما حيرنه القانون الدود اانساين والقانون اجلنائي الدود
ــام      - 22 ــة   ع ــات إىل أن عــدد املســتوطنني   الضــ ة الغنتي ــ    4104و  ــري البيان ــد تل ق

ــش أ ــاء     011 ــون دا ــل  ةعي (21)مســتوطنا 212 221 مســتوطنة إســنائيلية منت ــنة   مجي
 .(21)األراضي الض ة الغنتية التلة  يا ليدا القد  ال نقية التلة

ــام   - 22 ــتل عـ ــنائيل  ـ ــييد  4102وقـــد لـــنعت إسـ ــ نية    4 222    ـ والـــدة سـ
سـبة أةـادة   مستوطنات  قش دا ل الض ة الغنتية  من غري القد  ال نقية  لي   ل هـذا الـنقم ن  

 .(28)4104املائة عّما إ   ييده   عام    04221قدرها 
 

 عنف املستوطنني  
لــددت الســنوات األ ــرية أةــادة   و ــرية أعمــال العنــف العنصــني والت نةــ  الــر   - 22

 .(21)ةن  بدا املستوطنون ااسنائيليون   ال  ال لس ينيني
__________ 

 .02  ال قنة A/68/513الو يقة  (22) 

 .41إىل  42  ال قنات A/68/513الو يقة  (22) 

 .28  ال قنة A/HRC/22/63 الو يقة (22) 

 .4102آب/أغس س  PR 13اجلداأ املنكزي لإلالصاء ال لس ي    (21) 

 .48  ال قنة A/HRC/22/63الو يقة  (21) 

 .http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template_engامل تــ  املنكــزي ااســنائيلي لإلالصــاء      (28) 

html?hodaa=201404052. 

 .48  ال قنة CERD/C/ISR/CO/14-16ة الو يق (21) 
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توطنون ااسـنائيليون  املسـؤولون عـن    وتاستثناء عـدد قليـل مـن اتـاالت  ةتمتـش املسـ       - 21
. وهـذا علـى   (21)مدامجة ال لس ينيني وختنة   تل الم  تدرجة عالية من االتت من العقـاب 

النغم من أن  االعتداءات وعمليات التنهيـ  الـر  ارسـدا هـؤالء  ـتم عـادة   وضـ  النـدار          
ولة  وة ـون ألـناد ال ـنطة    و  ون هوةة من  بيدا معنولة جيدا أو   ـن التعـن  عليدـا تسـد    

واجلي  الاضنةن وُمعاةنني ؛ذه األعمال. تيد أّنج ةـتم التصـدي تسـنعة وت عاليـة الينمـا ةتعلـ        
 .(20)األمن تأعمال عنف من جان  ال لس ينيني ضد املستوطنني

وتذل   ُةتالظ وجود ل ل آ ـن مـن ألـ ال التمييـز املؤسسـي   عمليـة التصـدي         - 21
ناو  نسبة قضاةا العنف املنلوعة علـى ال لسـ ينيني والـر جتـد طنةقدـا إىل      ملسألة العنف. إ   ت

املائـة مـن التحقيقـات       82  تينما ةتم إسقا  الدعوى   (24)  املائة 12و  11الاكم تني 
ةعــادل نســبة  الــر  تنــاول هالمــات للمســتوطنني علــى ال لســ ينيني وعلــى  تل ــالم )أي مــا   

 .(22)ا املتعلقة تاقتتع األلالار(املائة من القضاة   1122
هالمــــة للمســــتوطنني أســــ نت عــــن إصــــاتة      12  إ  ســــاليل 4102و  عــــام  - 28

من ا؛المات األ ـنى الـر أتقـت أضـنارا      211للس ينيا انو   و ل  تااضالة إىل  021
من ال لس ينيني اـنو  علـى ةـد القـوات      410يمتل ات  اصة  اتعة لل لس ينيني. وأصي  

. وكــان مــن تــني (22)ئيلية الــر  ــد لت ل ــحل الــتباكات تــني مســتوطنني وللســ ينيني  ااســنا
صــبيا للســ ينيا و ســش لتيــات أصــيبوا اــنو   ــتل هالمــات للمســتوطنني      21الضــحاةا 

الضــ ة الغنتيــة والقــد  ال ــنقية. وكــثريا مــا جــدت هــذه األالــداث عنــد  هــاب األط ــال إىل 
تعــحل اتــاالت  قــام املســتوطنون   أعقــاب هــذه   . و  (22)املــدار  أو عنــد  ــنوجدم منــدا 

 .(21)ا؛المات تاالستيتء على أرا    مسن  األالداث ولنعوا   أراعتدا

__________ 

ــة          (21)  ــاد  اســت دام إســنائيل للقــوة امل نطــة   الضــ ة الغنتي ــى الزن ــة  ســعداء تالضــغط عل منرمــة الع ــو الدولي
 .12 الص حة

 .21و  22  ال قن ان A/HRC/22/63الو يقة  (20) 

 .21و  22  ال قن ان A/HRC/22/63الو يقة  (24) 

ــة  (22)  ــن ”منرمــ ــي  دةــ ــى  http://www.yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=473  “ةــ ــتع علــ ــد إ االطــ . وقــ
 .4102آ ار/مار   41حمتوةات هذا املوقش   

 إلادة مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (22) 

 إلادة مقدممة من منرمة األمم املتحدة لل  ولة. (22) 

 نية.إلادة مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسا (21) 
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وأالنقوا أأةـد مـن    (21)من األلالار 02 111  اقتلش املستوطنون 4102و تل عام  - 21
 .(28)متن منتش من األراضي الزراعية وأراضي النعي 481 111
أصبحت املساجد وال نائس املسيحية هـدلا ؛المـات املسـتوطنني      4118ومنذ سنة  - 21

الالــة مــن  40 ةقــل  عــن  ســش عمليـات الــن  متعمــد ملســاجد للســ ينية  و  ال الـر مشلــت مــا 
الاالت ال تاتة املغنضة على جدران املساجد وال نائس واملقاتن ت عارات اسـت زاأةة عنصـنةة   

 .(21)زل ة تاتنمات الدةنية ال اتش أو
 

 ر الض ة الغنتيةجدا  
على النغم من ال تـوى الصـادرة عـن حم مـة العـدل الدوليـة الـول العواقـ  القانونيـة           - 20

(  اســـتمنت إســنائيل  ـــتل  4112لبنــاء اجلــدار   األر  ال لســـ ينية التلــة )يوأ/ةوليــج     
 ـني   املائـة  ليمـا     1422    ييد هذا اجلدار. وقد إ إجنـاأ قسـط منـج قـدره      4102 عام

ــن تنســبة     ــاء قســط آ  ــة            120تن ــج واقع ــى طول ــدة عل ــ  املمت ــذل  ال نة ــون ت ــة لت  املائ
 .(11)املائة مندا دا ل الض ة الغنتية   82
  املائة مـن املسـتوطنني   الضـ ة الغنتيـة والقـد        81وتعد إكمال اجلدار  سي ون  - 24

الــذي ةعيــ   (10)“لواقــشجــدار الضــم ل ــم ا”ال ــنقية ةعي ــون علــى اجلانــ  ااســنائيلي مــن 
مــن لــأنج أن ةعــزل  . إ (14)ت ــدة والــدة أراضــي الدولــة ال لســ ينية املقبلــة ومقومــات تقائدــا 

ةعـادل   كيلومتنا منتعا من األراضي ال لس ينية الواقعة تينج وتني ا ـط األ ضـن  أي مـا    181
ضـي والزراعيـة   كيلـومتنا منتعـا مـن األرا    222  املائة من الض ة الغنتية  من تينـدا   04نسبة 

واملناعــي واملســاالات امل توالــة. وهــو أةضــا جــدار ةعمــل علــى عــزل ســبش و ت ــني تلــدة مــن   
من املقدسـيني ال لسـ ينيني مـن الـ  ااقامـة   القـد .        21 111البلدات والنمان أأةد من 

 .  (12)نسمة 821 111تلدة ةزةد  عداد س ايا عن  012وهو ةضنب أةضا طوق ا الول 
__________ 

 إلادة مقّدمة من تنناما األمم املتحدة للبيئة. (21) 

 إلادة مقّدمة من األوننوا. (28) 

 An-Najah University, “Outposts and Price Tagالـر  ـذكن   الالـيتدا     11  ال قـنة  A/HRC/22/63الو يقـة   (21) 

Violence”. 

 إلادة مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (11) 

 ادة مقّدمة من األون تاد.إل (10) 

 إلادة مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (14) 

ــ ي      (12)  ــاء ال لسـ ــزي لإلالصـ ــاأ املنكـ  _http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Enاجلدـ

nakba65E.pdf. 
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من اجملتمعات اللية الر ؛ـا أرا  معزولـة تـني اجلـدار      021ر على  و وة ن  اجلدا - 22
“ أةـارة ”أو أن ة لبـوا  صـارة    “ للتنسـي  املسـب   ”وا ط األ ضن أن ةستعمل ألنادها آليـة  

مـــن الســـل ات ااســـنائيلية مـــن أجـــل الوصـــول  عـــس تواتـــة حمـــدمدة  إىل أراضـــيدم الزراعيـــة 
 .  (12)ومواردهم املائية

 
 ت ااغت  والقيود على اتنكةسياسا  

قائمــة علــى ”ة ــدد منكــز تتســيلم علــى أن  سياســة إســنائيل   جمــال  قييــد اتنكــة    - 22
“ االلتــنا  العنصــني”وحيمــل هــذا “. التــنا  أن كــل للســ ي  هــو   ــن أمــ  حمتمــل... 

قيـود  . و نقى هـذه ال (12)طيا ج انتداكا تقو  اانسان ل ع  تأكملج تسب  أصولج الوطنية  
ــة       ــادةة واالجتماعيـ ــ ي  االقتصـ ــع  ال لسـ ــو  ال ـ ــيمة تقـ ــداكات اجلسـ ــتوى االنتـ إىل مسـ

 .  (11)والثقالية
 

 اتصار امل نو  على ق اع غزة  
ــذ        - 22 ــنائيل منـ ــج إسـ ــذي   نضـ ــار الـ ــن أن  اتصـ ــلي  األنـ ــة للصـ ــة الدوليـ ــنى اللالنـ  ـ
مجــاعي أ ل ــت ليــج   علــى األلــناد والبضــائش   ق ــاع غــزة هــو يثاتــة عقــاب    (11)4111 عــام

  لتن بت عنـج آ ـار غـري متناسـبة     (18)إسنائيل صناالة تالتزامالا يوج  القانون الدود اانساين
 .  (11)على ال ئات الضعي ة وعلى وكاالت املعونة الر  سعى إىل مساعدة هذه ال ئات

ائيل أما األل ا  املأ ون ؛م تد ول الق اع وا نوج منـج عـس معـس إةنةـز مـش إسـن       - 21
 .  (11)لقد إ الصنهم   اتاالت اانسانية و  عدد قليل من رجال األعمال

وةرل  استرياد السلش األساسية واملواد التأمة لتسـت دام العـام   غـزة حمـدودا جـدا.       - 21
ُةسـم    وعلى النغم من التداتري ااسنائيلية املعلنة ليما ةتعل  تتيسري استرياد مواد البناء  للّنج ال

__________ 

 إلادة مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (12) 

. http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roadsمنكـــــــــز تتســــــــــيلم    (12) 
 .4102آ ار/مار   01إ االطتع على حمتوةات هذا املوقش    وقد

 .11ال قنة   A/HRC/22/63الو يقة  (11) 

 .4111تدأ اتصار جزئيا   الزةنان/ةونيج  (11) 

 .42  ال قنة CRC/C/ISR/CO/2-4الو يقة  (18) 

 إلادة مقّدمة من األوننوا. (11) 

 (.4102وأارة ا ارجية تالوالةات املتحدة ) (11) 
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والـر ال   ـاد  لـا إال الـلر القليـل       (10)ال ت ميات وأنواع حمدودة من املواد الر  ـد ل غـزة  إ
 .  (14)من االتياجات س ايا

وإىل جانــ  اتصــار  اضــ نت ال ــة الواليــدة لتوليــد ال اقــة ال دنتائيــة   غــزة          - 28
الـل ت ـأن أسـعار    ااق ال تعد أن أ  قت امل اوضات ال لس ينية الدا لية   التوصـل إىل   إىل

. وأصـــبحت اامـــدادات تال اقـــة منـــذ  لـــ  اتـــني  قتصـــن علـــى مثـــاين ســـاعات   (12)الوقـــود
 .  (12)اليوم  
وظلــت منرمــات املعونــة الدوليــة  ومنــدا تــاأل ص األونــنوا وتننــاما األمــم املتحــدة    - 21

ود أسـباهبا إىل  اامنائي   بل  عن التحدةات الر  واجج  ن يذ امل ارةش اانسانية   غزة والر  عـ 
التأ ريات ال برية وإىل الت ـاليف النامجـة عـن لـنو  العمليـة الـر  تبعدـا إسـنائيل   املوالقـة          

 .  (12)على امل ارةش وعلى استرياد املواد
  أوق ـت السـل ات ااسـنائيلية لالـأة عمليـات      4102  نةن األول/أكتوتن  02و   - 11

  ُجعـل التنسـي  م ـنوطا    4102ألّول/دةسـمس   نسي  ود ول مواد البناء. و  لدن كـانون ا 
تاختا  األوننوا  داتري إضالية للنقاتـة علـى هـذه املـواد   ـا  سـب    أةـادة الت ـاليف اادارةـة          

 .  (11)و  اليف   ييد امل ارةش
أميـال   1أما القيد الذي   نضج إسنائيل على صيد األحبان   البحـن ليرـل   الـدود     - 10

أميـال   8غم من أن  مناط  الصيد املنلة أكثن مـن غريهـا  بـدأ   الـدود     لنةة  و ل  على الن
لنةة من ال اطئ. وظل الصيادون  الأ   مناط  الصيد املأ ون هبـا  ةتعنضـون مـن القـوات     

 .  (11)ااسنائيلية إىل إطت  النار تالذ رية اتية وإىل االالتالاأ وااضنار يناكبدم ومعدالم

__________ 

 إلادة مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (10) 

ــة       (14)  إلــادة مقّدمــة مــن م تــ   نســي  ال ــؤون اانســانية  أوردت  كــن التقنةــن األســبوعي للم تــ  عــن ناة
 .4102  نةن األول/أكتوتن  1-0املدنيني  

 إلادة مقّدمة من م ت   نسي  ال ؤون اانسانية. (12) 

 إلادة مقّدمة من م ت  منس  األمم املتحدة ا ا    األراضي التلة. (12) 
 إلادة مقّدمة من األوننوا ومن تنناما األمم املتحدة اامنائي. (12) 

 إلادة مقّدمة من األوننوا. (11) 

 سامية تقو  اانسان أوردت معلومات مستقاة من اظاد جلان العمل الزراعي.إلادة مقدممة من امل وضية ال (11) 
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علـى  “ منـاط  حمرـورة  ”ة للمقاومـة  واصـلت إسـنائيل لـن      وتدعوى وجود أن ـ   - 14
طول اتدود مش غزة  اليأ ُةمنـش ال لسـ ينيون مـن د ـول منـاط  حما ةـة للسـياج اتـدودي         

 .  (18)متن  وهذه املناط  هي مناط  أراعية   معرمدا 211تعن  ةصل إىل 
 

 الض ة الغنتية النكة األل ا  والسلش     
  امل ولة عنـد تعـحل نقـا  الت تـي   واملعاملـة املدينـة مـن قبـل         تسب  عمليات الت تي - 12

اجلنــود والصــ و  ال وةلــة ةضــ ن الســائقون ال لســ ينيون إىل العــدول عــن اســت دام تعــحل     
ال ــن . و  الوقــت ن ســج  هنــان تعــحل ال ــن  النئيســية الــر ة ــاد اســتعما؛ا ةقتصــن علــى     

 .  (11)املستوطنني دون غريهم
عــن  للم ـاطن املادةـة  ومنـدا العنــف الـذي  ارسـج املســتوطنون       أمـا ا ـو  مـن الت    - 12

وا ــو  مــن املضــاةقة واا الل عنــد نقــا  الت تــي   لدــو ةزةــد مــن إقصــاء النســاء وال تيــات  
ليقّيد النكتدّن وحينمدّن تالتاد من لن  اتصول على ا ـدمات األساسـية وولـوج األمـاكن     

 .  (81)ة والتعليمية املتاالةالعامة واالست ادة من املنالش االقتصادة
كيلـومتنا مـن    12204  كانت إسنائيل قد صـّن ت مسـالة   4102و  أةلول/سبتمس  - 12

طنقات الض ة الغنتية على أّندا ال ن  أو   اد   ون ال ـنا  علـى اسـتعماالت ااسـنائيليني.     
ــى طــول       ــنور الســيارات ال لســ ينية عل ــد ُمنعــت النكــة م ــن   1214هــذا  وق ــومتنات م كيل

نقات الدا لية وسط مدةنة ا ليل  وُمنش ال لس ينيون أةضا من السـري علـى األقـدام دا ـل     ال 
قـد ألضـى     4111 . وهـذا اترـن الـذي لـنع     بيقـج   عـام      (80)أجزاء من هذه ال نقات

ــت      ــا ملنكــز تتســيلم  إىل إغ ــة و   0 841ولق ــدات   0 102 مــن الــتت التالارة مــن الوال
 .  (84)الس نية ال لس ينية

__________ 

 .8  الص حة 4102م ت   نسي  ال ؤون اانسانية  الن نة اانسانية    نةن الثاين/نولمس  (18) 

. http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roadsمنكـــــــــز تتســــــــــيلم    (11) 
 .4102آ ار/مار   01إ االطتع على حمتوةات هذا املوقش    وقد

 (.4102وأارة ا ارجية تالوالةات املتحدة ) (81) 

. http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roadsمنكـــــــــز تتســــــــــيلم    (80) 
 .4102آ ار/مار   01إ االطتع على حمتوةات هذا املوقش    وقد

 (.4102وأارة ا ارجية تالوالةات املتحدة ) (84) 
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  ظلـت األونـنوا  واجـج قيـودا   نضـدا السـل ات ااسـنائيلية          4102و تل عـام   - 11
الوصــول إىل جمتمعــات التجــئني   الضــ ة الغنتيــة  وهــو مــا أ ــن كــثريا   قــدرلا علــى  لبيــة    

 .  (82)االالتياجات اانسانية لتجئني ال لس ينيني
 

 الوصول إىل القدس الشرقية احملتلة  
امل نوضــة علــى التنق ــل أ نهــا   مجيــش جوانــ  اتيــاة  قنةبــا  كوصــول   كــان للقيــود  - 11

ال لســ ينيني إىل أمــاكن العبــادة والعمــل واألراضــي الزراعيــة واملــدار  واملست ــ يات  وأةضــا  
 .  (82)على مزاولة األن  ة الصح ية واانسانية وأن  ة املنرمات غري ات ومية

ــتج       - 18 ــى الع ــالني عل ــل  املنضــى ال ــاء      ل  ــذا ا ت ــد  ال ــنقية  وك ــ يات الق مست 
ــيدم        ــّين عل ــة  ةتع ــو املست ــ يات مــن غــزة والضــ ة الغنتي ــا؛م املنضــى وموظ  املنالقــون ألط 
اتصول من السل ات ااسنائيلية على  صارة  من أجـل الوصـول إىل النعاةـة الصـحية أو إىل     

رة   ليمـا ُةالـس اتـاملون      املائة من طلبات التصـا  41مناكز عملدم. وةتم تاستمنار رلحل 
؛ذه التصارة  على امل ي من أجل عبور نقا    تي  تعيندا. أمـا نقـا  الت تـي  امل ترـة الـر      

  املائـة مـن سـيارات ااسـعا  التاتعـة للـدتل        11  ن إغتقدا دون سات  إنذار لدـي ينـش   
   .(82) نقيةاألنن ال لس ي  من العبور مبالنة من الض ة الغنتية إىل القد  ال

 
 استغتل املوارد ال بيعية ال لس ينية و عنةضدا لل  ن واستلالدا  

 املياه  
ةعــد الــو  امليــاه اجلوليــة الغــنيب أالــد أكثــن األالــوا  املائيــة إنتاجيــة   األر            - 11

  املائـــة مـــن طبقـــة امليـــاه اجلوليـــة  011ال لســـ ينية التلـــة. و ســـي ن إســـنائيل الاليـــا علـــى 
 .(81)من املياه 1 املائة من مياهدا   الني ال ةست نج ال لس ينيون سوى   12و ست نج 

وةستمن  وأةـش اتصـص مـن املـوارد املائيـة ت ـ ل يييـزي. وةسـتدل  الـواد مليـون            - 11
لتنا مـن املـاء لل ـند الواالـد   اليـوم أو أقـل مـن  لـ   و لـ            11للس ي    الض ة الغنتية 

__________ 

 إلادة مقدممة من األوننوا. (82) 

 (.4102وأارة ا ارجية تالوالةات املتحدة ) (82) 

 إلادة مقدممة من منرمة الصحة العاملية. (82) 

ال بيعيـة امدورةـة    اللالنة االقتصادةة واالجتماعية لغنب آسـيا واملعدـد االظـادي للعلـوم اجليولوجيـة واملـوارد       (81) 
أملانيـــا االظادةـــة  جـــند املـــوارد املائيـــة امل ـــتنكة   غـــنب آســـيا )من ـــورات األمـــم املتحـــدة  رقـــم املبيـــش    

E.13.II.L.4.) 
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ن لل ــند الواالــد   اليــوم الــذي أوصــت تــج منرمــة الصــحة  لتــ 011أد  ت ــثري مــن اســتدتن 
العامليــة    الــني ةســتدل  املســتوطنون ااســنائيليون ســتة أضــعا  هــذه ال ميــة. وإضــالة إىل 

 صـل إلـيدم لـب ة امليـاه  األمـن الـذي        للسـ ي  ال  202 111 ل     ري التقـدةنات إىل أن  
. و سـت يد املسـتوطنات مـن ميـاه    ـي      (81)ة ضي إىل   بد   اليف تاهرة متصلة ت ناء املياه

لني املزارع والبسا ني ومللء نامات السباالة واتمامات السـا نة    الـني أن ال لسـ ينيني    
مـن الو يقـة    82كثريا  ما  ددون أن سدم لتلبية االتياجـالم األساسـية مـن امليـاه )انرـن ال قـنة       

A/HRC/22/63.) 
أما قدرة سل ة املياه ال لس ينية على إ اد مصادر جدةدة للمياه لتتعثـن ت عـل التن يبـات     - 10

املتعلقة تلدارة لؤون املياه الر ةنرمدا اال  ا  املؤقت وجلنة املياه امل تنكة الر أن ـئت   إطـار   
الضـ ة الغنتيـة  الــر    امليـاه   ا  اقـات أسـلو  اليـأ  تمتـش إسـنائيل تا؛يمنـة   ختصـيص مـوارد         

  املائــة. و ــنلحل اللالنــة عــددا كــبريا مــن امل ــارةش ال لســ ينية. و     11 ســح  منــدا نســبة 
املن قة جيم  ةت ل  األمن موالقة إضالية من اادارة املدنية ااسنائيلية  الأ خبصـو  امل ـارةش   

(. ونتيالـة  80نجـش ن سـج  ال قـنة    الصغرية مثل ال ن ا تار أو صدارةا جتميش ميـاه األم ـار )امل  
لذل    عاين ا تار واليناتيش املتاالة لل لس ينيني وضعا متدهورا عموما    الني  واصل إسنائيل 

أغناضـدا ا اصــة. وعـتوة علــى  لـ   والــأ     ال ـن آتــار أعمـ  وأكثــن ك ـاءة الســت دامدا     
هذه املياه ةتم ل  دا ولـو ت ميـات   عندما حيصل ال لس ينيون على املياه املنقولة تاألناتي   للن  

قليلة من نقا  التوأةش مث ُ سنمب إىل املستوطنات ااسنائيلية. وعادة ما  وضش نقا  ظوةـل امليـاه   
 عـل  ـدل  امليـاه إىل القـنى ال لسـ ينية عنضـة للق ـش أو ااغـت  مـن           دا ل املسـتوطنات   ـا  

. هذا  و  الال وجود نقص   املياه ةتم إغت  صمامات أناتي  إةصـال  (88)جان  املستوطنني
ــن ال       ــل هـــذا األمـ ــد أن  مثـ ــة ال لســـ ينية. تيـ ــات الليـ ــاء إىل اجملتمعـ ــدث للمســـتوطنات   املـ حيـ

 (.82 و 82ن سج  ال قن ان  )املنجش
لـ ص زـاطن نقـص الـاد   إمـدادات       211 111ونتيالة لذل   ةواجـج أكثـن مـن     - 14

. ولقــد (81)ّندــم حيصــلون علــى هــذه اامــدادات مــن جدــات ال   ــن التعوةــل عليدــا   امليــاه  أل
__________ 

 معلومات مقدممة من اليونيسيف. (81) 

 Emergency Water, Sanitation and Hygiene Group andمعلومـات مقدممـة مـن اليونيسـيف ليدـا إلـارة إىل         (88) 

Al-Haq, “Israel’s violations of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights with 

regard to the human rights to water and sanitation in the Occupied Palestinian Territory”, 

September 2011. 

إلارة إىل ااالاطة املقدمة من لنقة العمل املعنية تالـدعوة التاتعـة لل نةـ      معلومات مقدممة من اليونيسيف ليدا (81) 
 املع  تاملياه والصن  الصحي والنرالة الصحية الاالت ال وارئ.

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
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أصــبحت اجملتمعــات الليــة ال لســ ينية   املن قــة جــيم  عــّول علــى لــناء امليــاه مــن مــوردةن     
 إسنائيليني  وا .

تئـنا   14  ـّزان ميـاه و   14  قامت إسنائيل تتدمري 4104إىل  4111و  ال تنة من  - 12
تنية مـن تـل الصـن  الصـحي       41 ةناتيش وأتنوتا واالدا و 2 صدن ا و 01 و الوضا 21 و

مـن الـبل التحتيـة للصـن  الصـحي واامـداد تامليـاه. هـذا  وعمـد املسـتوطنون            41ويصادرة 
ةنبوعا   الض ة الغنتية قـنب املسـتوطنات    21من مجلة  21ااسنائيليون إىل االستحوا  على 

 .(11)أةضا اليناتيش الستة والع نةن األ نى   ن االستحوا  عليدا هيااسنائيلية  ليما  واجج 
ــدالري ال     - 12 ــبيت للتـ ــاء سـ ــن املـ ــان مـ ــذ اتنمـ ــش     وُةتم ـ ــنرة لتوّسـ ــاط  املقـ ــيما   املنـ سـ

املســتوطنات  الــر  ت ــون أساســا مــن مــزارعني ورعــاة ةعتمــدون علــى املــاء   ظصــيل مــوارد 
 (.88ن سج  ال قنة  رأقدم )املنجش

و  القــد  ال ــنقية  ةضــاعف اتصــول علــى  صــارة  ااقامــة مــن الصــعوتات الــر     - 12
ةوجددــا املقدســيون ال لســ ينيون   الــنتط قانونيــا ت ــب ة امليــاه و لــ  تســب  عــدم اليــاأة    

 .  (10) صارة  البناء الر ة اد اتصول عليدا ة ون مستحيت
يـة السـااللية الـر ار  عـت امللوالـة      و عتمد غزة تال امل  قنةبـا علـى طبقـة امليـاه اجلول     - 11

ليدا إىل مسـتوةات  تالـاوأ اتـدود الـر الـددلا منرمـة الصـحة العامليـة   املبـادئ التوجيديـة           
 صل  اليـوم لل ـنب دون      املائة من مياه هذه ال بقة ال 11 ت أن املياه الصاتة لل نب. و

تصـول علـى هـذه امليـاه. هـذا       معاجلة. و صن  األسن املعي ية   غزة  ـو  لـأ د لـدا   ا   
لـ ص   0 022 120وقد إ ك ـف  لـوث ت ـتريي   امليـاه الـر ةـتم لـناؤها   ـا ةعـن           

 .(14)لل  ن
 

 إدارة النفايات والصرف الصحي  
ةلحـ    هنان الاجة ملحة   غزة إىل اسـتثمارات ضـ مة   منالـ  معاجلـة امليـاه ومـا       - 11
ة ال ل  اتاد. هذا  وضضـش أةضـا   ـغيل الـن رم     من هياكل أساسية  و ل  من أجل  لبي هبا

مليـون لتـن مـن ميـاه      11الاليا إىل التقلبات   التزوةد تال دنتاء. ليتم تذل  ةوميا صن   و 

__________ 

 .4104معلومات مقدممة من اليونيسيف ليدا إلارة إىل م ت   نسي  ال ؤون اانسانية   (11) 

ارة إىل ااالاطة املقدمة من لنقة العمل املعنية تالـدعوة التاتعـة لل نةـ     معلومات مقدممة من اليونيسيف ليدا إل (10) 
 املع  تاملياه والصن  الصحي والنرالة الصحية الاالت ال وارئ.

 .4100معلومات مقدممة من اليونيسيف ليدا إلارة إىل إالصاءات آب/أغس س  (14) 
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اجملاري ا ام واملعاجلة جزئيا  و البحن املتوسط  وهو األمن الذي أوجـد  لو ـا وزـاطن صـحية     
 .(12)وم اكل لق اع صيد األحبان

الض ة الغنتية  الال نرام التصارة  التقييدي دون   وةن لـب ات  صـنةف امليـاه     و  - 18
ةـتم  وصــيلدم   مليـون ســاكن( ال  021  املائـة مــن سـ ان الضــ ة )أي    18املسـتعملة. لنحــو  

  ــاد املنــاط  النة يــة  تــولن علــى هــذه ال ــب ات  لتعتمــد تــذل           ت ــب ة التصــنةف. وال 
 ني أو علـى تيـارات للصـن  م ـّيدة ت نةقـة ع ـوائية جتعـل        اجملتمعات اللية على  زانات  ع

 .(12)السوائل  تنل  مندا إىل املياه اجلولية
ومــن امل ــاطن ااضــالية علــى ال لســ ينيني مــا  نتالــج وُ  لقــج املســتوطنات   الضــ ة    - 11

 .(12)متةني متن م ع  222الغنتية من مياه جمارةن ةصل الالمدا إىل 
قوات األمن ااسنائيلية موقش الت لص من الن اةـات   تلدةـة      أغلقت4102  عام  - 81

البرية   ا أوجد م  لة تيئية كبرية   الالرة. وأتلغت السل ات ااسنائيلية األطـنا  املعنيـة   
أن  موقش دلن القمامة املنيا  الذي هو عبارة عن م نوع  ول مـن البنـ  الـدود ومـن مـا ني      

مل ةســتقبل أةضــا ن اةــات مــن املســتوطنات ااســنائيلية واملنــاط   آ ــنةن  لــن ةتســل لتحــج مــا 
 .(11)الي ة هبا

 
 الوصول إىل األراضي  

  الض ة الغنتية  ةواجج املزارعون ال لسـ ينيون الـذةن  قـش أراضـيدم الزراعيـة دا ـل        - 80
ــن         ــداءات م ــات مســتمنة   الوصــول إىل أراضــيدم واعت ــدا  عقب ــالقنب من املســتوطنات أو ت

ســتوطنني ضــدهم وضــد  تل ــالم. وضضـــش وصــول ال لســ ينيني إىل هــذه األراضـــي إىل        امل
مش السل ات ااسنائيلية  و ل  الأ   اتاالت الر سيما ليدا املسـتوطنون  “  نسي  مسب ”

 (.A/68/513من الو يقة  21هذه األراضي تدون إ ن من السل ات ااسنائيلية )انرن ال قنة 
  املائـة مـن جممـوع     01وت  ل عام  قخد رت املن قة الرور الوصول إليدا تأيا يثل  - 84

مــن  22  املائــة مــن األراضــي الزراعيــة هنــان )انرــن ال قــنة    22األراضــي   ق ــاع غــزة و 
 (.A/68/77-E/2013/13الو يقة 

 
__________ 

 .4104سي  ال ؤون اانسانية  معلومات مقدممة من اليونيسيف ليدا إلارة إىل م ت   ن (12) 

 معلومات مقدممة من اليونيسيف. (12) 

 .4111معلومات مقدممة من اليونيسيف ليدا إلارة منكز تتسليم   (12) 

 معلومات مقدمة من تنناما األمم املتحدة للبيئة. (11) 

http://undocs.org/ar/A/68/513
http://undocs.org/ar/A/68/77-E/2013/13


 
A/69/81 

E/2014/13 

 

24/33 14-03886 

 

 الرنو  االقتصادي واالجتماعية  
  ســيا  اســتمنار  ــدهور الرــنو  االجتماعيــة واالقتصــادةة  لــدد ا ســاع ال الــوة   - 82
ــالتقنةن  ال     تــني ــنة امل ــمولة ت ــادة كــبرية  ــتل ال ت ســيما  االالتياجــات واألمــوال املتاالــة أة
 .  (11)ةتعل  تاألوننوا وق اع غزة ليما
 

 اداالقتص  
مبالـــنة  اســتمن اقتصـــاد األر  ال لســـ ينية التلـــة  املتــأ ن تصـــورة مبالـــنة أو غـــري   - 82

 41022تاالالتتل ااسنائيلي  السري   اجتاه سلا  تل عام 
وولقا لتقدةنات صندو  النقد الدود  الق  النا ا اللي اامجاد اتقيقـي   الضـ ة    - 82

. وة  ل  لـ  اسـتمنارا   (18)4102  املائة   عام  022الغنتية وق اع غزة أةادة ال  تعدى 
وقـــدرها  4100  و ـــرية التبـــاطؤ امللحـــوظ مقارنـــة يعـــدالت النمـــو الـــر ظققـــت   عـــام  

 .  (11)  املائة 221وقدرها  4104املائة  مث   عام    0424
  الضـ ة  ولقد  ضنر االقتصاد ال لس ي  تعوامل مـن تينـدا  ـدمري القاعـدة اانتاجيـة       - 81

الغنتيــة وق ــاع غــزة نتيالــة للعمليــات العســ نةة ااســنائيلية املت ــنرة  و قييــد النكــة العمــال 
ال لســ ينيني  ولــن  القيــود علــى هياكــل النقــل واال صــاالت الســل ية والتســل ية  ولقــدان  
الســيادة علــى املــوارد ال بيعيــة  والقيــود ال ــدةدة امل نوضــة علــى التالــارة الدوليــة واســت دام   

لعملــة ااســنائيلية القوةــة نســبيا. ونتيالــة لــذل   ا  ضــت إنتاجيــة االقتصــاد ا  اضــا الــادا   ا

__________ 

 معلومات مقدمة من األوننوا. (11) 

  “م أةارة تعثـة صـندو  النقـد الـدود إىل الضـ ة الغنتيـة وغـزة       البيان الصادر    تا”صندو  النقد الدود   (18) 
ــم   ــح ي رقــــ ــان صــــ ــؤر   22/02تيــــ ــبا /لساةن  1املــــ ــاد     4102لــــ ــش التــــ ــى املوقــــ ــا  علــــ واملتــــ

http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2014/pr1444a.pdf     نيســــان/  8. وقــــد إ االطــــتع عليــــج
 .4102 أتنةل

 4100-0112لإلالصـاء ال لسـ ي   النــا ا اللـي اامجـاد السـ  اان ـا    الســنوات        اجلدـاأ املنكـزي   (11) 
ــاد       ــش التــــ ــج   املوقــــ ــتع عليــــ ــن االطــــ ــة   ــــ ــعار الثاتتــــ  /pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbowوتاألســــ

Documents/EXPconstant%2094-11E.htm   ؛ والقيمــة املضـــالة الســـ  الن ــا  االقتصـــادي واملنـــاط   ـــتل
ــام ــاد       4104 عـــــــــ ــش التـــــــــ ــا   املوقـــــــــ ــتع عليدـــــــــ ــن االطـــــــــ ــة   ـــــــــ ــعار الثاتتـــــــــ وتاألســـــــــ

pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/GDP-%20ValueAdded2012E.htm. 
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ــول ســنة       ــا   ــن  مل 4104أدى إىل لقــدان القــدرة التنالســية لق ــاع التصــدةن. ولعــت  لل
 .  (011)  املائة من النا ا اللي اامجاد 01صادرات البضائش وا دمات    ل سوى نسبة 

تائا املبالنة لتباطؤ النمو االقتصـادي ار  ـاع معـدل الب الـة   الضـ ة الغنتيـة       ومن الن - 81
  4102  املائــة مــن القــوة العاملــة   النتــش األ ــري مــن عــام  4224وق ــاع غــزة الــذي تلــ  

  املائــــة الــــذي لــــوالظ  ــــتل ن ــــس ال تــــنة مــــن   4421أعلــــى ت ــــثري مــــن معــــدل  أي
 .(014()010)4104 عام
ة تصــ ة  اصــة علــى لئــات معينــة مــن الســ ان ال لســ ينيني منــدا   وقــد أ ــنت الب الــ - 88

  املائـــة   الضـــ ة  0824  املائـــة   مقاتـــل  2822األلـــ ا  الـــذةن ةعي ـــون   غـــزة ) 
  املائـــة  21  املائـــة( وال ـــباب ) 2422  املائـــة( والتجئـــون ) 2222الغنتيـــة( والنســـاء )

 .(012)ة(سن 41 و 02للس ان الذةن  تناو  أعمارهم تني 
ومن لأن معدالت الب الـة املن  عـة وظـنو  العمـل غـري املسـتقنة ل تـنات طوةلـة أن          - 81

حمالـة إىل  بعـات اجتماعيـة واقتصـادةة لادالـة   املسـتقبل املنرـور و لـ  تـأن ة قـد              ضي ال
إىل  العمال مدارالم على ن ا  واسـش  وةغيـ  الت ـاليش علـى االسـتثمار  وةتحـول تعضـم ال       

 .(012)ني تل إىل ألناد ال ةتسل   غيلدمجمند عاطل

__________ 

اجلداأ املنكزي لإلالصاء ال لس ي   النا ا اللي اامجاد الس  اان ـا  واملنـاط   ـتل لصـول السـنوات       (011)
ــن   4100-4102 ــة   ـ ــعار الثاتتـ ــاد   وتاألسـ ــج   املوقـــش التـ  _/www.pcbs.gov.ps/Portalsاالطـــتع عليـ

Rainbow/Documents/GDP-EXPCon2011-2012E.htm. 

 -اجلدــاأ املنكــزي لإلالصــاء ال لســ ي . مســ  القــوى العاملــة ال لســ ينية دورة )  ــنةن األول/أكتــوتن          (010)
ي عـن نتـائا مسـ  القـوى العاملـة         قنةـن صـح   4102( للنتش الناتش من سنة 4102األول/دةسمس  كانون

 /pcbs.gov.ps/portals/_pcbsال لســـــــ ينية.   ـــــــن االطـــــــتع هـــــــذا التقنةـــــــن   املوقـــــــش التـــــــاد    

PressRelease/Press_En_LFSQ42013E.pdf. 

 -اجلدــاأ املنكــزي لإلالصــاء ال لســ ي . مســ  القــوى العاملــة ال لســ ينية دورة )  ــنةن األول/أكتــوتن          (014)
   قنةـن صـح ي عـن نتـائا مسـ  القـوى العاملـة        4104( للنتش الناتش من سنة 4104دةسمس األول/ كانون

ــاد       ــش التـــ ــن   املوقـــ ــذا التقنةـــ ــتع هـــ ــن االطـــ ــ ينية.   ـــ  _/http://www.pcbs.gov.ps/portalsال لســـ

pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ42012E.pdf. 

 -العاملــة ال لســ ينية دورة )  ــنةن األول/أكتــوتن     اجلدــاأ املنكــزي لإلالصــاء ال لســ ي . مســ  القــوى      (012)
   قنةـن صـح ي عـن نتـائا مسـ  القـوى العاملـة        4102( للنتش الناتش من سنة 4102األول/دةسمس  كانون

ــاد       ــش التــ ــن   املوقــ ــذا التقنةــ ــتع هــ ــن االطــ ــ ينية.   ــ  /pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressReleaseال لســ
Press_En_LFSQ42013E.pdf. 

 املنجش ن سج. (012)
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  املائـة مـن ال لسـ ينيني عالـوا ظـت  ـط        41و  ري آ ن إالصاءات ال قـن إىل أن    - 11
  املائة   غزة(. أمـا معـدل ال قـن     21  املائة   الض ة الغنتية و  08) 4100ال قن   عام 

دة. وقـد جـاء هـذا األمـن نتيالـة        غزة لدو أكثن من  ل  ت ثري  ولالوة ال قن ليدـا أكثـن الـ   
مبالنة لسياسات االالتتل الر أضنت أكثن ما أضّنت تغزة تسـب  للحصـار. وتال عـل  لقـد     

  املائـة مـن مـا حيصـل      11سالل النا ا اللي اامجاد لل ند   غزة ا  اضا لينتقل من نسبة 
  املائـة لقـط منـج       20 من هذا النا ا إىل نسـبة  4112عليج ال ند   الض ة الغنتية   عام 

. ولقد   اقمت األأمة املالية الر  واجددا ات ومة ال لس ينية تسب  سـي نة  (012)4104 عام
  املائـة مـن جممـوع     11إىل  11إسنائيل على الضنائ  وعلى إةنادات الت لـيص اجلمنكـي )  

ــا         ــة للســ ني وولق ــن ال وم ــة ع ــا إســنائيل تالنيات ــر جتمعد ــة( ال ــنادات العام لسو وكــول ااة
العتقــات االقتصــادةة املوق ــش تــني ال ومــة إســنائيل ومنرمــة التحنةــن ال لســ ينية )تنو وكــول   
تارةس(. وقد عمدت إسـنائيل مـنارا و  ـنارا إىل الالـز هـذه ااةـنادات   ـا  لـ  صـعوتات          
لــــدةدة   إجــــناء الت  ــــيط املــــاد وألضــــى إىل أعزعــــة االســــتقنار وا  ــــا  النمــــو         

 .  (011)االقتصادي
ــن        - 10 ــة جــيم هــي م ــى الن ــا  االقتصــادي   املن ق ــر   نضــدا إســنائيل عل ــود ال والقي

سياسـات االالـتتل الــر ظـد تأقصـى قــدر مـن اام انيـات اامنائيــة لتقتصـاد  و لـ  تــالنرن         
 ملدى ا ساع هذا االقتصاد إقليميا وملدى  ناء موارده ال بيعية.

لة النامجة عن خت يـف القيـود امل نوضـة الاليـا     وولقا للبن  الدود  كانت القيمة املضا - 14
على الوصـول إىل املن قـة جـيم  وعلـى مزاولـة األن ـ ة واانتـاج ليدـا  سـتبل  علـى األرجـ             

  املائـة مـن النـا ا اللـي اامجـاد ال لسـ ي . وهـذه اام انيـات           22نسبة  4100عام   
زانية وأن  ؤدي لسـ  التوقعـات إىل   ظققت  من لأيا أن  قلل إىل الد كبري من عالز املي لو

   .(011)  املائة 22ا  ا  كبري   ال قن نتيالة أةادة العمالة تنسبة 

 
 األمن الغذائي  

   دهور األمن الغذائي   األر  ال لس ينية التلة تعدما كان قـد ظّسـن   4104عام  - 12
األمـن الغـذائي ت ـ ل    انعـدام   مسـتوةات . و  اقمـت  4100إىل  4111  ال تنة املمتـدة مـن   

__________ 

 املنجش ن سج. (012)

 .4102معلومات مقدممة من األون تاد   (011)

 “.الض ة الغنتية وغّزة”البن  الدود   (011)
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. وت ــ ل عــام  ةــدل  (018)  املائــة مــن الســ ان( 22للســ ي  ) 0 211 111كــبري لت ــال 
ــة     ــدهور الرــنو  االجتماعي ــى   ــدهور األمــن الغــذائي لألســن املعي ــية عل االقتصــادةة    -  

ــة وق ــاع غــزة  الضــ ة ــذائي      (011)الغنتي ــن الغ ــدام األم ــاقم كــبري   مســتوى انع ــش    ــش  وق    م
 .(001)4102 عام
 “تال ـاد أّمنـت غـذاءها   ”و  الض ة الغنتية  اأداد عدد األلـ ا  مـن ال ئـات الـر      - 12

  األمــن الــذي الــّد مــن  نــامي عــدد األلــ ا  الــذةن ةقاســون انعــدام    “الضــعي ة”وال ئــات 
  قخــّدرت نســبة األســن املعي ــية الــر  عــاين انعــدام األمــن  4104الغــذائي. وللــول عــام  األمــن

  املائة  األمن الـذي ةـدل  علـى ضـعف قـدرة هـذه األسـن         01لض ة الغنتية تنحو الغذائي   ا
 .  (000)على التحّمل

و  ق اع غّزة  دلش   ـاقم الب الـة و قل ـص القـوة ال ـنائية و  ـّنر الصـدمات تغالبيـة          - 12
م الس ان إىل الالة من انعـدام األمـن الغـذائي. وُ قـّدر نسـبة األسـن املعي ـية الـر  قاسـي انعـدا          

  املائة  مش   اقم انعدام األمـن الغـذائي تـو رية أسـنع تـني التجـئني        21األمن الغذائي تنحو 
 .  (004)و  زيمات التجئني

  وال سـيما   زيمـات التجـئني   الضـ ة     4104واأداد انعدام األمـن الغـذائي عـام     - 11
ملائة من األسـن املعي ـية مـن      ا 08  املائة من التجئني  مقاتل  42الغنتية  اليأ عا  منج 

 .  (002)غري التجئني
ومل ةتم   ادي الدوث أأمة انعدام غذاء لاملة إال ت ضل املساعدة اانسانية الواسـعة   - 11

مليون دوالر   املسـاعدة الغذائيـة    111  أن قت األوننوا أكثن من 4111الن ا . لمنذ عام 
الجـئ   811 111أ ةعتمـد ا ن أكثـن مـن    والنقدةة ل ائدة ألقن التجئني   ق اع غـزة  اليـ  

 .  (002)على تنناما الوكالة للمساعدة الغذائية
__________ 

 .معلومات قّدمتدا منرمة األمم املتحدة لألغذةة والزراعة (018)

 .املصدر ن سج (011)

 .2    4102ية ال دني  لبا /لساةن م ت   نسي  ال ؤون اانسانية   قنةن مناق  ال ؤون اانسان (001)

 .معلومات قّدمتدا منرمة األمم املتحدة لألغذةة والزراعة (000)

مسااة مقّدمة من األوننوا ليدا إلـارة إىل اجلدـاأ املنكـزي لإلالصـاء ال لسـ ي  ومنرمـة األغذةـة والزراعـة          (004)
ن االجتمـاعي واالقتصـادي والغـذائي  الضـ ة     الدراسة االستقصائية لألمـ ”وتنناما األغذةة العاملي واألوننوا  

 .(4104) “الغنتية وق اع غزة  للس ني

 .معلومات قّدمتدا األوننوا (002)

 املصدر ن سج. (002)
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 الصحة  
ــاه      - 18 ــة وعــدم ك اةتــدا وعــدم ك اةــة القــدرة علــى معاجلــة املي ــة امليــاه الندةئ   ــن  نوعي

 .  (002)املستعملة م  لة رئيسية للصحة العامة  وال سيما لألط ال   ق اع غزة
صحة العامـة   غـزة ه ،ـا  ةعتمـد علـى املعونـة املقدمـة مـن اجلدـات          وال ةزال نرام ال - 11

املا ة  وةتضّنر تسنعة من إغـت  اتـدود ولـن  القيـود علـى النكـة األلـ ا  والبضـائش          
وقيــام إســنائيل تعمليـــات عســ نةة. وة ـــاقم انق ــاع التيــار ال دنتـــائي  ل تــنات  صـــل إىل       

 .  (001)لوقود الوارد إىل غزةساعة ةومًيا  هذه الرنو  نرًنا لقل ة ا 01
مـن أجـل اتصـول     4102منةحل إىل مغـادرة غـزة عـام     02 111وقد اض ن أهاء  - 011

علــى النعاةــة ال بيــة اتيوةــة   القــد  ال ــنقية والضــ ة الغنتيــة وإســنائيل ومصــن. واأدادت   
  املائـــة  28طلبـــات التصـــارة  للعبـــور مـــن معـــس إرةتـــز تنســـبة   4104تاملقارنـــة مـــش عـــام 

   ا ةع س أةادة ال ل  تسب  نقص األدوةة وصعوتة املنور عـس رلـ  للـد ول    4102 امع
  املائـــة مـــن مقـــدمي ال لبـــات أو مل ةتلـــّ   04إىل مصــن. وُرلضـــت التصـــارة  ملـــا ةقـــارب  

ردوًدا   الوقـــت املناســـ   ولا تـــدم مواعيـــد املست ـــ ى. ويث ـــل التـــأ ريات ال عليـــة   هـــؤالء
ــاد  أصــبحت    والبريوقناطيــة   اتصــو ــور زــاطن صــحية  وتالت ل علــى العــتج وصــعوتة العب

ااالــاالت للحصــول علــى عــتج طــا  ــارج غــزة ضــنورة ملحــة تســب  الــنقص ال ــدةد   
 .  (001)األدوةة واللواأم

  سـت ون هنـان الاجـة إىل    4141و قدر السل ات الصحية   غزة أنج  للـول عـام    - 010
ظف إداري إضا  من أجل ظقيـ  األداء األمثـل   مو 111  ّن  و 111 طبي  و 811أهاء 

. ورغم  ل   إ الت ـّدد   مـن   صـارة  السـ ن إىل الضـ ة      (008)لق اع الصحة العامة   غّزة
الغنتية والقد  ال نقية ألغنا  التدرة  و ل  تالنسبة للعدةد من العـاملني   جمـال الصـحة    

 .(001)  غّزة

__________ 

معلومات قّدمتدا م وضية القو  اانسان  ليدا إلارة إىل التقنةن األسـبوعي عـن ناةـة املـدنيني الصـادر عـن        (002)
 (.4102كانون األول/دةسمس  40-02م ت   نسي  ال ؤون اانسانية )

 .معلومات قّدمدا م ت   نسي  ال ؤون اانسانية (001)

 .معلومات قّدمتدا منرمة الصحة العاملية (001)

 .www.unsco.org/Documents/Special/Gaza%20in%202020%20a%20liveable%20place%20English.pdfانرن املوقش   (008)

 .صحة العامليةمعلومات قّدمتدا منرمة ال (001)
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ى ال لسـ ينيون ومـنالقيدم أةًضـا إىل  صـارة   اصـة      و  الض ة الغنتية  حيتاج املنض - 014
  ُرلـحل  4102 صدرها السـل ات ااسـنائيلية للوصـول إىل املست ـ يات ا ارجيـة. و  عـام       

ــ      41مــن  التصــارة  تــواد   ــة إىل منال ــة مــن طالبيدــا أو أخّ ــن الصــو؛م علــى ااالال   املائ
 .(041)صحية   القد  ال نقية وإسنائيل

ــة الصــحية   القــد  ال ــنقية    وقــد أادت  - 012 ــود الــر ظرــن علــى مؤسســات النعاة القي
التـزّود تاملستحضـنات الصـيدالنية مـن مـوردةن   الضـ ة الغنتيـة مـن الت ـاليف الـر  ت ّبــدها           

 .  (040)املست  يات   القد  ال نقية
 اتصــول علــى؛ــم ورغــم أن  الســ ان ال لســ ينيني املقــيمني   القــد  ال ــنقية حيــّ   - 012

ا دمات الصحية الـر  قـّدمدا السـل ات ااسـنائيلية ت ضـل مـدلوعالم ال ـدنةة إىل مؤسسـة         
التأمني الصحي الوطنية ااسنائيلية  لـلن  عـدد املنالـ  املتاالـة لل لسـ ينيني ليـج   ـاوت مقارنـة         
تعــدد املنالــ  املتاالــة لإلســنائيليني املقــيمني   القــد   وال ســيما   مــا ةتعلــ  تا ــدمات          

 .  (044)ت صصة  من قبيل مستوص ات النعاةة الساتقة للوالدة ومستوص ات ط  األط الامل
 

 التعليم  
. وتلـ  عـدد   (042)4100  املائـة عـام    11تل  معدل ااملام تالقناءة وال تاتة   غّزة  - 012

 212 211  الـــواد 4104/4102األط ـــال املـــواظبني علـــى الدراســـة   الســـنة الدراســـية 
من ال تيـات. وعلـى الـنغم مـن ار  ـاع معـدالت اتضـور  ةعتـس ات ـاظ علـى           ط ت   نص دم 

نوعيــة التعلـــيم ظـــدًةا كـــبرًيا  وُةعـــزى  لــ  جزئًيـــا إىل الـــنقص   عـــدد املـــدار   إ   عمـــل   
  (042)  املائـة مـن مـدار  األونـنوا تنرـام ال تـن ني       82املائة من املدار  ات وميـة و     11

 .(042)التعليم عن اتصول على التدرة    ا ارج وأةضا إىل عالز العاملني  
وأّدى اتصـار إىل  وق ــف االســتثمارات   الــبل التحتيــة التعليميــة   غــزة   ــا أســ ن   - 011

ــة الاجــة إىل إن ــاء       ــّدر أن مث  ــدة. وُةق ــاء مــدار  جدة ــدة   421عــن عالــز   تن مدرســة جدة
__________ 

 املصدر ن سج. (041)

 .املصدر ن سج (040)

 .معلومات قّدمتدا اليونيسيف (044)

 .معلومات قّدمتدا اليونيسيف ليدا إلارة إىل اجلداأ املنكزي لإلالصاء ال لس ي  (042)

 .4104/4102معلومات قّدمتدا اليونيسيف ليدا إلارة إىل وأارة التنتية والتعليم العاد  (042)

لومات قّدمتدا م وضية القو  اانسان  ليدا إلارة إىل التقنةن األسـبوعي عـن ناةـة املـدنيني الصـادر عـن       مع (042)
 (.4102كانون األول/دةسمس  40-02م ت   نسي  ال ؤون اانسانية )
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ــام ــام   011  وإىل 4104 عــ ــول عــ ــة للــ ــتي  4141مدرســ ــل اســ ــن أجــ ــادة   مــ عاب الزةــ
 .  (041)ال تب عدد
و  الضــ ة الغنتيــة  وال ســيما   املن قــة جــيم  ومن قــة التمــا   والقــد  ال ــنقية    - 011

واملناط  األ ـنى املعّنضـة للتـو نات  مثـل ا ليـل  ةواجـج ال ـتب واملعلمـون مضـاةقات مـن           
ل عنـف   طـنةقدم إىل   املستوطنني ااسنائيليني وقوات األمن ااسـنائيلية  ولدةـدات  وأعمـا   

قنةـة   001   صـدر  قيـيم لــ   4104املدرسة ومندا  وأ ناء وجودهم   املدرسة أالياًنـا. وعـام   
  املائة مـن األط ـال ةضـ نون إىل ق ـش مسـالة  تعـّدى  سـة         22  الض ة الغنتية أظدن أن 

 .  (041)كيلومتنات للوصول إىل املدرسة
يات  غالبيتدم من قنى للس ينية قنةبـة مـن   لت 1 لأ و 21  أصي  4102و  عام  - 018

 .  (048)مستوطنات إسنائيلية  أ ناء  هاهبم إىل املدرسة أو عودلم مندا
و ـــتل ال تـــنة عينـــدا  لـــّن املســـتوطنون أرتـــش هالمـــات علـــى مـــدار . وُو  قـــت  - 011
الاد ــة وهالــوم ولدةــد تــا؛الوم قــام هبــا مســتوطنون علــى  تميــذ   ــا أّدى إىل  ع يــل   012

لدراســة أو إىل  ــأّ ن   الــذهاب إىل املدرســة. ومشــل  لــ  الــاالت اعتــداء جســدي قــام هبــا   ا
ــن       ــات مـ ــد هبالمـ ــب  التددةـ ــدار  تسـ ــتء للمـ ــات إ ـ ــذ  وعمليـ ــى التتميـ ــتوطنون علـ املسـ

 .  (041)املستوطنني  وإغنا  املدار  يياه الصن  الصحي من املستوطنات ااسنائيلية
ــارب   - 001 ــا ةق ــاتش م ــام    آال   لم 01و  ــة دروســدم    ي ــذ للســ ي    الضــ ة الغنتي ي
غــن  مق ــورة  أو أكــوا  مــن صــ ي   تــدون ناةــة ُ ــذكن مــن الــسد واتــّن. وُ عــّد الالــة   أو

املنال  الصـحية   مـدار  املن قـة جـيم سـيئة. وقـد ةـؤ  ن عـدم ك اةـة امليـاه ومنالـ  الصـن              
نية اتصـول علـى  صـارة     . ومل  سـت ش ات ومـة ال لسـ ي   (021)الصحي   معـدالت التسـنب  

من أجل تناء ال صول الدراسية التأمة أو ظسني املباين املتداعيـة ت ـدة. وتااضـالة إىل  لـ       

__________ 

هـل سـت ون م انـا       4141معلومات قّدمتدا اليونيسيف ليدا إلارة إىل  قنةـن األمـم املتحـدة  غـزة   عـام       (041)
 .4104متئما  للعي ؟ آب/أغس س 

مسـائل اتماةـة الـر  ـؤ ن       ”معلومات قّدمتدا اليونيسيف ليدا إلارة إىل جمموعة اتماةة وجمموعة التعلـيم    (041)
 Protection issues affecting access to education in the) “إم انيـة اتصـول علـى التعلـيم   الضـ ة الغنتيـة      

West Bank)4104ر    آ ار/ما. 

 .اليونيسيف معلومات قّدمتدا (048)

 .املصدر ن سج (041)

معلومات قّدمتدا اليونيسيف ليدا إلارة إىل  قنةنهـا  مـدار  البـدو   ـال  مـن أجـل البقـاء   املن قـة جـيم           (021)
(Bedouin Schools Fighting for Survival in Area C أةلول/سبتمس  )4100. 
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ــة ــة و   42 مثـ ــ   عليميـ ــدم منالـ ــا هبـ ــًنا جارًةـ ــد      41 أمـ ــن  واالـ ــا وأمـ ــل ليدـ ــف العمـ ــًنا توقـ أمـ
 .  (024)  يا    ل  مدرستان وروضة أط ال(020)تااق ال
طال  ةومًيا  أ ريات عند نقا  الت تـي  علـى    2 111ما ةزةد عن وكذل   ةواجج  - 000

املعــاتن  وغــري  لــ  مــن العقبــات الــر  عيــ  النكتــدم إىل القــد  ال ــنقية  تســب  عمليــات    
. لعنـد  “املتنق لـة ”التحق  من  صارحيدم وهـم   طـنةقدم إىل املدرسـة أو عنـد نقـا  الت تـي        

ةقات والتددةدات وألعمال عنف أالياًنـا. وةـؤّدي   نقا  الت تي  هذه  ةتعّن  األط ال للمضا
 .  (022)ا و  من الضنر واا الل إىل  و ن و عن لدى األط ال وأسنهم

. (022)لصـــل 4 411وُةقـــّدر نقـــص ال صـــول الدراســـية   القـــد  ال ـــنقية تنحـــو    - 004
  ط ـل   سـن الدراسـة     11 111ةتوالن سـبيل للوصـول إىل التعلـيم العـام اجملـاين لزهـاء        وال

القد  ال ـنقية. وةتـناو  عـدد األط ـال الـذةن ةقـّدر أيـم غـري ملـتحقني تاملـدار   وال تـأي            
ط ل  وةصل معـّدل التسـنب إىل    2 211و  2 241مؤسسة  عليمية   القد  ال نقية  تني 

 .  (022)  املائة   املدار  البلدةة 21مستوى 
 
 اجلوالن السوري التل   - الثا  

ل االتتل اجلوالن السوري ت  ل غـري لـنعي  تعـد أن أعلنـت ضـّمج       واصل إسنائي - 002
ــام  ــاء  0180عـ ــدةنات إىل أن أهـ ــري التقـ ــون     41 111. و  ـ ــنائيلي ةعي ـ ــتوطن إسـ مسـ
مستوطنة   اجلوالن السوري التل. وال  زال إسنائيل   اّلش أةـادة عـدد املسـتوطنني       22

قتصـادةة  و لـ    انتـدان واضـ  ال  اقيـة      اجلوالن من  تل  قـدب اتـوالز االجتماعيـة واال   
جنيـف الناتعــة. و ســي ن إسـنائيل كــذل  علــى املــوارد املائيـة ال ــحيحة   اجلــوالن  و ع ــي    
اتصــة األكــس منــدا للمســتوطنات ااســنائيلية  ليمــا يــّد لــنكة إســنائيلية  اصــة املســتوطنني  

 (.  A/68/513من الو يقة  22نة ااسنائيليني تاملياه مبالنة وتأسعار   ضيلية )انرن ال ق

__________ 

 .4102نيسان/أتنةل  Vulnerable School Matrix))  42لة املدار  الضعي ة جمموعة التعليم  مص و (020)

 .معلومات قّدمتدا اليونيسيف (024)

 :Failed Grade معلومــات قّدمتــدا اليونيســيف ليدــا إلــارة إىل  قنةــن مجعيــة القــو  املــواطن   إســنائيل          (022)
Education System in East Jerusalem 2010  4101آب/أغس س. 

معلومات قّدمتدا م وضية القو  اانسان  ليدا إلارة إىل التقنةن األسـبوعي عـن ناةـة املـدنيني الصـادر عـن        (022)
 (.4102كانون األول/دةسمس  40-02م ت   نسي  ال ؤون اانسانية )

 .معلومات قّدمتدا اليونيسيف (022)
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وما لتئ الس ان السورةون   اجلـوالن السـوري التـل ةقاسـون التمييـز   اتصـول        - 002
على األراضي وااس ان وا دمات األساسية    الـني ال ةـزال قـانون اجلنسـية ةـؤ ن سـلًبا         

(. وعتوة علـى  لـ     CERD/C/ISR/CO/14-16من الو يقة  41انرن ال قنة النواتط األسنةة )
 نتــد  إســنائيل التزامالــا   جمــال القــو  اانســان  يــا    لــ  الــ  الســ ان الســورةني     

 (.  A/68/379الو يقة  من 10)انرن ال قنة  النةة التنقل والق دم   مستوى معي ي الئ 
  ومـا تنالـت   0111لقد كانت الزراعة مصدر الد ل النئيسـي قبـل االالـتتل عـام      - 002

املصــدر األهــم واألوالــد. ول نــدا   الوقــت الــناهن ال    ــي الســ ان تســب  التمييــز            
عمـل   الق ـاع الزراعـي غـري  نالسـي  وااةـنادات       اتصول على املياه واألراضي  ما  عـل ال 

املتأ ية منج غـري كاليـة. لـذا  وجـ  البحـأ عـن عمـل   أمـاكن أ ـنى  مـش االـارة إىل أن            
 .  (021)لن  الصول املواطنني السورةني على عمل   اجلوالن السوري التل  رل  حمدودة

مـن امليـاه ل ـل دون مـن      متـن م عـ    411وال حيصل املزارعون السورةون إال علـى   - 001
  املائــة مــن كميــة امليــاه امل صصــة للمســتوطنات ااســنائيلية.        21األر   أي مــا نســبتج  

وتالتــاد  ةتعــّين علــى املــزارعني الســورةني دلــش مبــال  أكــس ت ــثري مــن  لــ  الــر ةــدلعدا             
رـى  املستوطنون للحصول علـى امليـاه تسـب  نرـام التسـعري التمييـزي. وعـتوة علـى  لـ   ظ         

املستوطنات على إم انات ألضل للوصول إىل األسوا  أليا  ست يش االست ادة من طائ ة مـن  
 .  (021)لب ات التوأةش والبيش تالتالزئة

و واصـــل إســـنائيل كـــذل  اســـتغتل املـــوارد ال بيعيـــة   اجلـــوالن الســـوري التـــل   - 001
ة وامليــاه ااســنائيلية   منحــت وأارة ال اقــ4102ملصــلحتدا ا اصــة. ل ــي لــدن لــبا /لساةن 

( ومقنهـا  Genie Oil and Gas“ )جـي  أوةـل أنـد غـاأ    ”لـنكة إسـنائيلية حمليـة   اتعـة ل ـنكة      
ــن ط   اجلــوالن          ــن ال ــ  ع ــنوات للتنقي ــتث س ــدة   ــا الصــنةا مل ــات املتحــدة   ن يًص الوالة

 (.  A/68/513من الو يقة  22السوري التل )انرن ال قنة 
ووردت  قارةن   ّند املزاعم ااسنائيلية القائلة إن إسنائيل   تقن إىل املـوارد مـن أجـل     - 008

إأالـة مجيـش األلغـام األرضــية املزروعـة   مجيـش أ ـاء اجلــوالن السـوري التـل  يـا    لــ             
دام سـ ان القـنى العنتيـة      األراضي الزراعيـة واملنـاط  القنةبـة مـن املـدار   و قـول تاسـت        

اجلوالن دروًعا ت ـنةة   عمليـات إأالـة األلغـام األرضـية. وألـادت التقـارةن أةضـا أن  قـاعس          

__________ 

)جنيــف   DG/APP/102العمــل الـدود      مـؤين وضع  ممععال األراضعي العربيعة احملتلععة   منرمـة العمـل الدوليــة     (021)
 .021( ال قنة 4102

 .020املصدر ن سج  ال قنة  (021)
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ــاط  امللغومــة       ــدلاع ااســنائيلية عــن صــيانة األســتن ال ــائ ة وإصــتالدا الــول املن قــوات ال
 (.  A/68/379 يقة من الو 12ةزال ةتسب    الصد أروا  األط ال والقنوةني )انرن ال قنة  ال

وعلى النغم من الصول الوادث على امتداد  ط وقف إطت  النار   إطـار الـلاع    - 001
القائم   اجلمدورةة العنتية السورةة  إال أنج مل ة ن ؛ا أي عواق  طوةلة األجل علـى املن قـة   

؛ـذا الـلاع الـدائن   سـورةة أ ـن سـلا إضـا  علـى أوضـاع          الأ ا ن. ومش  ل   قد ة ـون  
 .  (028)العمال وأسنهم

  
 ا تصة -راتعا  

جنم عن االالتتل ااسنائيلي  داتري يييزةة  ات طاتش مؤسسي  يـا    لـ  القـوانني     - 041
ة والسياسات واألوامن العس نةة. وال ةزال عدد مـن املمارسـات ااسـنائيلية  مـن تينـدا أن ـ       

ــو          ــداك ا تق ــ  الســتم وانت ــة   طنة ــدود  ة ــ  ل عقب ــانون ال ــا الق ــر حيرنه االســتي ان ال
 ال لس ينيني والسورةني الذةن ةعي ون ظت االالتتل.  

وةرل  ا؛د  هو الستم ال امل و سوةة مجيش املسائل  ات الصلة. ولن ة ون   ًنـا   - 040
ال لسـ ينيني والسـورةني الـذةن ةعي ـون ظـت       ظقي   ل  إال تليـاء االالـتتل ويـن  السـ ان    

االالـــتتل القـــوقدم و ن يـــذ قـــنارات األمـــم املتحـــدة  ات الصـــلة والتقيـــد تالقـــانون الـــدود  
 واألعنا  الدولية.

 

__________ 

 .048ال قنة  املصدر ن سج  (028)
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