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 العامة اجلمعية
 والسبعون الثانية الدورة

 األولية* القائمة من 64 البند

 الفلسيييي ي ية األرض يف الفلسيييي يي للشييييع  الدائميييية السيييييادة
 اجليوالن يف العيق  وللسياان الشيققية، القيد  فيهيا مبا احملتلة،
 ال بيعية مواردهم على احملتل السوري

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس 
 2017 عام دورة

 ٢٠١٧ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٠١6 متوز/يوليه ٢٨

 األعمال جدول من ١6 البند
 عليى اإلسيقائيلي لالحيتال  واالجتماعيية االقتصيادةة االنعااسات

 الفلسييييي ي ية األرض يف الفلسييييي يي للشيييييع  املعيشيييييية األحيييييوا 
 اجليييوالن يف العيييق  وللسييياان الشيييققية، القيييد  فيهيييا مبيييا احملتلييية،
 احملتل السوري

   
 األحيييوا  عليييى اإلسيييقائيلي لالحيييتال  واالجتماعيييية االقتصيييادةة االنعااسيييات  

 القييد  فيهييا مبييا احملتليية، الفلسيي ي ية األرض يف الفلسيي يي للشييع  املعيشييية
 احملتل السوري اجلوالن يف العق  وللساان الشققية،

  
 العام األمني من مذكقة  

 

 موجز 
 إىل يقـــد  أن العـــا  األمـــن مـــن  ٢٠١6/١4 قـــها   يف واالجتمـــاع   االقتصـــا   اجمللـــ  طلـــ  
 وطلبـــ  .القـــها  ذلـــ  تنفيـــ  عـــن تقهيـــها   اجمللـــ   طهيـــ  عـــن والســـبعن  احلا يـــة  و هتـــا يف العامـــة اجلمعيــة
 الثانيـــــة  و هتـــــا يف هلـــــا تقهيـــــها   يقـــــد  أن العـــــا  األمـــــن مـــــن  ٧١/٢4٧ قها هـــــا يف أيضـــــا   العامـــــة اجلمعيـــــة
 عمـ    )اإلسـووا،  آسـيا لغهيب واالجتماعية االقتصا ية اللجنة أعدته ال   التقهيه  ه ا ويُقّد  .والسبعن
 .واجملل  اجلمعية بقها  

 للقــانون انتهاكــا   تشــو  الــي تلــ  ســيما ال اإلســهائيلية  والسياســا  املما ســا  التقهيــه ويغطــ  
 واالقتصــــا ية االجتماعيـــة األوضــــا  علـــ  تــــ  ه والـــي اإلنســــان حلقـــو  الــــدوي والقـــانون اإلنســــاي الـــدوي

 األ ض يف إســــهائي  وقــــد اســــت دم  .اإلســــهائيل  العســــوه  االحــــت ل حتــــ  يعيشــــون الــــ ين للســــوان
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الـ   اعتُـ   القـوة اسـت دا    تشـم ُ  متييزيـة ومما سـا  سياسـا  احملتـ  السـو   واجلـوالن احملتلـة الفلسطينية
 والتوســ    غــزة  إغــ   املعــابه يف ذلــ  يف مبــا حهيــة التنقــ   علــ  يف بعــا األحيــان مفهطــا   ويــهض  قيــو   

وال يقتصــه األ ــه الياكمــ  هلــ   السياســا   .الطبيعيــة املــوا   واســتغ ل   املمتلوــا   وتــدم    يطاي االســت
واملما سا  عل  انتهاكا  القانون الدوي  مبا يف ذل  حقو  السـوان الـ ين يعيشـون حتـ  االحـت ل  

 ب  إنه يفاقم أيضا  الظهوف االجتماعية واالقتصا ية هل الء السوان.
 قـدمها الـي للمسـااا  تقـديهها عـن تعـه  أن آسيا لغهيب واالجتماعية االقتصا ية لجنةال وتو  

 األمـــم وبـــه م  األ ىن  الشـــه  يف الفلســـطينين ال جئـــن وتشـــغي  إلغا ـــة املتحـــدة األمـــم وكالـــة مـــن كـــ 
 املـهأة  ومتوـن اجلنسـن بـن للمسـاواة املتحدة األمم وهيئة للطفولة  املتحدة األمم ومنظمة للبيئة  املتحدة
 املتحـدة األمـم وبـه م  الـدوي  والبنـ  الـدوي  النقـد وصـندو  املتحـدة  لألمـم والز اعـة األغ ية ومنظمة
 وبه م  والتنمية  للتجا ة املتحدة األمم وم مته العاملية  الصحة ومنظمة الدولية  العم  ومنظمة اإلمنائ  
 العهبيــة  الــدول وجامعــة اإلنســان  حلقــو  املتحــدة األمــم ومفوضــية البشــهية  للمســتوطنا  املتحــدة األمــم

 اخلـاص املتحـدة األمم منس  وموت  املسلح  والنزا  ابألطفال املعين العا  لألمن اخلاص املمث  وموت 
 املتحـدة األمـم وصـندو  والثقايـة  والعلم لليبية املتحدة األمم ومنظمة األوسط  الشه  يف الس   لعملية

 .العامة لألمانة التاب  اإلنسانية الش ون تنسي  وموت  العامل   األغ ية وبه م  للسوان 
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 مقدمة - أوال 
 قها هـا يف العامـة واجلمعيـة  ٢٠١6/١4 قها   يف واالجتماع  االقتصا   اجملل  من ك  أعه  - ١

 األحـــوال علـــ  اإلســـهائيل  ل حـــت ل واالجتماعيـــة االقتصـــا ية االنعواســـا  مـــن القلـــ  عـــن  ٧١/٢4٧
 يف العــه  وللســوان الشــهقية  القــد  ييهــا مبــا احملتلــة  الفلســطينية األ ض يف الفلســطيين للشــع  املعيشــية
 الفلســطينية األ ض يف وتــدهو ها وتــدم ها الطبيعيــة املــوا   اســتغ ل مــن وكــ ل  احملتــ   الســو   اجلــوالن
  .١96٧ عا  من  إسهائي  حتتلها الي األخهى العهبية األ اض  ويف الشهقية  القد  ييها مبا احملتلة 

 احلدو يــــة للمعـــابه الوامـــ  الفـــتح إىل أمـــو   مجلــــة يف قـــها    يف اجمللـــ  يـــدعو خاصـــة  وبصـــفة - ٢
  ٢٠٠5 الثـاي/نويم  تشـهين ١5 املـ    والعبـو  التنقـ  التفا  الوام  التنفي  وإىل غزة قطا  إىل امل  ية
 وسـ متها ووحـدهتا الشـهقية  القـد  ييهـا مبا احملتلة  الفلسطينية األ ض امتدا  عل  احملايظة ضهو ة وي كد

 املتعلــ  لل وتوكــول اســهائي  متتثــ  أبن ويطالــ  البضــائ   ونقــ  األشــ اص تنقــ  حهيــة وضــمان اإلقليميــة 
 ويهيــ  ، “اب يـ  بهوتوكـول”) الفلســطينية التحهيـه ومنظمـة إسـهائي  حوومــة بـن االقتصـا ية ابلع قـا 
 املــدنين  الســوان ضــد العنــ  مما ســة عــن حتجــم وأن اإلنســاي  الــدوي القــانون قواعــد حتــي  أن إبســهائي 

 تنهـ  وأن والبسـاتن  الز اعيـة واأل اضـ  االقتصـا ية وامل سسـا  واملمتلوا  املنازل تدم  عن تو  وأن
 إعمـــال وإىل أنشـــطة  مـــن بـــه يـــهتبط ومـــا االســـتيطان وقـــ  إىل ويـــدعو الطبيعيـــة  للمـــوا   اســـتغ هلا يـــو ا  

 بصـــو ة االهتمـــا  وإيـــ ء اإلســـهائيلين  املســـتوطنن قبـــ  مـــن املهتبوـــة املشـــهوعة غـــ  األعمـــال عـــن املســاءلة
 جنيـ  اتفاقيـة ألحوـا  متتثـ  أن إبسـهائي  ويهيـ  الفلسـطينين  واحملتجـزين السجناء وحقو  حملنة عاجلة
 ال ين احملت  السو   اجلوالن يف السو ين املواطنن زاي ا  تيسه وأن احله   وق  املدنين حبماية املتعلقة
 .السو ية العهبية اجلمهو ية األ   وطنهم يف ذووهم يقطن

 .أع   و   مبا يتعل  ييما الصلة ذا  التطو ا  عن معلوما  امل كهة ه   وستويه - 3
 

 احملتلة الفلس ي ية األرض – اثنيا 
 احملتلة الفلس ي ية األرض يف اإلسقائيلية املمارسات  

 وتطبَّـ ُ . والفلسـطينية اإلسـهائيلية الـنظم مـن معقـدة جملموعـة احملتلة األ ض يف الفلسطينيون خيض  - 4
 مــن نظــهائهم مــ  مقا نــة الفلســطينين مــن علــيهم واملــدع  يــيهم املشــتبه علــ  اإلنســان حلقــو  أ ىن معــاي ُ 

 من  خ هلا ميون الي واملدة قاض   أما  املثول قب  ل حتجاز القصوى املدة   الفهو ُ  وتشم . اإلسهائيلين
 واإليـها  القصـوى  والعقوبـة احملاكمـة  أ نـاء علـيهم للمـدع  املمنوحة واحلمااي  حما   لقاء من ييه مشتبه
 جــهائم علــ  اإلســهائيل  العســوه  القــانون يــن    ذلــ   إىل وابإلضــاية. احلــب  يــية إهنــاء قبــ  املــدان عــن

 .،39 و 3٨ الفقهاتن  A/HRC/34/38) اإلسهائيل  اجلنائ  القانون يتضمنها ال إضايية
ـــ   ١96٧ عـــا  ومنـــ  - 5  يتعلـــ  يميـــا متييزيـــة ختطـــيط سياســـا  يعتـــ  مـــا اإلســـهائيلية الســـلطا  تنفِّ

 واســ  نطـا  علـ  األ اضـ  ختصـي  السياسـا  هـ   وتشـم . الشـهقية القـد  يف املقيمـن ابلفلسـطينين
 .،١)الفلسطينية لألحياء ابلنسبة التحتية البىن يف واالستثما  الت طيط كفاية وعد  املستوطنا   لبناء

__________ 

 Bimkom, “Trapped by planning: Israeli policy, planning and development in the Palestinianانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ،١) 

neighbourhoods of East Jerusalem”, 2014   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابط -http://bimkom.org/eng/wp. متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال

content/uploads/TrappedbyPlanning.pdf . 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/247
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38


 
A/72/90 

E/2017/71 

 

4/20 17-08346 

 

 تشـــو  )الـــي الغهبيـــة الضـــفة مـــن جـــيم املنطقـــة يف املنـــاط  وتقســـيم الت طـــيط سياســـة واعُتـــ   - 6
 يلســطيني  مــن املائــة يف ١٠ و 5 بــن نســبتهم تــياو  مــا يقطــن وحيــ  الغهبيــة الضــفة مــن املائــة يف 6٠

 الـدوي القـانون مـ  وتتنـاى ومتييزيـة تقييديـة سياسة   اإلسهائيلية  للسيطهة ابلوام  اخلاضعة الغهبية،  الضفة
(A/HRC.34/38  الـــــ ين الفلســـــطينيون يواجـــــه مـــــا وغالبـــــا  . أ   ، 55 الفقـــــهة أيضـــــا   انظـــــه  ٢5 الفقـــــهة 

 ذلـ  يف مبـا البنـاء  تصـا يح علـ  احلصـول حمـاولتهم عنـد جتاوزها ميون ال إسهائيلية عقبا  هناك يعيشون
 غالبـــا   الـــي البلديـــة ابإلنشـــاءا  اجلديـــدة املســـاكن  بـــط تفـــهض الـــي والشـــهو  للطلبـــا  املهتفعـــة الهســـو 

 املوايقــة متــ  قــد املقيــا  الصــغ ة اخلطــط مئــا  أن و غــم الشــهقية  القــد  ويف. ،٢)متــوايهة غــ  توــون مــا
 نطـا  علـ  للتحسـن الت طـيط يف كفايـة عـد  هنـاك  ،١)األخـ ة السـنوا  يف الفلسـطينين لصـاح عليها
 .اجلمهو  احتياجا  ملعاجلة ضهو اي   يعد ما وهو املستقب   يف واس 

  يــــا ٢٠١6 عــــا  مــــن الســــتة األشــــهه خــــ ل مت اإلســــهائيلية  املدنيــــة اإل ا ة بيــــا   وحســــ  - ٧
 يف الفلســطينية احملليــة اجملتمعــا  يف املائــة، يف 9١ )أ  طلبــا 4٢٨ أصــ  مــن البنــاء لتصــا يح طلبــا   39١
 مواقــ  أجــ  مــن اإلســهائيلية الســلطا  أصــد هتا قــد عليهــا املواي ــ  الطلبــا  غالبيــة أن وأُييــد  . جــيم املنطقــة

 .،3)البدوية احمللية للمجتمعا  هلا امل طط “االنتقال”
 

 القوة واستخدام الع ف  
 األمـن قـوا  جانـ  مـن املشـهو  غـ  والقتـ  القـوة اسـت دا  بشـنن جديـة شـواغ  هنـاك تزال ال - ٨

  A/HRC/34/38) القضـاء نطا  خا   اإلعدا  إىل تص  قد الي احلاال  بعا ذل  يف مبا اإلسهائيلية 
 مســـتوى يشــولون قُتلـــوا الــ ين كــان إذا مـــا مســنلة املو َّقـــة احلــاال  مــن العديـــد أاث   وقــد. ،4٧ الفقــهة
 .،44 و ٢٨ الفقهاتن نفسه  )املهج  املميتة القوة است دا    الدولية  للمعاي  ويقا ُيسوُِّغ  ال   التهديد

 إىل ٢٠١6 نيســـان/أبهي  ١ مـــن الفـــية يف طفـــ    ١9 بيـــنهم مـــن يلســـطينيا   63 قُتـــ  وإمجـــاال   - 9
 القــد  ييهــا مبــا الغهبيــة  الضــفة يف اإلســهائيلين واألمــن اجلــي  قــوا  يــد علــ   ٢٠١٧ آذا /مــا   3١

 الــ ين الفلســطينين مــن 3٧ وكــان. طفــ    56٢ مــنهم آخــهين  ٢ ٢٧6 وُجــهِّ   . غــزة قطــا  ويف الشــهقية 
 .تنفي ها بصد  كانوا أهنم يف اشتبه أو إسهائيلين  ضد هجما  تنفي  بصد  قُتلوا
 واأل ض إســــهائي  يف مــــدنين  ٧ مــــنهم إســــهائيليا   ١٢ قُتــــ  ابلتقهيــــه  املشــــمولة الفــــية وخــــ ل - ١٠

 علــ  صــا وخا   ١٢ وأُطلــ . ،4)يلســطينيون نفــ ها هجمــا  يف إســهائيليا   ١6٢ وُجــهِّ    احملتلــة  الفلســطينية
__________ 

 United States of America, Department of State, Country Reports on Human Rights Practices forانظـــــــــــــــــــــــــه   ،٢) 

2016: Israel and The Occupied Territories  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابط   مت
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=265502&year=2016#

wrapper    ٢٠١5  “مــه اهلــد  يف املنطقــة ) ، يف الضــفة الغهبيــةحتــ  التهديــد  أوا”موتــ  تنســي  الشــ ون اإلنســانية  
 . ١6  الفقهة A/70/82انظه 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Recordاالنســـــــانية   الشـــــــ ون تنســـــــي  انظـــــــه نشـــــــهة موتـــــــ  ،3) 

number of demolitions and displacements in the West Bank during 2016, in Humanitarian Bulletin: 

Occupied Palestinian Territory, January 2017  متــــــا  علـــــــ  الـــــــهابط .https://www.ochaopt.org/content/record-

number-demolitions-and-displacements-west-bank-during-2016. 

تستند حسااب  اللجنة االقتصا ية واالجتماعية لغهيب آسيا )اإلسووا، إىل معلوما  مستقاة من نشها  الش ون اإلنسـانية  ،4) 
 .٢٠١٧إىل كانون الثاي/ينايه  ٢٠١6ملوت  تنسي  الش ون اإلنسانية يف الفية من نيسان/أبهي  

https://undocs.org/ar/A/HRC.34/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=265502&year=2016#wrapper؛
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=265502&year=2016#wrapper؛
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 إســــهائي  عليهــــا     إصــــااب   يف تســــب  ممــــا غــــزة  يف متطهيــــة ومجاعــــا  محــــا  جانــــ  مــــن إســــهائي 
 .اإلصااب  من وعد  األق  عل  واحد يلسطيين مدي مقت  عن أسفه مما جوية  غا ة 5٠ يفو  مبا

 جانــ  مــن ذلــ  يف مبــا اإلســهائيلين  ضــد هجمــا  يُنفــ ِّون الــ ين الفلســطينين متجيــد وجــهى - ١١
 ييهــا مبــا األمــن  جملــ  لقــها ا  انتهاكــا   والتحــهيا اإل هــا  اســتمها  ويشــو . احلاكمــة األحــزا  ممثلــ 
 يو يـة خطوا  اختاذ إىل اجملل  ييه  عا ال   احملتلة  الفلسطينية األ ض بشنن  ،٢٠١6) ٢334 القها 
 .اإل هابية األعمال ذل  يف مبا املدنين  ضد العن  أعمال مجي  ملن 
 املشــــمولة الفــــية خــــ ل منفجــــهة غــــ  ذخــــائه بســــب  الفلســــطينين صــــفوف يف وييــــا  تقــــ  ومل - ١٢

 إىل ٢٠١4 عـــــا  يف مما لـــــة وييـــــا  ١٠ مـــــن األخـــــ ة الســـــنوا  يف اخنفاضـــــا   يعوـــــ  مـــــا وهـــــو ابلتقهيـــــه 
  .٢٠١6 عا  يف واحدة وياة مث  ٢٠١5 عا  يف وييا  6

 
 ابملستوطنن املتص  العن   

 الـي واملضـايقا  العنـ  أعمال من الفلسطينين معا ة استمه  ابلتقهيه  املشمولة الفية خ ل - ١3
 خــــ ل املســــجلة احلــــوا   هــــ   عــــد  يف كبــــ  اخنفــــاض حــــدو  مــــن الــــهغم علــــ  املســــتوطنون  ميا ســــها
 اإلســـهائيلية الســـلطا  تنفـــ ها الـــي الوقائيـــة التـــداب  إىل جزئيـــا   يعـــزى مـــا وهـــو املاضـــية  الـــث   الســـنوا 

(A/HRC/34/39  ٢٠ و ١9 الفقهاتن،. 
 عنــ  حــا   39 ُســجِّّ   ٢٠١٧ آذا /مــا   ٢٠ إىل ٢٠١6 نيســان/أبهي  4 مــن الفــية ويف - ١4

 القــد  ييهــا مبــا الغهبيــة  الضــفة يف الفلســطينين صــفوف يف إصــااب  عــن أســفه ممــا ابملســتوطنن  متصــ 
 .،4)الفلسطينين ممتلوا  يف أضها  عن مستوطنون نف   هجوما   ٧3 أسفه الفية  نف  وخ ل. الشهقية

 
 ييهم املشتبه الفلسطينين جثامن حجز  

 جثــــامن إعـــا ة أتخـــ  مما ســـة اإلســـهائيلية الســــلطا  واصـــل  ابلتقهيـــه  املشـــمولة الفـــية خـــ ل - ١5
 العقـا  مسـتوى إىل تهقـ  أن ميوـن املما سة وه  . هجما  نف وا أهنم ُزعم أو نفَّ وا ال ين الفلسطينين

 .،٢5 الفقهة  A/71/364) الهابعة جني  اتفاقية م  تتعا ض وقد املتوين ُأس ه ضد اجلماع 
 

 املعاملة وإساءة االحتجاز  
 حـواي اإلسـهائيلية السـجون يف احملتجـزين الفلسـطينين عـد  بلـ   ٢٠١٧ الثاي/ينـايه كانون حبلول - ١6

 .،5)اإل ا   االحتجاز قيد يلسطينيا 536 جمموعه ما ويبق . طف  3٠٠ بينهم من حمتجز  6 5٠٠
ـــوزا ة وويقـــا - ١٧  مـــن أكثـــه اإلســـهائيلية الســـلطا  احتجـــز  الفلســـطينية  واحملـــه ين األســـهى شـــ ون ل

 يـيهم مبـن احملتجـزين  األطفـال عـد  واخنفـا. ،6)١96٧ عـا  منـ  مـا وقـ  يف يلسطينية امهأة ١5 ٠٠٠

__________ 

 ٢6)اطلـ  عليـه يف  iiirattat//.ro.rew.a.ww.wwwالـهابط  . متـا  علـ ٢٠١٧قاعدة بيا   الضم   كانون الثاي/ينايه  ،5) 
 ،.٢٠١٧آذا /ما   

 http://mod.gov.ps/wordpress/?p 1053انظه  ،6) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
https://undocs.org/ar/A/71/364
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 يف طفــــــ  335 إىل ،٧)٢٠١6 شــــــبا /ي ايه يف طفــــــ  44٠ مــــــن عشــــــهة  الثانيــــــة ســــــن  ون األطفــــــال
  .،٨)٢٠١٧ شبا /ي ايه

 املما ســــا  مــــن عــــد  إزاء قلقهــــا عــــن املتحــــدة لألمــــم التابعــــة التعــــ ي  مناهضــــة جلنــــة وأعهبــــ  - ١٨
 احلهمـان املما سـا  هـ   وتشـم . الُقصَّـه حـى منهـا ُيسـتثن مل الـي الفلسـطينين احملتجـزين جتا  اإلسهائيلية

 يـيهم مبـن للمحتجـزين  االنفـها   واحلـب  والعزل اإل ا ين للمحتجزين األساسية القانونية الضما   من
 زاي ا  وتعطيــ  معــاملتهم إســاءة أو الفلســطينين األطفــال وتعــ ي  الطعــا  عــن املضــهبن ومعاقبــة القصــه
 وجـو  عـد  ومفا هـا تلقتهـا الي املعلوما  إزاء قلقها عن أيضا اللجنة وأعهب . السجناء األطفال أقا  
 الفقـها   CAT/C/ISR/CO/5) الو يقـة اللجنـة  تقهيـه انظـه ) املعاملة وسوء التع ي  عن مناسبة مساءلة

ـــــت ح ومل. ،3٠ و ٢٨ و ٢6 و ٢4 و ٢٢ ـــــ  شـــــووى ١ ٠٠٠ مـــــن أكثـــــه يف جنـــــائ  حتقيـــــ  أ  يُف  تتعل
 .،9)٢٠٠١ عا  من  تقدميها مت املعاملة سوء أو ابلتع ي 

 اإلنســان حقــو  ضــما   مــ  متوائمــا اإل ا   ل حتجــاز إســهائي  اســت دا  يوــون أن ويتعــن - ١9
 الفــــية وخــــ ل. ،١٠)الهابعــــة جنيــــ  اتفاقيــــة مــــن ٧٨ املــــا ة جتيــــز  الــــ   ل حتجــــاز االســــتثنائية والطبيعــــة
 احتجاجــا   الطعــا  عــن اإلضــها  إىل الفلســطينين اإل ا يــن احملتجــزين مــن عــد  جلــن التقهيــه  هبــ ا املشـمولة

ـــــ    احتجـــــازهم علــــ   االنســـــان حقـــــو  جملـــــ  تقهيـــــه )انظـــــه هلـــــم هتمــــة أ  توجيـــــه  ون مســـــم  غـــــ  أل ج 
 A/HRC/31/40  44 و 4٢ الفقهاتن،. 

 عـــن خيهجـــوا مل أهنـــم بعضـــهم يـــدع  الـــ ين الصـــيا ين اعتقـــال اإلســـهائيلية األمـــن قـــوا  وُتواصـــ ُ  - ٢٠
 األمـــن قـــوا  أن التقـــا يه أيـــا    ٢٠١6 عـــا  وطـــوال. غـــزة يف اجلـــي  هبـــا يســـمح الـــي الصـــيد منطقـــة

 يف املتحـــدة األمـــم شـــهع  أن منـــ  ســـنو   قـــم أعلـــ  وهـــو صـــيا   ١٠٠ مـــن أكثـــه احتجـــز  اإلســـهائيلية
 تبــــ ل غــــزة يف املســــلحة اجلماعــــا  أن إســــهائي  وأيــــا  . ،١١)٢٠٠9 عــــا  يف االعتقــــاال  هــــ   تعقــــ 
 ابسـت دا  ذلـ  يف مبا البحه  طهي  عن األسلحة إلنتا  ال زمة واملوا  األسلحة لتههي  متواصلة جهو ا
 . الصيد قوا  

 
 التحتية والبىن املمتلاات ومصادرة تدمري  

 ٢٠١6 نيسـان/أبهي  مـن الفـية يف اإلسـهائيلية السلطا  هدم  ابلتقهيه  املشمولة الفية خ ل - ٢١
 وهـ ا. الشـهقية القـد  ييهـا مبـا الغهبيـة  الضفة يف يلسطينيون ميلوها مبىن ٧٢6  ٢٠١٧ آذا /ما   إىل

 كـ  أن بيـد مباي، ٨١٠) الساب  ابلتقهيه املشمولة الفية خ ل ُسجِّّ  ال   العد  من بقلي  أق  العد 
__________ 

سـنة،  ١٧و  ١٢مـا بـن الـ ين تـياو  أعمـا هم يلسـطن  عـد  األطفـال الفلسـطينين )-للديا  عن األطفـال لدولية احلهكة  ،٧) 
ـــــــــــــــــــــــــــا   االحتجـــــــــــــــــــــــــــاز الع ـــــــــــــــــــــــــــهابط يف قاعـــــــــــــــــــــــــــدة بي ـــــــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــــــ  ال -www.dciســـــــــــــــــــــــــــوه  اإلســـــــــــــــــــــــــــهائيل . مت

palestine.org/children_in_israeli_detention. 

يف   معلومـــا  قـــدمتها الســـلطا  اإلســـهائيلية إىل موتـــ  منســـ  األمـــم املتحـــدة اخلـــاص لعمليـــة الســـ   يف الشـــه  األوســـط ،٨) 
 .٢٠١٧آذا /ما   

 ،.٢٠١٧  حالة حقو  اإلنسان يف العامل )لندن  ٢٠١6/٢٠١٧دولية للفية منظمة العفو الدولية  تقهيه منظمة العفو ال ،9) 

 .9انظه العهد الدوي اخلاص ابحلقو  املدنية والسياسية  املا ة  ،١٠) 

  “التقهيــه املقــّد  إىل جلنــة االتصــال امل صصــة”موتــ  منســ  األمــم املتحــدة اخلــاص لعمليــة الســ   يف الشــه  األوســط   ،١١) 
  .٢٠١6أيلول/سبتم  

https://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
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 املبـاي عـد  كـان  ٢٠١5 عـا  إىل ٢٠١١ عـا  مـن الفـية ويف. السـابقة ابلسـنوا  مقا نـة مهتفـ  الهقمن
 .سنواي مبىن 59٠ مبعدل مبىن  65٠ من أق  سنة ك  هدم  الي
 كتـدب  الفلسـطينية اأُلس ـه منـازل هـد  عمليـا  إسهائي  كثف  ابلتقهيه  املشمولة الفية وخ ل - ٢٢

  A/71/364 و 3١ الفقـــهة  A/HRC/34/36) اجلمـــاع  العقـــا  حـــد إىل يصـــ  قـــد إجـــهاء وهـــو   عقـــايب
 الفلسـطينين ُأس ـه منازل تستهدف الي السياسة ه    ٢٠١4 عا  منتص  يف واست نف  . ،٢3 الفقهة

 تلــ  أحوــا  ومبوجــ . ،4٢ الفقــهة  A/70/82) اإلســهائيلين ضــد هجمــا  شــنهم يف املشــتبه أو املــدانن
 املشـمولة الفـية خـ ل للسون صاح غ  منزال ٢١ إخ ء أو هبد  اإلسهائيلية السلطا  قام  السياسة 
 مــــن إســـهائي   قامـــ  وعمومــــا . طفـــ  3٨ بيـــنهم مـــن يلســــطينين  ١٠3 تشـــهيد إىل أ ى ممـــا ابلتقهيـــه 

 ييهـــــا مبـــــا الغهبيـــــة  الضـــــفة يف منـــــزال 4٢ هبـــــد   ٢٠١٧ الثاي/ينـــــايه كـــــانون منتصـــــ  إىل ٢٠١4 عـــــا 
  ،١٢)الشهقية القد 
 نـُفِّــ  مــا وإذا. ٢٠١٧ شــبا /ي ايه يف التنظــيم بقــانون يســم  مــا اإلســهائيل  الونيســ  أقــه وقــد - ٢3
 لصـاح الغهبيـة الضـفة يف اخلاصـة الفلسـطينية األ اضـ  اسـت دا  استمها  يتيح أن شننه يمن القانون  ه ا
 تـزال وال ،١3)التقـديها  لـبعا ويقـا وحدة  4 ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠ بن عد ها يياو  سونية وحدا  اقامة
 يظـ  أن املـهجح ومـن اإلسـهائيلية  العليـا العـدل حمومـة لدى حاليا معلقة القانون ضد  يع   عاوى عدة

 .شهعيتها يف احملومة تب  أن إىل معلقا تنفي ها
 أ اضــ ” ابســم إســهائي  إليهــا )تشــ  عامــة كــن اض    مسيــا جــيم املنطقــة  لــ  مــن أكثــه وُيصــنَّ ُ  - ٢4

 أوائـ  يف للسـ   أوسـلو عمليـة بـدء قب  “الدولة أ اض ” إع    من العظم  الغالبية ومت . ،“الدولة
 بـــن مـــا  ١99٢ عـــا  إىل ١9٧9 عـــا  مـــن أعلنـــ   إســـهائي  أن ويقـــد . املاضـــ  القـــهن مـــن التســـعينا 

ـــة أ اضـــ ” أهنـــا علـــ  مهبـــ  كيلـــومي 9٠٠ و ٧5٠ ـــة أ اضـــ ” ُخصصـــ  وقـــد ،١4)“ ول  حصـــها “الدول
. الـدوي القـانون مبوجـ  مطلـو  هـو كمـا احملليـن  السـوان لصـاح ولي  ومواطنيها  إسهائي  الست دا 

 يف املهبـــ  الويلـــومي مســـاحته تُقـــا   مـــا اإلســـهائيلية الســـلطا  أعلنـــ   ٢٠١٧ آذا /مـــا   أواخـــه ويف
 . “ ولة أ ض” الغهبية الضفة
 أخــهى أســالي  السـياحية  األنشــطة وتطــويه الوطنيـة  املتنزهــا  وإنشــاء األ هيـة  احلفــهاي  ومتثـ  - ٢5

 .،٢٢ و ٢١ الفقهاتن  A/HRC/34/39 )انظه الغهبية الضفة يف وجو ها ليسيخ إسهائي  تست دمها

__________ 

)مل ـــــ  “ Updated summary on punitive home demolitions from July 2014 to January 18, 2017”هاموكيـــــد   ،١٢) 
،  متــــــــــا  علــــــــــ  الــــــــــهابط ٢٠١٧ينــــــــــايه  ١٨إىل  ٢٠١4مــــــــــن يوليــــــــــو كتــــــــــدب  عقــــــــــايب   ملنــــــــــازل  ا  عــــــــــن هــــــــــد  حمــــــــــدَّ 

www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1828. 

 The grand land robbery: the land implications of the regulation bill on the reality on”ســــــــ   ا ن  منظمـــــــة ال ،١3) 

the ground“  ٢9   متــا  علــ  الــهابط ٢٠١6تشــهين الثــاي/نويم .http://peacenow.org.il/en/grand-land-robbery-

implications-regulation-bill-reality-ground. 

  كـــــــــــــــــــانون “Blue and white make black: the work of Blue Line Team in the West Bank”كـــــــــــــــــــ    يـــــــــــــــــــو    ،١4) 
 The prohibited zone: Israeli planning policy in the”ليفشـيتز  -   ون  شالي  وألون كـوهن٢٠١6األول/ يسم  

Palestinian villages in Area C“    ٢٠٠٨)بيموو،. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/36
https://undocs.org/ar/A/71/364
https://undocs.org/ar/A/70/82
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
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 الساان دةتشق   
 مـن مبوايقـة األ اضـ  علـ  االسـتي ء عمليـا  تشـم  الـي املما سـا  جمموعـة أن مـن قلـ  هناك - ٢6

 ذا  واملباي الفلسطينين منازل وهد  االستيطانية  الب   عل   جع  أب ه القانوي الطاب  وإضفاء الدولة 
 كسـ  ويـهص التنقـ  علـ  املفهوضـة والقيـو  بنـاء  تـهاخي  الفلسطينين منح و يا  زقهم  مبوا   الصلة

 اخلاضــــعة املنــــاط  يف اإلكــــها  مــــن بيئــــة نشــــوء يف تســــهم املســــاءلة  وانعــــدا  املســــتوطنن  وعنــــ  العــــي  
 والقـد  جـيم املنطقـة مـن معينـة أجـزاء مـن اخلـهو  إىل الفلسـطينين يدي  مما الواملة  اإلسهائيلية للسيطهة
 .،4١ الفقهة نفسه  )املهج  الشهقية

 السياســا   هلــ   نتيجــة بديلــة  ســونية منــاط  إىل واالنتقــال القســه  التشــهيد يوــون أن وميوــن - ٢٧
ـــــ  إذا إجبـــــا   نقـــــ  مبثابـــــة  انتهـــــاك يف ينتقلـــــون  الـــــ ين األيـــــها  مـــــن مســـــب  وعلـــــم حـــــهة موايقـــــة  ون نـُفِّ

  A/HRC/34/38) اإلنســان حلقــو  الــدوي والقــانون الــدوي اإلنســاي القــانون مبوجــ  إســهائي  اللتزامــا 
 . ،٢٨ و ٢٧ الفقهاتن

 هــ ا نأ حــن ويف. املنــازل هــد  نتيجــة يلســطينيا ١ ١٢٢ ُشــهِّ  ابلتقهيــه  املشــمولة الفــية وخـ ل - ٢٨
 معــدال  ا تفـا  يعوـ  يــزال ال يإنـه ، ١ ١44) السـاب  ابلتقهيــه املشـمولة الفـية يف للعــد  مشـابه العـد 
 . ،١5)السابقة ابلسنوا  مقا نة اهلد 
 وهـــد  األ اضـــ  مصـــا  ة خطـــه جـــيم املنطقـــة يف الواقعـــة الفلســـطينية اجملتمعـــا  ســـوان ويواجـــه - ٢9

 اإلخـــ ء خلطـــه الشـــهقية القـــد  يف الفلســـطينية العـــائ   مئـــا  وتتعـــهض. ،١6)القســـه  والتشـــهيد املنـــازل
 العديــد جانــ  إىل القدميــة  واملدينــة ســلوان يف مبــان علــ  إســهائيلين مســتوطنن اســتي ء بســب  القســه 

 يف البدويــة اجملتمعــا  وتواجــه. بتطويههــا اإلســهائيلية الســلطا  تقــو  الــي الســياحية واملواقــ  املتنزهــا  مــن
 . ،١٧)“قانونية غ ” إسهائي  تعت ها الي املباي هد  سياسة بسب  التهج  خطه بشدة جيم املنطقة
 بنـــاء أعيـــد وقـــد. ابلتقهيـــه املشـــمولة الفـــية خـــ ل التعمـــ  جهـــو  يف كبـــ  تقـــد  ُأحـــهزُ  غـــزة  ويف - 3٠

 هـ  أو منـزل  ١٨ ٠٠٠ تقهيبـا عـد ها والبال  النزا  أ ناء للسون صاحلة غ  أصبح  الي املنازل معظم
 يف الفجـوة إىل نظـها م قتـة  م جـ  يف يعيشـون زالـوا مـا شـ   39 ٠٠٠ أن بيـد. البنـاء إعـا ة طو  يف

 منـــــــزل ٢ 9٠٠ مـــــــن يقـــــــه  مـــــــا بنـــــــاء إلعـــــــا ة ال زمـــــــة  وال  مليـــــــون ١١5 مقـــــــدا ها البـــــــال  التمويـــــــ 
 .ابلوام   مه 

 
 اإلسقائيلية االستي ان أنش ة  

 القـــــــــها  ذلـــــــــ  يف مبـــــــــا األمـــــــــن  جملـــــــــ  قـــــــــها ا  اإلســـــــــهائيلية االســـــــــتيطان سياســـــــــا  تنتهــــــــ  - 3١
 األ ض يف للمســــــتوطنا  إســــــهائي  إنشــــــاء أن جديــــــد مــــــن اجمللــــــ  ييــــــه أكــــــد الــــــ   ،٢٠١6) ٢334

 انتهاكـا   ويشـو  قانونيـة شـهعية أ  لـه لـي  الشـهقية  القـد  ييها مبا  ١96٧ عا  من  احملتلة الفلسطينية
__________ 

  متــــا  علــــ  الــــهابط ،Demolitions system database) تنســــي  الشــــ ون اإلنســــانية  قاعــــدة بيــــا   نظــــا  اهلــــد موتــــ   ،١5) 
http://data.ochaopt.org/demolition-sys.aspx. 

 —Common country analysis 2016: leave no one behindيهيــــ  األمــــم املتحــــدة القطــــه   األ ض الفلســــطينية احملتلــــة   ،١6) 
a perspective on vulnerability and structural disadvantage in Palestine (2016). 

 .Humanitarian needs overview 2017: Occupied Palestinian Territory (2016)موت  تنسي  الش ون اإلنسانية  ،١٧) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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 املســتوطنا  وتوُمــن. والشــام  الــدائم الســ   حتقيــ  أمــا  كــ ى وعقبــة   الــدوي القــانون مبوجــ  صــا خا  
 الغهبيــة  الضــفة يف اإلنســان حقــو  انتهاكــا  مــن واســعة طائفــة صــميم يف املســتمه وتوّســُعها اإلســهائيلية

 . ،5 الفقهة  A/HRC/31/43 )انظه الشهقية القد  ييها مبا
 العامـة اخلـدما  تـوي  خـ ل مـن املسـتوطنا  يف السـواي النمـو  عم إسهائي  حوومة وتواص  - 3٢
 لـبعا ضهيبية مزااي ومنح اإلسوان  خبطط والنهوض جديدة  اقتصا ية أنشطة ويتح الدولة  تقو ها الي

 . ،4 الفقهة  A/71/355) املستوطنا 
 أوسـلو  اتفاقـا  منـ  الشـهقية  القـد  ييها مبا الغهبية  الضفة يف املستوطنن عد  تضاع  وقد - 33

 يقـــد  مــا يـــيهم )مبــن شــ   594 ٠٠٠ مـــن أكثــه إىل ٢٠١5 عـــا  هنايــة حبلــول عـــد هم وصــ  حيــ 
 اســتيطانية بــ  ة ١٠٠ و مســتوطنة ١3٠ حــواي يف يعيشــون الشــهقية،  القــد  يف شــ   ٢٠٨ ٠٠٠ ـبــ
(A/HRC/34/39  ١١ الفقهة،. 

 إىل يصـــــ  مـــــا علـــــ   جعـــــ  أب ـــــه يطبـــــ  أن املموـــــن يمـــــن التنظـــــيم  قـــــانون تطبيـــــ  حـــــال ويف - 34
 . ،١٨)خاصة ملوية يلسطينيون ميلوها أ ض عل  بناؤها مت الغهبية الضفة يف مستوطن مسون 4 ٠٠٠
 بنــاء بــدء ٢٠١6 عــا  شــهد اإلســهائيل   لإلحصــاء املهكــز  اجلهــاز عــن الصــا  ة للبيــا   وويقــا - 35

 ٢٠١5 بعـا  مقا نـة املائـة يف 4٠ نسـبتها بـزاي ة أ  الغهبيـة  الضـفة مسـتوطنا  يف سـونيا مبىن ٢ 63٠
 مسـتوطنا  يف السـونية الوحـدا  من ١ ١٠٢ بناء بدء ٢٠١6 عا  من الثاي الهب  وشهد. ،١ 9٠١)

 .،١9)سنوا  سب  من أكثه من  يصل   قم أعل  وهو جيم  املنطقة
 يف ســـونية وحـــدة 6 ٠٠٠ حنـــو لبنـــاء اإلســـهائيلية الســـلطا   وَّجـــ   ٢٠١٧ عـــا  بدايـــة ومنـــ  - 36

 حــواي تشــم  خلطــط الــيوي  جــهى أســابي      ــة غضــون ويف. جــيم املنطقــة يف ومجيعهــا الغهبيــة  الضــفة
. النهائيــة املوايقــة مهحلــة منهـا وحــدة ٢4٠ مــن أكثــه خطـط وبلغــ  الت طــيط  عمليــة يف وحـدة 3 ٠٠٠

 حبــواي متعلقــة مناقصــا  نشــه ٢٠١٧ عــا  مــن األوىل الث  ــة األشــهه خــ ل جــهى ذلــ   إىل وابإلضــاية
 خـــــ ل وحـــــدة 3 ٠٠٠ حـــــواي ختـــــ  خطـــــط قُـــــدم  املقا نـــــة  ســـــبي  وعلـــــ . ســـــونية وحـــــدة ٢ ٨٠٠
 ختــــ  مناقصــــا  ُأصــــد   كمــــا املوايقــــة  مــــن النهائيــــة املهحلــــة منهــــا وحــــدة ٧٠٠ بلغــــ   ٢٠١6 عـــا 
 حنـــــو خيـــــ  ييمـــــا أشـــــوا  قطـــــ  ابلتقهيـــــه املشـــــمولة الفـــــية وشـــــهد . جـــــيم املنطقـــــة يف يقـــــط وحـــــدة 4٢

ــــة إىل يصــــ  مل منهــــا أاي أن غــــ  الشــــهقية  القــــد  مســــتوطنا  يف ســــونية وحــــدة ١ 6٠٠  املوايقــــة مهحل
  .٢٠١6 متوز/يوليه يف وحدة 3٢3 خت  مناقصا  ُأصد   ذل   إىل وابإلضاية. النهائية

 
 والوصو  الت قل على املفقوضة القيود  
 الدخول ةاملقيَّد املناط  ذل  يف مبا  غزة إغ    

 بزمـــا  محـــا  أمســـو  أن بعـــد كبـــ  حـــد إىل ُشـــد   الـــي غـــزة  يف اإلغـــ   عمليـــا  أ   - 3٧
 تفــاقم إىل احلــن  ذلــ  منــ  املتعاقبــة العســوهية املواجهــا  جانــ  إىل  ٢٠٠٧ عــا  يف املنطقــة يف األمــو 

__________ 

تنظيم املستوطنا ،  بيـان صـحف    قانونيسن  )الونيس   “Knesset passes settlement regulation law”الونيس    ،١٨) 
 https://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR eng.asp?PRID”الـــــــــــهابط . متـــــــــــا  علـــــــــــ ٢٠١٧شــــــــــبا /ي ايه  ٧

13341“ 

 .www.cbs.gov.il/hodaot2017n/04_17_083t3.pdf نظه ،١9) 
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 حلقـو  متوـه ة انتهاكـا  إىل ويـ    التنمية جمال يف جهد أ  بشدة يقوض مما غزة  يف اإلنسانية األزمة
 . ،66 الفقهة  A/HRC/34/38) اإلنسان

 عـ وة االقتصـا ية  وا يـا  األساسـية اإلنسـان حقـو  عل  سلبيا أت  ا اإلغ   عمليا  وت  ه - 3٨
 علــ  مفهوضــة قيــو  وهنــاك. املعونــة علــ  واالعتمــا  الفقــه يفــاقم مــا وهــو األساســية  اخلــدما  تــوايه علــ 

 .األوس  ابملفهو  واالجتماعية االقتصا ية احلقو  وعل  والتعليم الصحة من االستفا ة إموانيا 
 يف يومــــــــا 33 )مقابـــــــ  يومـــــــا 44 ابســــــــتثناء مغلقـــــــا   يـــــــح معــــــــ  ظـــــــ   ٢٠١6 عـــــــا  وطيلـــــــة - 39
 . ،٢٠)،٢٠١5 عا 
 تقــد  إســهائي   إىل الــدخول تصــا يح علــ  للحصــول غــزة مــن لفلســطينين طلبــا   يــا وعنــد - 4٠

 يف احملـــد ة املعـــاي  خــا   يقـــ  الطلــ  أن تـــدع  مــا غالبـــا إذ عامــة  ت يـــها  عــا ة اإلســـهائيلية الســلطا 
 الــ ين املهضــ  طلبــا  علــ  املوايقــة معــدل واخنفــا. أمنيــة ألســبا  جــاء الــهيا أن أو اإلغــ   سياســة
 إىل ٢٠١5 عـا  يف املائـة يف ٧٧.5 مـن إيهيتـز معـ  طهيـ  عـن الطـي الع   لتلق  غزة مغا  ة يف يهغبون
 العــد  شــهد نفســه  الوقــ  ويف. ،٢١)٢٠٠9 عــا  منــ  معــدل أ ىن وهــو  ٢٠١6 عــا  يف املائــة يف 6٢.١
 يف مهيضا 5 ١3٠ من سنة  بعد سنة وكب ة مطه ة زاي ة إسهائي  بدخول هلم املسمو  غزة ملهض  املطل 
  .،٢٢)٢٠١6 عا  يف مهيضا ١٧ 665 إىل ٢٠٠9 عا 
 األمسن   خول م قتا إسهائي  مجد   ٢٠١6 أاي /مايو ٢٢ إىل نيسان/أبهي  3 من الفية ويف - 4١
 عســـوهية اســـت داما  ألجـــ  ذلـــ  يف مبـــا للتحويـــ   يتعـــهض منـــه كبـــ ة أجـــزاء أن إىل مشـــ ة غـــزة  إىل

ـــهغم وعلـــ . حلمـــا   األمسنـــ  وا  ا  يف املائـــة يف 56 بنســـبة زاي ة ٢٠١6 عـــا  شـــهد التجميـــد  مـــن ال
 حنـو  خ  عندما  ٢٠١٧ عا  من األوىل الث  ة األشهه خ ل املنح  ه ا واستمه. ٢٠١5 بعا  مقا نة
 ٢٠١3 و ٢٠١٢ ألعــوا  الوميــا  جممــو  مــن أكثــه أ  غــزة  قطــا  إىل األمسنــ  مــن طــن ألــ  ٢45

 . ،٢3)جمتمعة ٢٠١4 و

__________ 

كـانون ‘‘ Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, March 2017’’موت  تنسـي  الشـ ون اإلنسـانية  ،٢٠) 
-https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-and الـــــــــــهابط . متـــــــــــا  علـــــــــــ ٢٠١٧الثاي/ينـــــــــــايه 

displacements-west-bank-during-2016 

 معلوما  و    من منظمة الصحة العاملية. ،٢١) 

حل  يف الصحة  عبو  احلواجز أما  الوصول إىل الصحة يف ا”  انظه تقهيه منظمة الصحة العاملية  ٢٠٠9ابلنسبة لهقم عا   ،٢٢) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابط ٢٠١6) “٢٠١5-٢٠١4الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطينية احملتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  األ ض ،. مت

www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2014-15_-Final.pdf .
  التقهيــه “الوصــول الصــح  ملهضــ  اإلحالــة مــن قطــا  غــزة”  نظــه تقهيــه منظمــة الصــحة العامليــة  ٢٠١6ابلنســبة لــهقم عــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابط ٢٠١6الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون األول/ يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   . مت
www.emro.who.int/images/stories/palestine/WHO_monthly_Gaza_access_report-Dec_2016-Final.pdf 

 (r.tr./.o..rاملوق  التاي  )انظه  ،٢3) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
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. ٢٠٠٧ عــا  قبـ  مـا مبســتواي  مقا نـة من فضـة غــزة مـن الصـا  ا  وقيمــة كميـا  زالـ  ومـا - 4٢
 مـن املائـة يف 36 نسـبة ٢٠١٧ آذا /مـا   يف غـزة مـن خهج  الي الشاحنا  محوال  عد  يتجاوز ومل

 .،٢4)السابقة ابلسنوا  مقا نة كب ة زاي ة حدو  من الهغم عل   ٢٠٠٧ عا  يف املسج  الهقم
 والبحهيـــة  ال يـــة املنـــاط  إىل الوصـــول علـــ  قيـــو ا إســـهائي  تفـــهض اإلغـــ    سياســـة إطـــا  ويف - 43

 واجلماعـــا  محـــا  قبـــ  مـــن األنفـــا  وحفـــه األســـلحة هتهيـــ  ذلـــ  يف مبـــا األمنيـــة  امل ـــاوف إىل مشـــ ة
. وغــزة إســهائي  بــن الســيا  مــن مــي ١٠٠ ملســاية الهمسيــة الــدخول املقيــدة املنطقــة ومتتــد. غــزة يف املتطهيــة

 تتمثـ  كبـ ة خمـاطه السـيا   مـن األمتـا  مـن مئـا  عـدة بعـد علـ  املـدنيون  يواجـه ذلـ   إىل وابإلضاية
 .،٢5)عليهم النا  اإلسهائيلية األمن قوا  إط   إموانية يف
 للفلســــطينين ميوــــن الــــ   النطــــا  بتوســــي  قامــــ  إســــهائي  أن ذُكــــه  ٢٠١6 آذا /مــــا   ويف - 44
ـــــــة حبهيـــــــة أميـــــــال 9 إىل 6 مـــــــن ييـــــــه يصـــــــطا وا أن  أميـــــــال 6 إىل ختفضـــــــها أن قبـــــــ  غـــــــزة  ســـــــاح  قبال
 .العا  ذل  من حزيهان/يونيه يف
 

 القيو  املفهوضة عل  التنق  يف الضفة الغهبية  
 نيقـــ  أ بـــ  وأ بعـــون يف املائـــة مـــن أ اضـــ  الضـــفة الغهبيـــة يف منـــاط  ُ ظـــه ييهـــا قيـــا  الفلســـطيني - 45

عسـوهية ابلتشييد والتنمية العقا ية. وُتست د  ه   األ اض  من أج  بنـاء مسـتوطنا  إسـهائيلية ومنـاط  
وكــان هديــه  ٢٠٠3اإلســهائيل  يف الضــفة الغهبيــة الــ   بــدأ بنــاؤ  يف عــا   “اجلــدا ” وحمميــا  طبيعيــة و

مل يوتم  بعـُد  يهـو خيلـ   “اجلدا ”املعلن هو من  الفلسطينين من تنفي  هجما  يف إسهائي . وم  أن 
ن الضـفة الغهبيـة  مبـا ييهـا القـد  يف املائـة مـ 4واقعا  يتع   يف ظله وصـول معظـم الفلسـطينين إىل حـواي 

واملنطقتــــان الهئيســــيتان يف الضــــفة  . ،١٧)الشــــهقية   ون احلصــــول علــــ  تــــهخي  مــــن الســــلطا  اإلســــهائيلية
ــــان ال يســــتطي  معظــــم الفلســــطينين عبو اــــا  ون تصــــهيح اــــا منطقــــة غــــه  اجلــــدا  املعهويــــة  الغهبيــــة اللت

        ،.A/HRC/31/44والقد  الشهقية )انظه  ،٢6)“منطقة التما ” ــب
والضـفة الغهبيـة مقسـمة إىل  ـ   منـاط  هـ   املنطقتـان ألـ  وابء اللتـان تقعـان حتـ  الســيطهة  - 46

 يف املائـة مـن 9٠يف املائة من الضفة الغهبية ويعي  ييهما حواي  4٠املدنية للسلطة الفلسطينية وتغطيان 
الســــوان الفلســــطينين. واملنطقــــة جــــيم الــــي تغطــــ  بقيــــة الضــــفة الغهبيــــة وتوجــــد ييهــــا مجيــــ  املســــتوطنا  

منطقـــة منفصـــلة عـــن  ١5٠اإلســـهائيلية. وتت لـــ  املنطقـــُة جـــيم املنطقتـــن ألـــ  وابء حبيـــ  تقســـمهما إىل 
ا بـن الوثـ  مـن بعضها بعضا وذا  أحجا  متفاوتة  وتفص  املستوطناُ  وهياكلها األساسـية املتصـلة هبـ

 ه   املناط .

__________ 

يف املائـــة مـــن املتوســـط الشـــهه  خـــ ل  36محولـــة شـــاحنة مـــن البضـــائ   أ   3٧٢غـــزة خـــه  مـــن   ٢٠١٧يف آذا /مـــا    ،٢4) 
شــاحنة،  ويقــا ملوتــ  تنســي  الشــ ون اإلنســانية. وخــ ل الفــية املشــمولة محولــة  ١ ٠4٠) ٢٠٠٧النصــ  األول مــن عــا  

محولــة شــاحنة مــن البضــائ  مــن غــزة  وهــو مــا ميثــ  زاي ة كبــ ة ابملقا نــة مــ  الفــية  ٢ 54٠مــا جمموعــه  هبــ ا التقهيــه  خــه 
 الـهابط محولة شاحنة،. معلوما  متاحة علـ  3٨٨محولة شاحنة، والفية السابقة هلما ) ١ ٧١٢املشمولة ابلتقهيه الساب  )

http://data.ochaopt.org/gazacrossing/index.aspx?id=4. 

  .٢٠١٧  آذا /ما   “٢٠١6 .//taeasw..w. saww/wwsaatstos/t/a.spaw.swa”موت  تنسي  الش ون اإلنسانية   ،٢5) 

 .١949تق  املنطقة بن اجلدا  وخط اهلدنة لعا   ،٢6) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/44
http://data.ochaopt.org/gazacrossing/index.aspx?id=4
http://data.ochaopt.org/gazacrossing/index.aspx?id=4
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مـن احلـواجز املعهقلـة للحهكـة  4٧٢  كان  توجـد ٢٠١6وحبلول منتص  كانون األول/ يسم   - 4٧
يف الضــفة الغهبيــة  مبــا يف ذلــ  نقــا  التفتــي  املــزو ة حبهاســة  ائمــة أو لــبعا الوقــ   واألكــوا  اليابيــة  

  شـــهد ٢٠١5استقصـــائية مما لـــة ُأجهيـــ  يف عـــا   وحـــواجز الطـــه   وبـــوااب  الطـــه . وابملقا نـــة بد اســـة
عــد  نقــا   اخنفــاضيف املائــة  علــ  الــهغم مــن  5العــد  الياكمــ  للحــواجز املعهقلــة للحهكــة ا تفاعــا بنســبة 

. وقــد ُوضــع  يف اخلليــ   حبلــول ٢٠١5يف املائــة مقا نــة بعــا   ٢5التفتــي  املــزو ة حبهاســة  ائمــة بنســبة 
 .،٢٧)عقبة  اخ  املنطقة الي تسيطه عليها إسهائي  من املدينة ١٠٠  ما يبل  ٢٠١٧آذا /ما   

وكمــا لــوحت يف تقــا يه ســابقة لألمــن العــا   غالبــا مــا تت ــ  الســلطا  اإلســهائيلية  يف أعقــا   - 4٨
تعهض اإلسهائيلين هلجما   تداب  قد تهق  إىل مهتبة العقوبة اجلماعية  حي  تطال أيها  ُأس ه املهامجن 

. يعلـــ  ســـبي  املثـــال  يف 3١،  الفقـــهة A/HRC/34/38امجن املزعـــومن أو أيـــها  جمـــتمعهم احمللـــ  )أو املهـــ
  بعد هجو  إبطـ   النـا  قُتـ  ييـه إسـهائيل  واحـد  مت تطويـ  بلـدة يطـا الفلسـطينية ٢٠١6متوز/يوليه  ١

أشـ اص. وقـد اسـتمه يـهض القيـو  الصـا مة قائمـا خـ ل معظـم  6٠ ٠٠٠ البال  عد  سواهنا أكثه مـن
 ،. 34  الفقهة A/HRC/34/36شهه متوز/يوليه )

يف الضــفة الغهبيــة  وهــو مــا يتنــاقا مــ  الفتــوى الــي أصــد هتا  “اجلــدا ”وتواصــ  إســهائي  بنــاء  - 49
تشـــييد اجلـــدا  الـــ   تقـــو  إســـهائي   ”والـــي تـــن  علـــ  أن  ٢٠٠4حمومـــة العـــدل الدوليـــة يف متوز/يوليـــه 

الدولة القائمة ابالحت ل  ببنائه يف األ ض الفلسطينية احملتلة  مبا يف ذل   اخ  القـد  الشـهقية وحوهلـا  
ويقـــ  ،. Corr.1و  A/ES-10/273)انظـــه الو يقـــة  “لـــدويهتبط بـــه  يتعا ضـنــــانل مـــ  القـــانون اوالنظــا  املـــ

كلم  اخ  الضـفة الغهبيـة. وابإلضـاية   ٧١٢ال   يبل  طوله  “للجدا ”يف املائة من املسا  امل طط  ٨5
يلســطيين قـد يصــبحون  ٢5 ٠٠٠  يــإن مـا يصــ  عـد هم إىل “جلـدا ا”إىل ذلـ   إذا مت اسـتومال بنــاء 

 .،١٧)ش   ١١ ٠٠٠والبال  عد هم “منطقة التما ”يف عدا  الفلسطينين املعزولن ابلفع  يف 
 

 استغال  املوارد ال بيعية الفلس ي ية واست يزافها وتعقةضها للخ ق  
  ييمـــا يتعلـــ  ٢٠١4الـــ   انـــدل  يف عـــا  ال يـــزال ســـوان غـــزة يعـــانون مـــن آاث  النـــزا  العســـوه   - 5٠

وقـــد تســـبب  القيـــو  املفهوضـــة علـــ  إصـــ   اهلياكـــ   .،١٨)ابحلصـــول علـــ  امليـــا  وشـــبوة الصـــهف الصـــح 
 .،١٧)يف املائة من سوان غزة لتصهي  امليا  املستعملة يف شبوة اجملا   ٢3األساسية يف قط  السب  أما  

الوهـــهابء  ابإلضـــاية إىل نقـــ  الوقـــو  والوهـــهابء  يف العجـــز وســاهم الضـــه  الـــ   حلـــ  بشـــبوة  - 5١
ــــــــ   شــــــــهدته غــــــــزة خــــــــ ل الســــــــنوا  العشــــــــه املاضــــــــية خــــــــ ل  و  .،١٨)املــــــــزمن يف الوهــــــــهابء والوقــــــــو  ال

وكــان ذلــ  يف املقــا  األول الشـتاء  عِّــزِّ   وصــل  أزمـة الوهــهابء إىل أوجهــا يف ٢٠١٧الثاي/ينــايه  كـانون
ــــن الســــلطة ا بســــب  لفلســــطينية يف  ا  ا ومحــــا  يف غــــزة حــــول املــــديوعا . ومل تصــــ  خــــ ف وقــــ  ب

الوهــهابء حلــواي مليــوي يلســـطيين ســوى لــث   ســـاعا  كــ  يــو  يف هــ   الفـــية مقا نــة  بســ  إىل  ـــاي 
 .،٢٨)ساعا  يوميا يف الفيا  األخهى

__________ 

 .٢٠١٧آذا /ما    Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territoryموت  تنسي  الش ون اإلنسانية  ،٢٧) 

 ١٧٨وكالة األمم املتحدة إلغا ة وتشغي  ال جئن الفلسطينين يف الشه  األ ىن )األونهوا،  التقهيه عن احلالة يف غـزة   قـم  ،٢٨) 
 .،٢٠١٧)كانون الثاي/ينايه 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/36
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
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  أكثــــه مــــن ويزيــــد العجــــز املــــزمن يف الوهــــهابء مــــن حــــدة أزمــــة امليــــا  يف غــــزة  حيــــ  يــــ  ه علــــ - 5٢
مهيــ  ميــا  ومهيــ  ميــا  صــهف صــح   ويــ    إىل عــد  كفايــة وعــد  انتظــا  إمــدا ا  امليـــا  وإىل  3٠٠

 .،١٨)ييضان ميا  اجملا   غ  املعاجلة إىل الشوا   أو إىل البحه
وال تــزال طبقــة امليــا  اجلوييــة الســاحلية متثــ  مصــد  امليــا  الهئيســ  لســوان غــزة  ومــ  ذلــ  يــإن  - 53
ملائة من مياهها مل تعـد تُعتـ  صـاحلة ل سـته ك البشـه . وال  صـ  أ بعـون يف املائـة مـن سـوان يف ا 95

يف املائــة مــن  ٨5غــزة إال علــ  ىلــ  إىل  ــاي ســاعا  مــن إمــدا ا  امليــا  كــ     ــة أاي . ويعتمــد قهابــة 
ت    طهيقـة إنتـاجهم  سوان غزة عل  ميا  الشه  املتنتية من منتجن يف القطا  اخلاص أو القطا  العا 

ويبلـ  متوسـط اسـته ك امليـا  اليـوم   ،١٨)وسلسلة إمـدا هم وخمـزو هتم مـن امليـا  املنزليـة إىل تلـو  حمتمـ .
لـي الـ   أوصـ  بـه منظمـة  ١٠٠ليا للفه  الواحد يف اليـو   وهـو مـا يقـ  بوثـ  عـن معـدل  ٧9يف غزة 

ن السـوان قـد يوونـون معهضـن ا ن خلطـه األمـهاض يف املائـة مـ 95الصحة العاملية. ونتيجة لـ ل   يـإن 
 .،١٧)املنقولة ابمليا 

ويف الضـــفة الغهبيـــة  تســـاهم صـــعوبة احلصـــول علـــ  تصـــا يح إســـهائيلية لألنشـــطة املتصـــلة بتشـــييد  - 54
أو إبصـــ حها يف حهمـــان الفلســـطينين مـــن حقهـــم يف احلصـــول  ،٢9)اهلياكـــ  األساســـية الفلســـطينية للميـــا 

 .،3٠)عل  امليا 
شــ   غــ  موصــولة منــازهلم بشــبوة ميــا  أو ال  صــلون علــ   6٢٠ ٠٠٠وهنــاك مــا جمموعــه  - 55

مـنهم يف املنطقـة جـيم  ١5٠ ٠٠٠امليا  إال مهة واحدة يف األسبو  أو أقـ  مـن ذلـ . ويعـي  مـا جمموعـه 
قــة جــيم قيــو ا حيــ  تتــوىل إســهائي  املســ ولية الواملــة عــن امليــا . وتواجــه بعــا اجملتمعــا  احملليــة يف املنط

أخــهى يف الوصـــول املـــا   إىل إمـــدا ا  امليـــا   ابإلضــاية إىل عمليـــا  اهلـــد  املســـتمه للهياكـــ  األساســـية 
 .،١٨)للميا  والصهف الصح  والنظاية الصحية

  كــان متوســط اســته ك الفلســطينين للميــا  يف الضــفة الغهبيــة يبلــ  ٢٠١6وحبلــول حزيهان/يونيــه  - 56
لـي الـ   أوصـ  بـه  ١٠٠لفه  الواحد يف اليو   ويق  ذل  مهة أخهى بوثـ  عـن معـدل ليا من امليا  ل ٧3

 .،3١)لـي الـ   يتمتـ  بـه اإلسـهائيليون ٢4٠منظمة الصحة العاملية ويق  ذل  أيضـا بشـو  حـا  عـن معـدل 
 لـــي للفـــه  ٢٠وقـــد بلـــ  متوســـط اســـته ك الفلســـطينين للميـــا  يف بعـــا املنـــاط  مســـتوى متـــدنيا يصـــ  إىل 

 .،3١)الواحد يف اليو   وال سيما يف اجملتمعا  احمللية الي ال تتويه لديها هياك  أساسية للميا 
يف املائـة مـن ميـا   ١3والفلسطينيون حمهومون من الوصول إىل هنه األ  ن وال خُتص  هلم سـوى  - 5٧

تـويه لـديها أيضـا طائفـة واسـعة جمام  امليا  اجلوييـة اجلبليـة. وتقـو  إسـهائي  ابالسـتي ء علـ  البـاق   بينمـا ت
من املوا   املائية. وُيضطه الفلسطينيون بسب  شح املوا   املائية املتويهة هلم يف الضـفة الغهبيـة إىل االعتمـا  

ـــــــــوي   ـــــــــا   ١٨.5علـــــــــ  شـــــــــهكة ميوـــــــــو و  اإلســـــــــهائيلية للميـــــــــا  لت يف املائـــــــــة مـــــــــن احتياجـــــــــاهتم مـــــــــن املي
__________ 

 (٢9، ”EWASH concerned by water restrictions in the West Bank resulting from Israeli discriminatory policies“ 
)جمموعة امليا  يف حاال  الطوا ئ والصهف الصح  والنظاية تشعه ابلقل  إزاء القيو  املفهوضة علـ  امليـا  يف الضـفة الغهبيـة 

. متــــا  علــــ  الــــهابط الشــــبو  التــــاي  ٢٠١6يــــه حزيهان/يون ٢١بفعــــ  السياســــا  اإلســــهائيلية التمييزيــــة،  نشــــهة صــــحفية  
http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/ewash-concerned-water-restrictions-west-bank-

resulting-israeli. 

 .https://www.ochaopt.org/content/risk-settler-takeover-ein-fera-water-spring-hebron#_ftn5انظه  ،3٠) 

 .٢٠١6تشهين الثاي/نويم   ٢٢حالة امليا  يف غزة مقلقة،  )“Water situation alarming in Gaza”البن  الدوي   ،3١) 

http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/ewash-concerned-water-restrictions-west-bank-resulting-israeli
http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/ewash-concerned-water-restrictions-west-bank-resulting-israeli
https://www.ochaopt.org/content/risk-settler-takeover-ein-fera-water-spring-hebron#_ftn5
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يف املائـــة مـــن إنفاقـــه الشـــهه  علـــ  شـــهاء امليـــا    ٨توســـط وينفـــ  الفلســـطيين يف امل. ،3١)،٢٠١4 )بيـــا  
 .،١٨)يف املائة 3.5مقا نة  ابملتوسط العامل  البال  

ويف القـد  الشـهقية  أ   عقــو  مـن نقــ  االسـتثما  يف اهلياكــ  األساسـية ومــن انعـدا   خــ   - 5٨
وصـــــ   توزيـــــ  امليـــــا  يف املائـــــة مـــــن الســـــوان يســـــتمدون احتياجـــــاهتم مـــــن  36البنـــــاء إىل كـــــون حـــــواي 

 .،١٨)القانونية بشبوا  امليا  وإىل حهمان منازل قهابة  ل  السوان من الوص  بشبوا  اجملا   غ 
ويف الضـفة الغهبيــة  يعـاي املزا عــون مــن صـعواب  يف الوصــول إىل أ اضــيهم. ويتعـن علــ  أولئــ   - 59

احلصــول علــ  تصــا يح  نا  اإلســهائيليةأو ابلقــه  مـن املســتوط “منطقــة التمــا ”الـ ين تقــ  مــزا عهم يف 
. وابملثـ   متنـ  القيـو  اإلسـهائيلية ،١٨)خاصة أو الدخول يف تهتيبا  تنسي  مسبقة من أجـ  الوصـول إليهـا

 .،١٧)الفلسطينين من االستفا ة من معظم موا   األ اض  الواقعة يف املنطقة جيم
لصــيد الواقعــة قبالــة غــزة إىل تــدهو  قطــا  وقــد أ   القيــو  الــي تفهضــها إســهائي  علــ  منــاط  ا - 6٠

صــيد األمســاك يف قطــا  غــزة. وقــد أ ى تقلــ  منطقــة الصــيد إىل الصــيد املفــه  امليكــز يف منطقــة صــغ ة  
 .،3٢)أ ى بدو   إىل اخنفاض الثهوة السموية ونضو  أماكن توا هها مما
واملســتوطنن  ومــن ضــمنها وقالــ  مصــا   يلســطينية  مسيــة إن مما ســا  الســلطا  اإلســهائيلية  - 6١

النقــ  غــ  املشــهو  للنفــااي  اخلطــهة إىل الضــفة الغهبيــة وختصــي  أجــزاء مــن غــو  األ  ن ملوقــ   إســهائيل  
لـــدين النفـــااي  موـــه   للنفـــااي  الصـــناعية  قـــد أحلقـــ  أضـــها ا  جســـيمة ابأل اضـــ  الز اعيـــة الفلســـطينية 

 .،33) وبصحة الفلسطينين  وحيوا هتم  والتنو  البيولوج
 

 األحوا  االجتماعية واالقتصادةة يف األرض الفلس ي ية احملتلة   
يياو  وْق  االحت ل بن األزما  اإلنسـانية وعهقلـة التنميـة االجتماعيـة واالقتصـا ية  ويف بعـا  - 6٢

 األحيان عو  مسا  التنمية.
 

 ،34)االقتصا يةاألحوال   
ويف بدايـــــة  ٢٠١4خـــــ ل النصـــــ  الثـــــاي مـــــن عـــــا  شـــــهد اقتصـــــا  يلســـــطن انوماشـــــا  حـــــا ا   - 63
تعاييه   وذل  يف أعقا  النزا  العسوه  األخ  يف غزة. ومن  ذل  احلن  واص  االقتصا  ٢٠١5 عا 

يف يف املائـة  5.١م  حتقي  منو مطه  وكبح مجا  التض م. وا تف  النات  احملل  اإلمجاي أبسعا  اثبتة مبعـدل 
. وتعـو  هـ   الـزاي ة يف املقـا  ٢٠١5مقا نـة  بـنف  الفـية مـن عـا   ٢٠١6من عا  األ اب  الث  ة األوىل 

__________ 

ـــــة الســـــ   يف الشـــــه  األوســـــط  األمـــــم املتحـــــدة  انظـــــه موتـــــ  منســـــ  ،3٢)  ـــــة االتصـــــال ”اخلـــــاص لعملي ـــــه املقـــــّد  إىل جلن التقهي
 .٢٠١6  أيلول/سبتم  “امل صصة

 &http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1627&mid=3171انظــــــــــــــــــــــــــــــــه  ،33) 

wversion=Staging. 

يســتند هــ ا اجلــزء  مــا مل يـُـ كه خــ ف ذلــ   إىل التحليــ  الــ   أجهتــه اللجنــة االقتصــا ية واالجتماعيــة لغــهيب آســيا لأل قــا   ،34) 
وإحصـاءا  العمــ   وم شــها  أســعا  الســل  االسـته كية الــي نشــهها اجلهــاز املهكــز  الـوا  ة يف احلســااب  القوميــة الهمسيــة  

مت االطـــ   علـــ  مجيـــ  و لإلحصـــاء الفلســـطيين  وكـــ ل  لأل قـــا  الـــوا  ة يف النشـــها  الفصـــلية لســـلطة النقـــد الفلســـطينية. 
 أ قا  أولية. ه  ٢٠١6. م حظة  األ قا  املست دمة ابلنسبة لسنة ٢٠١٧آذا /ما    ٢3البيا   يف 



A/72/90 

E/2017/71 
 

 

17-08346 15/20 

 

يف املائة. وبق  النمو يف الضفة الغهبية مستقها   9.٨األول إىل غزة  حي  بل  متوسط النمو املسج  ييها 
 يف املائة  وإن كان أكثه تواضعا . 3.٧عند 
 معظمـه إىل األ اء القـو  لقطـا  الصـناعة التحويليـة ويُعزى النمو ال   شهدته الضفة الغهبيـة يف - 64

وبعـــا أنشـــطة اخلـــدما   مثـــ  اخلـــدما  املاليـــة والتعلـــيم. بيـــد أن الياجـــ  الطفيـــ  يف الز اعـــة والتشـــييد 
والتجـــا ة قـــد أ ى إىل كـــبح النمـــو. أمـــا يف مـــا يتعلـــ  ابلنفقـــا   يـــيمون عـــزو األ اء االقتصـــا   اإل ـــايب 

ـــــه  ٢٠١6للضـــــفة الغهبيـــــة خـــــ ل  إىل االســـــته ك اخلـــــاص يف املقـــــا  األول  يف الوقـــــ  الـــــ   ســـــج  يي
االســـتثما   وبد جـــة أقـــ  اإلنفـــا  احلوـــوم   معـــدال  منـــو ســـلبية. ويعـــو  ا تفـــا  معـــدال  النمـــو الـــ   

يف املقــا  األول إىل اســتمها  التحســن يف  ٢٠١6شــهد  قطــا  غــزة خــ ل األ اب  الث  ــة األوىل مــن عــا  
دما  اإل ا ة العامــة. وييمــا يتعلــ  ابلنفقــا   احتــ  إمجــاي توــوين  أ  املــال لوحــد  قطــا  التشــييد وخــ

موان الصدا ة يف النمو ال   شهد  قطا  غزة  وهو ما يعوـ  األ اء اإل ـايب لقطـا  التشـييد املنـو  عنـه 
 أع    مبا أن إسها  ك  من االسته ك اخلاص والقطا  اخلا ج  يف النمو كان إسهاما سلبيا.

وهنــاك يــهو  حــا ة يف الظــهوف املعيشــية بــن غــزة وابقــ  األ ض الفلســطينية احملتلــة. يبــالهغم مــن  - 65
أ ى إىل تفـــاقم االخـــت ف بـــن القطـــا   ٢٠١4ا تفـــا  معـــدال  النمـــو األخـــ ة يف غـــزة  يـــإن نـــزا  عـــا  

هين وإغــ   املعــابه والضــفة الغهبيــة. وميوــن أن يُفســه هــ ا األمــه علــ  أنــه أ ــه تهاكمــ  للنزاعــا  بــن الطــ
 واستي ء محا  عل  غزة ال   استمه خ ل السنوا  األخ ة.

يف املائــة يف  ١6.9يف املائــة ) ٢5.٧نســبة  ٢٠١6وبلــ  معــدل البطالــة يف الهبــ  األخــ  مــن عــا   - 66
مقا نــة  يف املائـة  ٠.4يف املائـة يف قطـا  غــزة،  وهـو مـا ميثـ  اخنفاضــا طفيفـا بنسـبة  4٠.6 الضـفة الغهبيـة و

يف املائـــة   ٢.٢ويف الوقـــ  نفســـه  اخنفضـــ  مشـــا كة اليـــد العاملـــة بنســـبة  .٢٠١5بـــنف  الفـــية يف عـــا  
،. وعلــ  الــهغم مــن أن “العامــ  احملــب ط” يشــ  إىل أن العديــد مــن العمــال يغــا  ون القــوة العاملــة )أ ــه ممــا

سنة، قد أظهه   ٢9سنة و  ١5 البطالة يف صفوف الشبا  الفلسطينين )ال ين تياو  أعما هم ما بن
 ٢٠١6يف املائــــة خــــ ل عــــا   ١.5  يقــــد ا تفعــــ  بنســــبة ٢٠١6حتســــنا متواضــــعا يف الهبــــ  األخــــ  مــــن 

  وهــو مـــا ميثــ  أعلـــ  ٢٠١6 يف املائــة يف الهبـــ  الثالــ  مــن عـــا  45.4بواملــه. وبلــ  هـــ ا املعــدل نســـبة 
جئـــن الفلســطينين إذ بلــ  معـــدهلا . وبقيــ  البطالـــة مهتفعــة يف صــفوف ال ٢٠١4 مســتوى لــه منـــ  عــا 

 يف املائة. 6.3١
ــــ   بلــــ  متوســــطه لعــــا   - 6٧ نســــبة  ٢٠١6وقــــد ظــــ  معــــدل البطالــــة املهتفــــ  ابســــتمها  يف غــــزة )ال

  ممــا يــدل علــ  أن ســو  العمــ  ال يــزال يعــاي مــن ٢٠١4يف املائــة، عنــد مســتوايته الســابقة لعــا   4١.٧
 .٢٠١4د  يف عا  صعواب  للتعايف من آاث  التصعيد ال   ح

يف املائــــة مقا نــــة بنســــبة  43.9وال يفــــو  معــــدل البطالــــة بــــن اإل   نظــــ   للــــ كو  يحســــ  ) - 6٨
ســنوا  متتاليــة تقهيبــا.  ١٠،  بــ  تزايــد أيضــا علــ  مــدى ٢٠١6يف املائــة يف الهبــ  األخــ  مــن عــا   ٢١

قوى العاملـة  مل يتجـاوز هـ ا الـهقم  وعل  الهغم من الزاي ة األخ ة املشجعة يف نسبة مشا كة اإل   يف ال
يف املائـــة ملـــن تـــياو  أعمـــا هن بـــن ســـن اخلامســـة عشـــهة  ١٨.9  نســـبة ٢٠١6يف الهبـــ  األخـــ  مـــن عـــا  

 يف املائة،. ٧١.4يوقها  وهو ما يق  بوث  عن النسبة املسجلة لل كو  ) وما
ســجل  اإليــها ا  احملليــة وشــهد  اإليــها ا  املاليــة الوطنيــة بعــا التطــو ا  املشــجعة. حيــ   - 69

  ليواصـــ  بـــ ل  اجتاهـــه التصـــاعد  الـــ   أ ى إىل ٢٠١6يف املائـــة يف عـــا   ٢٧,٨اإلمجاليـــة منـــوا بنســـبة 
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ــــع  مســــتوايته الســــابقة ) ٢٠٠6 زاي ة  بــــدأ  يف عــــا  ــــ   قــــم  ٢٠٨.٧وجتــــاوز  ضِّ يف املائــــة، وإىل حتقي
يف املائـــة  4٨.6امل صصـــة بنســـبة  . وا تفعـــ  جبايـــة الضـــهائ ٢٠١6قياســـ  يف الهبـــ  الثالـــ  مـــن عـــا  

. وتقين ه   التطو ا  اإل ابية ابالعتمـا  الشـديد علـ  إيـها ا  املقاصـة ٢٠١5مقا نة مبستواها يف عا  
)اإليــها ا  اجلمهكيــة الــي تــديهها إســهائي  وتــتحوم ييهــا، الــي ال تــزال متثــ  حــواي  لثــ  جممــو  اإليــها ا  

منها  لسـدا   ٢٠١6مليون  وال  شههاي حى أاي /مايو  ١٢٠   حواياحمللية. وقد قام  إسهائي  ابقتطا 
مسـتحقا  السـلطة الفلسـطينية مــن يـوات  الوهـهابء وامليــا  وميـا  اجملـا    حســبما اتفـ  عليهـا الطهيــان يف 

وقـــد  .،35)٢٠١5 يف املائـــة عـــن مســـتوا  املســـج  يف عـــا  34اتفاقـــا  أوســـلو. ويقـــ  هـــ ا املبلـــ  بنســـبة 
  ممــا قــد ســي    إىل تغيــ  حممــو  يف ٢٠١6العــا  اخنفاضــا طفيفــا يف الهبــ  األخــ  مــن عــا  ســج  الــدين 

يف املائـــة  ١٢٧.5اجتاهـــه التصـــاعد  الـــ   طـــال أمـــد   حيـــ  ا تفـــ  جممـــو  الـــدين العـــا  ابلفعـــ  بنســـبة 
 .٢٠٠6عا   من 
 

 األمن الغ ائ   
ال يــزال مســتوى انعــدا  األمــن الغــ ائ  علــ  الــهغم مــن التحســينا  املســجلة يف الســنوا  األخــ ة   - ٧٠

يف املائـة يف  ٢6.٨يف يلسطن عاليا   إذ بلغـ  نسـبة األسـه املعيشـية املصـنفة يف إطـا  انعـدا  األمـن الغـ ائ  
. وتنشــن التحســينا  يقــط يف الضــفة الغهبيــة  حيــ  نزلــ  نســبة انعــدا  األمــن الغــ ائ  مــن ،36)٢٠١4عــا  
. وال تــزال احلالــة يف ٢٠١4يف املائــة يف عــا   ١6.3إىل  ٢٠١3ة يف عــا  يف املائــة مــن األســه املعيشــي ٢٢.١

ــــة ) ــــوغ انعــــدا  األمــــن الغــــ ائ  مســــتواي  عالي ــــة مــــن األســــه املعيشــــية يف  46.٧غــــزة حهجــــة  مــــ  بل يف املائ
،. ويف الضـفة الغهبيـة  ٢٠١3يف املائـة يف عـا   44.5، م  استمها  تدهو ها )ا تفع  من نسبة ٢٠١4 عا 

 .،3٧)يف املائة ٢9تواي  انعدا  األمن الغ ائ  بوجه خاص يف خميما  ال جئن  بنسبة تهتف  مس
وانعدا  األمن الغ ائ  يف األ ض الفلسطينية احملتلة  ب  ابألسـا  مـن انعـدا  القـد ة االقتصـا ية  - ٧١

لغــ ائ  عــد   علــ  احلصــول علــ  الغــ اء  الــ   يــهتبط ا تباطــا  جــوههاي  ابلفقــه. ويزيــد مــن إضــعاف األمــن ا
كفاية اإلمدا ا  الغ ائية أو عد  استقها ها  سواء يف قطا  غزة  حي  ت  ه عمليا  إغ   املعابه منـ  
عقــد مــن الــزمن والنزاعــا  املتوــه ة مــ  إســهائي  علــ  القــد ة اإلنتاجيــة  أو يف الضــفة الغهبيــة  حيــ  تعيــ  

 .،3٨)والنشا  االقتصا  القيو  املفهوضة عل  حهكة األش اص والسل  بشدة سب  العي  
ويعــاي مـــا يقــه  مـــن نصــ  الســـوان الفلســـطينين مــن حـــاال  نقــ  يف أكثـــه مــن مـــا ة مـــن  - ٧٢

. وأموـــن تفـــا   حـــدو  أزمـــة أمـــن غـــ ائ  يف غـــزة يقـــط بفضـــ  مســـاعدة إنســـانية ،١٨)املغـــ اي  الدقيقـــة
يف املائـة مـن سـوان غـزة شـو   مـن أشـوال املعونـة  ٧٠. ويتلقـ  أكثـه مـن ،39)ُأجهي  عل  نطـا  واسـ 

__________ 

 و    ه   البيا   من وزا ة املالية الفلسطينية. ،35) 

منعدمـــة األمـــن الغـــ ائ  بد جـــة ”األســـه املعيشـــية الـــي تعـــاي مـــن انعـــدا  األمـــن الغـــ ائ  هـــ  تلـــ  الـــي تصـــن  علـــ  أهنـــا  ،36) 
صــا   واالجتمــاع  واألمــن   يف إطــا  منهجيــة اســتبيان الوضــ  االقت“منعدمــة األمــن الغــ ائ  بد جــة معتدلــة”أو  “شــديدة

 Palestine Food Security Sector and Palestinian Central Bureau ofالغــــــــــ ائ . وملزيــــــــــد مــــــــــن املعلومــــــــــا   انظــــــــــه  

Statistics, “Socioeconomic and food security survey 2014: State of Palestine” (2016). 

 Palestine Food Security Sector and Palestinian Central Bureau of Statistics, “Socioeconomic andانظـــــــــــــــــــــــه   ،3٧) 

food security survey 2014: State of Palestine” (2016). 
 املهج  نفسه. ،3٨) 

 و    ه   املعلوما  من األونهوا. ،39) 
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. وقـد ا تفـ  عـد  السـوان الـ ين يتلقـون املعونـة الغ ائيـة ،4٠)الدولية  معظمها يتمث  يف املساعدة الغ ائيـة
  ل تف  من عد  يق  عن ٢٠١6إىل عا   ٢٠٠٠من األونهوا أكثه من عشهة أضعاف يف الفية من عا  

شـــ  . ويف الضـــفة الغهبيـــة  بلغـــ  نســـبة انعـــدا  األمـــن  96٠ ٠٠٠شـــ   إىل أكثـــه مـــن  ٨٠ ٠٠٠
يف املائــة يف أوســا  األســه املعيشــية مــن  ١4يف املائــة مقا نــة مــ   ٢٢الغــ ائ  يف األســه املعيشــية ل جئــن 

 غ  ال جئن.
 

 التعليم  
يم تعي  ح  األطفال يف احلصـول   ما بهح  االنتهاكا  اخلط ة املتعلقة ابلتعل٢٠١6ويف عا   - ٧3

 .،4١)عل  تعليم آمن يف الضفة الغهبية  مبا يف ذل  القد  الشهقية
وقـد تســب  نظــا  الت طـيط وتقســيم املنــاط  الـ   تطبقــه الســلطا  اإلسـهائيلية يف املنطقــة جــيم  - ٧4

مســجلن يف طفــ  يلســطيين  5٠ ٠٠٠والقــد  الشــهقية يف نقــ  يف املبــاي املد ســية. وهنــاك مــا جمموعــه 
جمتمعــا  حمليــا  يف الضــفة  3٧طفــ  ينتمــون إىل  ١ ٧٠٠مد ســة يف املنطقــة جــيم. ويتنقــ  أكثــه مــن  ١٨3

كيلوميا . كما أييد أن التحهش والعن  اا من األسـبا    5الغهبية إىل مدا   تبعد عنهم مساية تفو  
 .،١٧)الي ت    إىل تعقيد الهح   إىل املدا   ومنها

ـــــــن يف  ٧5ونـــــــهوا أن وتفيـــــــد األ - ٧5 ـــــــة مـــــــن املـــــــدا   يف غـــــــزة ال تـــــــزال تعمـــــــ  بنظـــــــا  الفيت يف املائ
ابملقا نــة  وإبداعيــة تهييهيــة أنشــطة يف للمشــا كة ال جئــن األطفــال يــهص . وابلتــاي  تقلّصــ ٢٠١6 عــا 

 .،4١)بنظا  الفية الواحدة تعم  مدا   يف يتعلمون ال ين م  الت مي 
مد ســة الــي تضــه   أو ُ مــه  خــ ل  ٢5٢مجيــ  املــدا   البــال  عــد ها ويف غــزة  مت إصــ    - ٧6

  وأصبح  تعم  بوام  طاقتها  وأُعيد بناء مد سة األونهوا الي ُ مه  ٢٠١4األعمال العدائية يف عا  
ابلوامـ   و ـه  العمـ  علـ  إعـا ة بنـاء املـدا   السـ  املتبقيـة الـي ُ مـه . ومـن بـن م سسـا  التعلــيم 

منهـا بينمـا  ـه  العمـ   4م سسة الي أت ه  ابألعمال العدائية  جهى إص    ١4لبال  عد ها العاي ا
 وضـة  ٢٧4 وضة أطفـال مـن أصـ   ١٨٠م سسا  أخهى. وجهى إص   ما جمموعه  ٧عل  إص   
 .،4٢)أصابتها أضها 

لقصـــ ة بســب  نظـــا  ويف غــزة  تتـــن ه جتهبــة األطفـــال التعليميــة ســـلبيا  مــن جـــهاء األاي  الد اســية ا - ٧٧
الفيتن واالكتظاظ املزمن. كما أ ه  احلوا   املتعلقة ابألمن يف البنيـة التحتيـة للمـدا   يف املنطقـة جـيم 

 .،43)واملناط  القهيبة من املستوطنا 
 

__________ 

 .https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-blockade-november-2016  متا  عل  الهابط ،4٠) 

  http://www.dci-palestine.org/raids_tear_gas_and_a_burned_house_three_west_bank_school_daysانظــــــــــــــه   ،4١) 
 :Humanitarian situation reportعـن احلالـة االنسـانية يف  ولـة يلسـطن   منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـةتقهيه انظه أيضا  

State of Palestine ٢٠١٧آذا /ما    -  كانون الثاي/ينايه. 

 ،.٢٠١6“ )القتاليـة األعمـال وقـ  علـ  عامـان  غـزة”انظه  تقهيه الفهي  القطه  لألمم املتحدة يف  ولة يلسطن املعنون  ،4٢) 
“Gaza: two years after”. 

 Humanitarian situation report: State ofعــن احلالــة االنســانية يف  ولــة يلســطن   منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــةتقهيــه  ،43) 

Palestine ٢٠١6كانون األول/ يسم    -  تشهين األول/أكتوبه. 

https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-blockade-november-2016
http://www.dci-palestine.org/raids_tear_gas_and_a_burned_house_three_west_bank_school_days؛
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 الصحة العامة  
نســمة لوــ    5 ٠٠٠العــامل  مبعــدل  يف ابلســوان اكتظاظــا األكثــه املنــاط  مــن واحــدة تُعــد غــزة - ٧٨
يف املائــة مــن ال جئــن الــ ين يعيشــون يف  43.وتتفــاقم احلالــة بوجــه خــاص ابلنســبة إىل ،44)يلــومي مهبــ ك

.  ،45)نســـمة لوـــ  كيلـــومي مهبـــ  4٠ ٠٠٠خميمـــا  يصـــ  ييهـــا معـــدل الوثايـــة الســـوانية إىل مـــا ينـــاهز 
ية العامــة ياقمــ  األحــوال املعيشــية الــي تتســم ابالكتظــاظ والســون غــ  ال ئــ  مــن امل ــاطه الصــح كمــا

املهتبطة ابلت ل  من النفااي  الصلبة بطهيقة غ  سليمة يف مواقـ  إلقـاء القمامـة وميـا  الصـهف الهاكـدة  
 .،١٧)ال سيما ابلقه  من خميما  ال جئن

ويف غـــزة  أ َـّـــه  إغـــ ُ  املعـــابه واالنقســـا  السياســـ  - ٧9
والنـــزا  املتوـــه  أت ـــ ا  شـــديدا  علـــ  تـــوايه  ،46)

اخلــدما  الصــحية وعلــ  جو هتــا. ويعــاي العديــد مــن املهضــ  مــن اإلحبــا  ومــن األمل الــ   ميوــن تفا يــه 
ومـــن خمـــاطه صـــحية متصـــلة بتـــنخ  الهعايـــة النامجـــة  يف مجلـــة أمـــو   عـــن الـــنق  يف املـــوظفن املهـــهة ويف 

 .،44)الوههابء األ وية والنفااي  الطبية وإمدا ا 
ويف الضــفة الغهبيــة  يتحــتم علــ  الفلســطينين احلصــول علــ  تصــا يح لوــ  موعــد طــي يتطلــ   - ٨٠

الســفه إىل القــد  أو البلــدان اجملــاو ة  وكثــ ا  مــا يواجهــون التــنخ  أو الــهيا عنــد طلــ  هــ   التصــا يح  
وتتطلـ  القيــو  الــي تفهضــها إســهائي  علــ  التنقــ  أن  .وغالبـا  مــن  ون أن يقــد  هلــم ســب  لــ ل  الــهيا

التسـليم ”تست د  سيا ا  اإلسعاف الي حتم  املهض  من الضفة الغهبية إىل مستشفيا  القـد  إجـهاء 
  الـــ   مبوجبـــه تلتقـــ  مهكبتـــان عنـــد نقطـــة التفتـــي  أو اجلـــدا  ويـــتم إنـــزال املـــهيا مـــن األوىل “واالســـت  

 .،١٧)ويُنق  يف الثانية
  

 اجلوالن السوري احملتل -اثلثا  
وواليتهــا القضــائية  قوانينهــا إســهائي  بفــهض ، أن قــها ١9٨١) 49٧قــه  جملــ  األمــن يف قــها    - ٨١

إســـهائي   الســـلطة  ولـــي  لــه أ ـــه قـــانوي  وي  وطالــ  وابطــ  وإ ا هتــا علـــ  اجلــوالن الســـو   احملتـــ  الغ  
  .عل  الفو  قها ها تلغ  أبن القائمة ابالحت ل 

  أُييــد أن الســلطا  اإلســهائيلية قامــ  أبول عمليــة هــد  يف جمــدل ٢٠١6أيلول/ســبتم   ٧ويف  - ٨٢
. كمـا أن السياســا  ،4٧)،59  الفقـهة A/HRC/34/39مشـ   بـدعوى االيتقـا  إىل تصـهيح البنــاء الـ ز  )

والتنمية الي وضعتها إسهائي  جتع  من الصع  عل  السو ين احلصول عل  املتعلقة ابأل اض  واإلسوان 

__________ 

الفلسـطيين واللجنـة  لإلحصـاء املهكـز  و    ه   املعلوما  من بـه م  األمـم املتحـدة للبيئـة  مشـ ة إىل بيـا   مـن اجلهـاز ،44) 
 ية للسوان.الوطن

 ,Gaza situation report No. 191األ ىن )األونـهوا،   الشـه  يف الفلسـطينين ال جئن وتشغي  إلغا ة املتحدة األمم وكالة ،45) 

April 2017. 

  متــــــا  علــــــ  الــــــهابط  Robert Piper, “The humanitarian impact of a divided government”, 12 July 2016انظــــــه   ،46) 
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-divided-government. 

-http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-inانظـــــــــــه أيضـــــــــــا    ،4٧) 

the-occupied-syrian-golan/. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-divided-government
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-divided-government
http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/
http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/
http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/
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. وويقــــا  للجمهو يـــة العهبيــــة ،4٨)تصـــا يح البنـــاء  ممــــا يســـفه عــــن االكتظـــاظ املبلَّــــ  عنـــه يف القــــهى الســـو ية
هوتــا   يف  ١٨ ٠٠٠الســو ية  يــإن الســلطا  اإلســهائيلية تُقيِّّــد اســت دا  الســو ين لأل اضــ  يف حــدو  

 ،.٢4  الفقهة A/HRC/34/37هوتا  ) ١4٠ ٠٠٠تسمح للمستوطنن اإلسهائيلين ابستغ ل  حن
 اإلنســـان حقـــو  متـــ  الـــي اإلســـهائيلية املما ســـا  يف ابلتحقيـــ  املعنيـــة اخلاصـــة وذكـــه  اللجنـــة - ٨3

احملتلة ا عاءا  من منظما  اجملتم  املدي أبن  األ اض  يف العه  السوان من وغ   الفلسطيين للشع 
الســـلطا  اإلســـهائيلية تســـع  إىل مصـــا  ة األ اضـــ  الـــي ميلوهـــا الســـوان الســـو يون مـــن خـــ ل إع هنـــا 

بغية من  است دا  السـوان السـو ين هلـا ألغـهاض التشـييد أو الز اعـة أو الهعـ  وغ هـا  “مناط  خضهاء”
 ل  أن ه   السياسا  تعي  حتسن الطه  ونظم الصـهف الصـح   وتعيـ  إنشـاء من األغهاض. وُزعم ك

البنيـــــة التحتيـــــة الصـــــناعية وتشـــــييد امل سســـــا  التعليميـــــة والصـــــحية والثقاييـــــة لصـــــاح الســـــوان الســـــو ين 
(A/71/352 9١  الفقهة.، 

مي موعـ   ٢٠٠ة أن امليا  امل صصة للمزا عن السو ين حمد ة يف وت كد منظمة العم  الدولي - ٨4
مي مهب   وه  كميـة معهضـة للت فـيا عنـد اجلفـاف  يف حـن يتلقـ  املسـتوطنون مـا بـن  ١ ٠٠٠لو  
مي موع   ويف واق  األمه يتلقـون مـن امليـا  بقـد  مـا  تـاجون. وأ ى ذلـ  إىل تقـويا  ٨٠٠و  6٠٠

 .،49)له نشاطا  اثنواي  ابلنسبة للعديد من املزا عن السو ينالعم  الز اع   مما جع
ويف الوقــ  نفســه  اســتمه  التوســ  االســتيطاي الــ   متا ســه الســلطا  اإلســهائيلية يف اجلــوالن  - ٨5

،. 5٨  الفقـهة A/HRC/34/39السو   احملت  خـ ل الفـية املشـمولة ابلتقهيـه  يف انتهـاك للقـانون الـدوي )
منــــزل  ١ 6٠٠  أييــــد أن حوومــــة إســــهائي  وايقــــ  علــــ  خطــــط بنــــاء ٢٠١6ويف تشــــهين األول/أكتــــوبه 

احلوومــة ،  وويقــا  ملنظمــة العمــ  الدوليــة يــإن 59  الفقــهة A/HRC/34/39جديــد يف مســتوطنة كتســهين )
متـــنح األزوا  اإلســـهائيلين مـــن الشـــبا  املتـــزوجن حـــديثا  يهصـــة اســـتئجا  أ اضـــ  الســـو ين الـــ ين غـــا  وا 

 .،5٠)١96٧املنطقة يف عا  
 املـوا   واسـتغ ل وأجانـ  استوشـاف إلسـهائيلين مملوكـة شـهكا  وويقا  للجنة اخلاصة  واصل  - ٨6

اإلســهائيلية  الســلطا  مــن تــهاخي  علــ  احلصــول بعــد والــنفط  والغــاز امليــا  مــوا   ذلــ  يف مبــا الطبيعيــة 
(A/70/406 ٢5  الفقهة.، 

وشـــهد  الســـنوا  األخــــ ة زاي ة يف اســـتثما  احلوومــــة اإلســـهائيلية يف تنميــــة اجملتمعـــا  احملليــــة  - ٨٧
  خصـ  ٢٠١٧-٢٠١4مـدهتا  ـ   سـنوا  للفـية  السو ية يف اجلوالن  بوسـائ  تشـم  اعتمـا  خطـة

 مليون  وال   تصهف ابألسا  عل  التعليم وتطويه البنية التحتية. 6٠هلا ما يناهز 

__________ 

-http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-theانظـــــــــــــــــــــــــــه   ،4٨) 

occupied-syrian-golan/. 

 International Labour Organizationانظـــه تقهيـــه منظمـــة العمـــ  الدوليـــة عـــن حالـــة العمـــال يف األ اضـــ  العهبيـــة احملتلـــة   ،49) 

(ILO), The Situation of Workers of the Occupied Arab Territories (Geneva, International Labour Office, 

2016), para. 116. 

 ILO, The Situation of Workers of theاحملتلــة   العهبيــة األ اضــ  يف العمــال حالــة عــن الدوليــة العمــ  مــةمنظ انظــه تقهيــه ،5٠) 

Occupied Arab Territories (Geneva, International Labour Office, 2016), para. 118. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/37
https://undocs.org/ar/A/71/352
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
https://undocs.org/ar/A/70/406
http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/
http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/
http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authorities-demolish-home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/
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  عقد جملـ  الـوز اء اإلسـهائيل  أول اجتمـا  لـه علـ  اإلطـ   يف ٢٠١6نيسان/أبهي   ١٧ويف  - ٨٨
مهتفعـــا  اجلـــوالن ” ئـــي  وز اء إســـهائي  أن  . وعنـــد ايتتـــا  االجتمـــا   أعلـــن،5١)اجلـــوالن الســـو   احملتـــ 

تواصــ  تعزيــز الســوان واجملتمعــا  ”  متعهــدا  أبن حوومتــه ســوف “ســتبق  إىل األبــد يف أيــد  إســهائي 
يعــيف أخــ ا  ”. و عــا كــ ل  اجملتمــ  الــدوي إىل أن “احملليـة والصــناعة والز اعــة أب  طهيقــة يف اســتطاعتها

 .“،5٢)سيا ة إسهائي  الدائمةأبن مهتفعا  اجلوالن ستظ  حت  
  

 اخلالصة -رابعا  
أسييفقت وسييون سيي ة ميين احييتال  األراضييي الفلسيي ي ية والسييورةة عيين قيييود  ييدةدة علييى  - ٨9

الت ميييية االجتماعيييية واالقتصيييادةة يف األرض الفلسييي ي ية احملتلييية واجليييوالن السيييوري احملتيييل  وتتعيييدد 
علييى الشييع  الفلسيي يي، ال سيييما علييى اجملتميي   جوانيي  ري ييري السياسييات واملمارسييات اإلسييقائيلية

 واالقتصاد، وما فتئ هذا التأ ري ةرتاكم على مدى عقود من االحتال  
وتشال املمارسات والسياسات اإلسقائيلية يف األرض الفلس ي ية احملتلة واجليوالن السيوري  - 9٠

إلنسيان، وكاين اعتبيار اليبعه م هيا احملتل انتهاكًا للقانون اليدو  اإلنسياو والقيانون اليدو   قيو  ا
متييزةيية  وقييد تققييى بعييه املمارسييات اإلسييقائيلية إر ال قييل القسييقي أل ييخا   ميييني، وهييو مييا قييد 

 ةشال خققاً خ رياً التفاقية ج يف القابعة 
واالمتثا  للقانون الدو  أمق ال بيد م يأل ألنيأل ةافيلَّ أالى أييى أي ايقاب كيان نإلفيالت مين  - 9١

ةضيييمنَّ العدالييية والسيييالم جلميييي  الشيييعو  يف امل  قييية، مبييين فييييهم السييياان الفلسييي ي يون العقيييا  و 
 والسورةون الذةن ةقزحون حتت االحتال  

وحتيييتفأل األميييم املتحيييدة مبوقفهيييا الثابيييت  ن السيييالم اليييدائم والشيييامل ال كاييين أن ةتحقييي   - 9٢
م كفالييية أن تعميييل األميييم مييين خيييال  حيييل اليييدولتني عييين اقةييي  التفييياوض  وسيواصيييل األميييني العيييا إال

البقيياء،  مبقومييات وتتمتيي  األراضييي املتحييدة علييى إنشيياء دوليية فلسيي ي ية مسييتقلة ودكققااييية ومتصييلة
تعيش ج بًا إر ج   ويف سالم م  إسقائيل آم ة، يف إاار تسيوةة إقليميية  ياملة، متشيياً مي  قيقارات 

 جملس األمن ذات الصلة 
 
 

__________ 

ــــــة  الشــــــ ون وزا ة إســــــهائي   ،5١)  ــــــان اخلا جي ــــــوز اء   جملــــــ  عــــــن صــــــا   بي ــــــا  علــــــ  الــــــهابط  ٢٠١6نيســــــان/أبهي   ١٧ال . مت
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Cabinet-communique-17-April-2016.aspx. 

 .http://www.pmo.gov.il/english/mediacenter/secretaryannouncements/pages/govmes170416.aspx انظه  ،5٢) 

http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Cabinet-communique-17-April-2016.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Cabinet-communique-17-April-2016.aspx
http://www.pmo.gov.il/english/mediacenter/secretaryannouncements/pages/govmes170416.aspx

