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 واالجتماعي االقتصادي المجلس  العامة الجمعية
 2018الدورة الموضوعية لعام   والسبعون الثالثة الدورة
 من جدول األعمال 16البند   من القائمة األولية* 65البند 

 الفلسيييي ي ية األرض في الفلسيييي ي ي للشييييع  الدائمة السيييييادة
 في الع ب وللسييييييييييي ان، الشييييييييييي قية القدس فيها بما، المحتلة
 ال بيعية مواردهم على المحتل السوري الجوالن

 على اإلسييي ائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصييياد ة االنع اسيييا  
 الفلسيييي ي ية األرض في الفلسيييي ي ي للشييييع  المعيشييييية األحوال
 الجوالن في الع ب نوللس ا، الش قية القدس فيها بما، المحتلة
    المحتل السوري

 األحوال على اإلسيييييييي ائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصيييييييياد ة االنع اسييييييييا   
 القدس فيها بما، المحتلة الفلس ي ية األرض في الفلس ي ي للشع  المعيشية

  المحتل السوري الجوالن في الع ب وللس ان، الش قية
  

 العام األمين من مذك ة  
  

 موجز 
 اإلســــــــرائي   لالحتالل واالجتماعية االقتصــــــــا  ة االنعكاســــــــا ” املعنون 2017/30 القرار يف 

، الشــــــــــرقية القدس فيها مبا، احملت ة الف ســــــــــ ينية األرض يف الف ســــــــــ يي ل شــــــــــع  املعيشــــــــــية األحوال ع ى
 أن العام األمني إىل واالجتماع  االقتصـــا   اجمل س ط  ، “احملتل الســـور  اجلوالن يف العرب ول ســـكان

 ويف. القرار ذلك تنفيذ عن تقر را  ، اجمل س طر ق عن، والســــــــــــــبعني الثانية  ورهتا يف العامة اجلمعية إىل  قدم
 فيها مبا، احملت ة الف ســـــــ ينية األرض يف الف ســـــــ يي ل شـــــــع  الدائمة الســـــــيا ة” املعنون 72/240 القرار

 اجلمعية ط بت، “ال بيعية موار هم ع ى احملتل الســـــــــور  اجلوالن يف العرب ول ســـــــــكان، الشـــــــــرقية القدس
 الذ ، التقر ر هذا و ُقّدم. والســـــــــــبعني الثالثة  ورهتا يف تقر را إليها  قدم أن العام األمني إىل أ ضـــــــــــا العامة
 .أعاله املذكوَر ن واجمل س اجلمعية بقراَر  عمال  ، آسيا لغريب واالجتماعية االقتصا  ة ال جنة أعدته

 

 * A/73/50. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/240
https://undocs.org/ar/A/RES/72/240
https://undocs.org/ar/A/73/50
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 انتهاكا   تشــّكل اليت ت ك ســيما ال، املتواصــ ة اإلســرائي ية والســياســا  املمارســا  التقر ر و غ   
 واالقتصــــــا  ة االجتماعية األوضــــــا  ع ى وتؤثر اإلنســــــان حلقوق الدويل والقانون اإلنســــــاي الدويل ل قانون

 .اإلسرائي   سكر الع االحتالل حتت  عيشون الذ ن ل سكان
 من املقدمة ل مســـا ا  تقد رها عن تعرب أن آســـيا لغريب واالجتماعية االقتصـــا  ة ال جنة وتو  

 العام لألمني اخلاصـــــــــــــــة املمث ة ومكت ، الدولية العمل ومنظمة، املتحدة لألمم والزراعة األغذ ة منظمة
 ل رتبيـة املتحــدة األمم ومنظمــة، والتنميــة جــارةل ت املتحــدة األمم ومؤمتر، املســـــــــــــــ   والنزا  بــاألطفــال املعنيــة
 املتحدة األمم ومنظمة، ل  فولة املتحدة األمم ومنظمة، ل سكان املتحدة األمم وصندوق، والثقافة والع م
 ومكت ، األ ىن الشــرق يف الف ســ ينيني الالجئني وتشــغيل إلغاثة املتحدة األمم ووكالة، الصــناعية ل تنمية
 تنسـيق ومكت ، العامل  األغذ ة وبرنامج، األوســ  الشــرق يف الســالم لعم ية اخلاص املتحدة األمم منســق

 .العاملية الصحة ومنظمة، اإلنسانية الشؤون
 
  

  



A/73/87 

E/2018/69 
 

 

18-08037 3/29 

 

 مقدمة - أوال 
 قرارهــــا يف العــــامــــة واجلمعيــــة، 2017/30 قراره يف واالجتمــــاع  االقتصــــــــــــــــــا   اجمل س أعرب - 1

 األحوال ع ى اإلســـــــرائي   لالحتالل واالجتماعية ا  ةاالقتصـــــــ االنعكاســـــــا  من ق قهما عن، 72/240
 يف العرب ول ســـكان، الشـــرقية القدس فيها مبا، احملت ة الف ســـ ينية األرض يف الف ســـ يي ل شـــع  املعيشـــية
 اســـــــــــــتنفا ها أو ضـــــــــــــياعها أو إتالفها أو ال بيعية املوار  اســـــــــــــتغالل من وكذلك، احملتل الســـــــــــــور  اجلوالن

 اجلوالن ويف، الشــــرقية القدس فيها مبا، احملت ة الف ســــ ينية األرض يف إســــرائيل بلق   من ل خ ر تعر ضــــها أو
 . احملتل السور 

 .أعاله ذكره ور  مبا الص ة ذا  الت ورا  عن مع وما  املذكرة هذه وتقدم - 2
  

 المحتلة الفلس ي ية األرض - ثانيا 
  المحتلة الفلس ي ية األرض في اإلس ائيلية الممارسا   

. والف س ينية اإلسرائي ية القانونية النظم من معقدة جملموعة احملت ة األرض يف الف س ينيون خيضع - 3
، اإلســـرائي يني املســـتوطنني ع ى اإلق يمية احلدو  خارج اإلســـرائي   احمل   القانون  ُ بَّق، الغربية الضـــفة فف 
 هذا و ثري. الف س يي القانوي النظام إىل باإلضافة اإلسرائي   العسكر  ل قانون الف س ينيون خيضع بينما

 حلقوق أ ىن معا ريُ  فت بَّقُ . اجلنائية باملســـــــــــائل  تع ق فيما خاص بوجه إشـــــــــــكالية ذلك عن الناجم التفر ق
 ت بيق وميثل. اإلســــــرائي يني بنظرائهم مقارنة الف ســــــ ينيني من ع يهم واملدعى فيهم املشــــــتبه ع ى اإلنســــــان

 و نتهك، جوهره يف متييزا، غري ال األصل أو اجلنسية أساس ع ى، اإلق يم نفس يف نيخمت ف قانونيني نظامني
 أ ضـــــا و ثري. عا لة حماكمة يف احلق أركان من أســـــاســـــيا ركنا ميثل الذ ، القانون أمام املســـــاواة مبدأ أ ضـــــا
 الف ســـ ينيني  ىع اإلســـرائي   العســـكر  القانون وت بيق املســـتوطنني ع ى اإلســـرائي   احمل   القانون ت بيق

 اليت األرض يف الســــار ة القوانني باحرتام باالحتالل القائمة الســــ  ة بالتزام تتع ق شــــواغل الغربية الضــــفة يف
 .قهر ة اعتبارا  ذلك فعل من متنعها مل ما، حتت ها

 ةواملن ق الشــرقية الضــفة يف املناطق وتقســيم بتخ ي  املتع قة اإلســرائي ية الســياســا  اعُترب  وقد - 4
 املائة يف 10 و 5 بني نســــبتهم ترتاوح ما  ق ن وحيث الغربية الضــــفة من املائة يف 60 تشــــكل اليت، جيم
 القانون مع ومتنافية ومتييز ة تقييد ة ســـــياســـــة  ، اإلســـــرائي ية ل ســـــي رة بالكامل واخلاضـــــعة، الف ســـــ ينيني من

 من املائة يف 13 يف إال قانونية صـــفةب ع يها والبناء األراضـــ  بتخ ي  ل ف ســـ ينيني ُ ســـم  وال. (1)الدويل
، املغ قة العســــــــكر ة املناطق حدو  وترســــــــيم، ل مســــــــتوطنا  األراضــــــــ  ختصــــــــي  وبعد. الشــــــــرقية القدس

 مساحة من املائة يف 30 سوى ل ف س ينيني  تبقى ال، “اجلدار” تشييد أجل من أراض  ع ى واالستيالء
 جيم املن قة من املائة يف 0.4 ع ى بالبناء ل ف ســــــ ينيني يةاإلســــــرائي  املدنية اإل ارة وتصــــــر ح. جيم املن قة

 عقبا  املن قة ت ك يف  عيشـــــــــــــون الذ ن الف ســـــــــــــ ينيون  واجه ما وغالبا  (. 32 الفقرة، A/72/564 انظر)

__________ 

 و ولة، 32 الفقرة، A/72/564 و؛ 4 الفقرة، A/72/90-E/2017/71 و؛ 40 و 39 و 24 الفقرا ، A/HRC/34/38 رانظ (1) 
“ 2017 واملنشــــــ   واملســــــاكن ل ســــــكان العام ل تعدا  األولية النتائج”، الف ســــــ يي لإلحصــــــاء ملركز ا اجلهاز، ف ســــــ ني

 .www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf :الراب  ع ى متاح(، 2008، اهلل رام)

https://undocs.org/ar/A/72/564
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/72/90
https://undocs.org/ar/A/72/564
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 ع ى املوافقة معدل كان  فقد. لبناءا تصـــار   ع ى احلصـــول حماولتهم عند جتاوزها  ســـتحيل  كا  إســـرائي ية
 .(2)املائة يف 4 من أقل 2016-2007 الفرتة خالل جيم املن قة يف ل ف س ينيني البناء تصار  

 
  المستوط ين وع ف للقوة المف ط االستخدام  

 وال تزال مثة شــــــــــواغل قائمة ذا  صــــــــــ ة باملعا ري الدولية، وظاصــــــــــة فيما  تع ق باملتظاهر ن املدنيني - 5
وراشــــــق  احلجارة يف الضــــــفة الغربية، ويف املناطق املقيَّدة الدخول يف ق ا  غزة. و ؤ   انعدام املســــــاءلة العام 
عن االنتهاكا  املرتَكبة ع ى  د أفرا  األمن واجليش إىل تفاقم احلالة، ال ســيما وأن عد ا من احلوا ي  شــري 

، قتــــل اجليش اإلســــــــــــــرائي   2018ارس آذار/مــــ 30. فف  (3)بقوة إىل وقو  أعمــــال قتــــل غري مشــــــــــــــرو 
جبروح، معظمهم أثناء املظاهرا  بالقرب من الســياج الفاصــل بني  1 400ف ســ ينيا وأصــاب أكثر من  18

 .(5)من اإلصابا  كان نامجا عن استخدام ذخرية حية 800؛ وتفيد تقار ر بأن حوايل (4)غزة وإسرائيل
 املـــدنيني من 80 قُتـــل، 2018 مـــارس/آذار 31 إىل 2017 أبر ــل/نيســـــــــــــــــان 1 من الفرتة ويف - 6

، املســـتوطنني أو األمنية األجهزة أو اإلســـرائي   اجليش  د ع ى، طفال 17 و نســـاء 3 منهم، الف ســـ ينيني
. (6)طفال 2 095 و وفتاة امرأة 419 منهم، جبروح الف ســـ ينيني املدنيني من 12 188 ُأصـــي  حني يف

 الفرتة وخالل. فيها ضـــــــ وعهم ا ع  أو إســـــــرائي يني دضـــــــ هجما  يف ضـــــــالعني الضـــــــحا ا من عد  وكان
 . جبروح 119 وُأصي  إسرائي يا 16 قُتل، نفسها

 الشـــــــرطة قا ة مين  اإلرهاب مكافحة لقانون تعد ال الكنيســـــــت أقرّ ، 2018 مارس/آذار 7 ويف - 7
 قيامهم يف هشــــــتب ُ  أو، اإلســــــرائي يني ع ى اهلجوم أثناء قت ون ُ  الذ ن الف ســــــ ينيني جثامني احتجاز ســــــ  ة
 أن من اخلوف إىل  دعو ما وجو  عدم تقرر إذا ل دفن أه ها إىل اجلثامني إلعا ة شـــــــــــرو  وحتد د، بذلك

 لتمجيد منربا اجلنازة ُتســــــــــتخدم أن أو، ل خ ر األرواح تعرُّض أو إرهابية هجمة شــــــــــنّ  عن اجلنازة تســــــــــفر
 .(7)اإلرهابية اهلجما 

 

__________ 

 ”humanitarian needs overview: Occupied Palestinian Territory 2018“،اإلنســـــانية الشـــــؤون تنســـــيق مكت نشـــــرة  (2) 

(November 2017), الن  هنا ة يف 22 احلاشية. 

ـــــة العفو منظمـــــة أ ضــــــــــــــــــــا وانظر؛ 51 والفقرة 16-6 الفقرا ، A/72/565 انظر (3)  ـــــدولي ـــــدوليـــــة العفو منظمـــــة تقر ر، ال  ال
 .72 الصفحة(، 2018، نلند) : حالة حقوق اإلنسان يف العامل2017/2018 ل عام

 ”Humanitarian bulletin: Occupied Palestinian Territory“، اإلنســـــــــــــــانية الشـــــــــــــــؤون تنســـــــــــــــيق مكت انظر نشـــــــــــــــرة  (4) 

(March 2018). 

: الراب  ع ى متــاح(. 2018 أبر ــل/نيســــــــــــــــان 5) “مؤملــة إنســــــــــــــــانيــة تك فــة...  غزة”، األمحر ل صـــــــــــــــ يــ  الــدوليــة ال جنــة (5) 
www.icrc.org/ar/document/Gaza-%20troubling-human-toll. 

: الراب  ع ى متــــــــاحــــــــة، الشــــــــــــــــهر ــــــــة املع يــــــــا  بيــــــــانــــــــا  قــــــــاعــــــــدة، اإلنســــــــــــــــــــــانيــــــــة الشــــــــــــــــؤون تنســــــــــــــــيق مكتــــــــ  (6) 
www.ochaopt.org/content/monthly-figures (2018 سمار /آذار 17 يف ع يه االطال  مت.) 

)الكنيست  سن  “Knesset passes law granting police the authority to hold terrorists’ bodies”انظر: الكنيست،  (7) 
. متـاح ع ى الراب  2018آذار/مـارس  8قـانونـا مين  الشـــــــــــــــرطـة ســـــــــــــــ  ـة احتجـاز جثـامني اإلرهـابيني(، بيـان صـــــــــــــــحف ، 

www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13804. 

https://undocs.org/ar/A/72/565
https://www.ochaopt.org/content/monthly-figures
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  باملستوطنني املرتب  العنف  
 اليت واملضــا قا  العنف أعمال من الف ســ ينيني معاناة اســتمر ، بالتقر ر املشــمولة الفرتة خالل - 8

 الســـــــــكان قدرة إعاقة يف املســـــــــتوطنون  رتكبها اليت العنف أعمال اســـــــــتمر  فقد. املســـــــــتوطنون ميارســـــــــها
 وبعد(. 23 الفقرة، A/HRC/37/43 انظر) اإلنسان حقوق من العد د ممارسة ع ى املتضرر ن الف س ينيني

 منذ والف ســــــــــــ ينيني الغربية الضــــــــــــفة يف اإلســــــــــــرائي يني املســــــــــــتوطنني بني العنف حوا ي يف م ر  اخنفاض
ن فقــد. 2016 بعــام مقــارنــة   2017 عــام يف حــا ة ز ــا ة احلوا ي ت ــك شـــــــــــــــهــد ، 2013 عــام  شــــــــــــــّ

 /آذار 31 إىل 2017 أبر ــل/نيســــــــــــــــان 1 من الفرتة يف وقعــت إهنــا قيــل هجومــا 180 حنو مســـــــــــــــتوطنون
 .(6)2018 مارس

ج  ت - 9  يف املســــــــتوطنني عنف بشــــــــأن املفتوحة امل فا  يف االهتام لوائ  تقدمي معدل يف ز ا ة وســــــــُ
 واملالحقة القانون إنفاذ تدابري ز ا ة إىل األقل ع ى جزئيا تعزى، (8)2017 عام إىل 2014 عام من الفرتة

 ومقاضاة املستوطنني عنف قضا ا يف ل تحقيق جهدها قصارى تبذل ال زالت ما إسرائيل أن بيد. ضائيةالق
 (. 23 الفقرة، A/HRC/37/43 انظر) اجلناة
 عدم الغربية الضفة يف اإلسرائي يون  رتكبها اليت اجلرائم ضحا ا من الف س ينيون  فّضل ما وكثريا - 10

 حاال  مثة تزال وال. (9)اجلرائم هذه يف التحقيق عا ة   جير  وال؛ اإلســــــرائي ية الشــــــرطة إىل شــــــكاوى تقدمي
 وبرفقتها بل، اإلســــــرائي ية األمن قوا  حضــــــور يف وممت كاهتم ف ســــــ ينيني ع ى مســــــتوطنني العتداء موثقة

 (.22-17 الصفحا ، A/72/564 انظر)
 

 المعاملة وإساءة االحتجاز  
 لدوا  االحتجاز” قيد األقل ع ى ف ســـــــــــ ينيا 5 890 مثة كان،  2018 فربا ر/شـــــــــــبا  هنا ة يف - 11

  زال وال. (12)امرأة 61 و (11)طفال 356 منهم، (10)اإلســــــرائي ية الســــــجون يف عقوبة  قضــــــون أو “أمنية
 أخري كمالذ  إال اســـــــــتخدامه جي  ال االحتجاز هذا ألن، الف ســـــــــ ينيني طفالاأل احتجاز إزاء بالغا الق ق

 .(13)ممكنة فرتة وألقصر

__________ 

 اإلســـــــــــــــرائي يني املواطنني ع ى القوانني ت بيق: 2017   ســـــــــــــــمرب/األول كـــــانون،  مع ومـــــا  ورقـــــة”،   ن  يش منظمـــــة (8) 
: الراب  ع ى متاحة. 4 الصـــــــفحة، “2017-2005 الفرتة خالل ل وضـــــــع   ن  يش لرصـــــــد حتد ث - الغربية الضـــــــفة يف

www.yesh-din.org/en/data-sheet-december-2017-law-enforcement-israeli-civilians-west-bankوالـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــان  ؛
”Increase in settler violence during the first half of 2017“  الشــــــؤون اإلنســــــانيةالصــــــا ر يف نشــــــرة مكت  تنســــــيق 

“Humanitarian bulletin: Occupied Palestinian Territory” (July 2017) ــــــــــــ ــــــــــــراب ــــــــــــاح عــــــــــــ ــــــــــــى ال  ، مــــــــــــت
www.ochaopt.org/content/increase-settler-violence-during-first-half-2017. 

 .2 الصفحة، نفسه املرجع (9) 

 .العسكر ة السجون يف احملتجز ن األشخاص باستثناء (10) 

ـــــدى احملتجز ن الف ســـــــــــــــ ينيني حول مع يـــــا ، بتســـــــــــــــ يم منظمـــــة (11)  ـــــة األمن قوا  ل ـــــاحـــــة، اإلســـــــــــــــرائي ي  :الراب  ع ى مت
www.btselem.org/arabic/statistics/detainees_and_prisoners (2018أ ار/ما و  31االطال  ع يها يف  )مت. 

 يف اع يه االطال  مت) www.addameer.org/ar/statistics :الراب  ع ى متاحة، إحصـــائية بيانا  قاعدة، الضـــمري مؤســـســـة (12) 
 (.2018أ ار/ما و  31

 (.اليونيسيف) ل  فولة املتحدة األمم منظمة من ور   مع وما  (13) 

http://undocs.org/A/HRC/37/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/43
http://undocs.org/A/72/564
http://www.yesh-din.org/en/data-sheet-december-2017-law-enforcement-israeli-civilians-west-bank؛
http://www.yesh-din.org/en/data-sheet-december-2017-law-enforcement-israeli-civilians-west-bank؛
http://www.yesh-din.org/en/data-sheet-december-2017-law-enforcement-israeli-civilians-west-bank؛
https://www.ochaopt.org/content/increase-settler-violence-during-first-half-2017
http://www.addameer.org/ar/statistics
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 من، اإل ار  االحتجاز قيد الف ســـــــــــــ ينيني من 427 مثة كان،  2018 فربا ر/شـــــــــــــبا  هنا ة ويف - 12
  ز د ام اإلســـرائي ية الســـ  ا  أصـــدر ، 2014 عام إىل 1967 عام من الفرتة ويف. (14)أطفال 4 بينهم
 احملتجز ن من األقـــل ع ى 449 مثـــة كـــان،  2017  وليـــه/متوز ويف. إ ار  احتجـــاز أمر 50 000 ع ى

 أن و تعني. (15)حماكمة أو هتمة  ون مســـــــّمى غري ألجل حمتجزون وكانوا، اإلســـــــرائي ية الســـــــجون يف إ ار ا
 اإلنســــان حلقوق الدويل القانون مبوج  إســــرائيل التزاما  مع متمشــــيا اإل ار  االحتجاز اســــتخدام  كون

 يف املدنيني حبما ة املتع قة جنيف اتفاقية من 78 املا ة جتيزه الذ  لالحتجاز االســـــــــــــــتثنائية ال بيعة ومع
 .احلرب وقت
 وحيظر. احملت ة الف سـ ينية األرض خارج تقع منشـ   يف حمتجزون الف سـ ينيني السـجناء ومعظم - 13

 الســـــ  ة إق يم إىل، جرائم بارتكاب املتهمون فيهم مبن، حملمينيا األشـــــخاص نقل اإلنســـــاي الدويل القانون
 احملتجز ن تزور أن اأُلســــــــــــر ع ى املســــــــــــتحيل أو الصــــــــــــع  من جتعل املمارســــــــــــة وهذه. باالحتالل القائمة

 (.38 الفقرة، A/72/565 انظر)
مذكرة من األمني العام، فقد أعربت جلنة مناهضة التعذ   عن  وع ى حنو ما ذُك ر العام املاض  يف - 14

ر.  ق قها من عد  من املمارســـــــا  اإلســـــــرائي ية جتاه احملتجز ن الف ســـــــ ينيني اليت مل  ُســـــــتثن منها ح  الُقصـــــــَّ
وتشــــــــمل هذه املمارســــــــا  احلرمان من الضــــــــمانا  القانونية األســــــــاســــــــية ل محتجز ن إ ار ا والعزل واحلبس 

ل محتجز ن، مبن فيهم القصــــــــــــر، ومعاقبة املضــــــــــــربني عن ال عام وتعذ   األطفال الف ســــــــــــ ينيني االنفرا   
إســاءة معام تهم وتع يل ز ارا  أقارب األطفال الســجناء. وأعربت ال جنة أ ضــا عن ق قها من املع وما   أو

، A/72/90-E/2017/71اليت ت قتها ومفا ها عدم وجو  مســــاءلة مناســــبة عن التعذ   وســــوء املعام ة )انظر 
(. ومل  ُفَت  أ  30 و 28 و 26 و 24 و 22، الفقرا  CAT/C/ISR/CO/5؛ وانظر أ ضـــــــــــــــا 18الفقرة 

. (16)2001ء املعام ة مت تقدميها منذ عام شــكوى تتع ق بالتعذ   وســو  1 000حتقيق جنائ  يف أكثر من 
وتشمل الشكاوى املتع قة بالتعذ   أو سوء املعام ة جهاز األمن اإلسرائي   بصفة خاصة. وع ى الرغم من 

، مل  ســـــــفر أ  منها 2013أن عد  الشـــــــكاوى املتع قة باجلهاز قد زا  مبعدل أربعة أمثال منذ حز ران/ ونيه 
ـــــــائ  )انظر  ، A/HRC/31/40؛ وانظر أ ضـــــــــــــــــــــا 23، الفقرة A/HRC/WG.6/29/ISR/2عن حتقيق جن

(. ومع 60-58، الفقرا  A/71/364 ، و50-48، الفقرا  A/HRC/34/38، و48 و 47 الفقرتني
ذلك، فقد صدر  مخس لوائ  اهتام ضد جنو  إسرائي يني مشتبه يف إ ذائهم حمتجز ن ف س ينيني بينما كانوا 

 .(17)مكب   اليد ن وحمتجز ن

__________ 

: الـــرابـــ  عـــ ـــى مـــتــــــــاحــــــــة، الـــغـــربـــيــــــــة الضـــــــــــــــــفــــــــة يف اإل ار ــــــــة االعـــتـــقــــــــاال  حـــول مـــعـــ ـــيــــــــا ، بـــتســـــــــــــــــ ـــيـــم مـــنـــظـــمــــــــة (14) 
www.btselem.org/arabic/administrative_detention/statistics ( 2018أ ار/ما و  31مت االطال  ع يها يف.) 

 متاح(. 2014 فربا ر/شـــبا  12) ‘‘اإل ار  االعتقال لســـياســـة االحتالل ممارســـة حول حقائق عشـــر’’، الضـــمري مؤســـســـة (15) 
 .www.addameer.org/publications/ten-facts-administrative-detention: الراب  ع ى

 .A/HRC/37/42 أ ضا انظر؛ 74 الصفحة، 2017/2018 ل عام الدولية العفو منظمة تقر ر، الدولية العفو منظمة (16) 

: ت بيق القانون ع ى اجلنو  اإلســــــرائي يني املشــــــتبه يف 2016انظر: منظمة  يش   ن، ورقة مع يا  كانون األول/  ســــــمرب  (17) 
-https://s3-eu-west، متـــاحـــة ع ى الراب  10، الصـــــــــــــــفحـــة 2015م ّخ  مع يـــا   -اعتـــدائهم ع ى ف ســـــــــــــــ ينيني 

1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0% 

D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%97+%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2016

/YeshDin+-+Data+1.17+-+Arabic.pdf. 

http://undocs.org/A/72/565
https://undocs.org/ar/A/72/90-E/2017/71
http://undocs.org/CAT/C/ISR/CO/5
http://undocs.org/A/HRC/WG.6/29/ISR/2
http://undocs.org/A/HRC/31/40
http://undocs.org/A/HRC/34/38
http://undocs.org/A/71/364
http://www.btselem.org/arabic/administrative_detention/statistics
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/42
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%97+%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2016/YeshDin+-+Data+1.17+-+Arabic.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%97+%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2016/YeshDin+-+Data+1.17+-+Arabic.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%97+%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2016/YeshDin+-+Data+1.17+-+Arabic.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%97+%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2016/YeshDin+-+Data+1.17+-+Arabic.pdf
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 التحتية والب ى الممتل ا  ومصادرة تدمي   

 ل ف س ينيني القسر  اإلخالء عم يا  من ع يها  رتت  وما اهلدم الأعم يف إسرائيل متا    عد - 15
 قد حيث الشـــرقية، القدس فيها مبا الغربية، الضـــفة يف قســـر ة بيئة إجيا  يف تســـهم اليت الرئيســـية العوامل من
 أعمال تشــــكل ما وكثريا .(18)الرحيل ســــوى احمل ية واجملتمعا  األفرا  أمام خيار أ  حمد ة ظروف ترتك ال

 )انظر اإلنســــــــــــــــان حلقوق جســـــــــــــــيمة انتهاكا  القســـــــــــــــر  اإلخالء عم يا  من ع يها  رتت  وما اهلدم
A/72/564، اخلاصـــــــــة املمت كا  مصــــــــــا رة أو تدمري حيظر الذ  اإلنســــــــــاي، الدويل والقانون (49 الفقرة 

 (.33 الفقرة ،A/HRC/37/43 )انظر
 أكثر اإلســــــرائي ية الســــــ  ا  هدمت ،2018 وآذار/مارس 2017 نيســــــان/أبر ل بني الفرتة ويف - 16
 عد  جممو  و ب غ السابق. بالتقر ر املشمولة الفرتة عن اخنفاضا ميثل مما الف س ينيني، مباي من 310 من

 من ممولــة مبن   917 و ســـــــــــــــكنيــة مبــان   2 009 منهــا ،2009 عــام منــذ مبن   5 413 املهــدَّمــة املبــاي
 يف الف ســـــــــــ ينيني ملباي اإلســـــــــــرائي ية اهلدم عم يا  من عد  أكرب ثاي 2017 عام وشـــــــــــهد .(19)املاحنني
 .(20)هدم عم ية 190 سجل الذ  2016 عام من أقل كان  وإن ،2000 عام منذ الشرقية القدس

 البناء، تصـــار   ع ى حصـــوهلم بعدم الف ســـ ينيني منازل هدم لترب ر ي يةاإلســـرائ الســـ  ا  وحتتج - 17
 هنا ة وحب ول (.25-23 الفقرا  ،A/72/564 )انظر مســـــــــــــــتحيال  كون أن ع يها احلصـــــــــــــــول  كا  اليت
 يف الف ســــــــــ ينيني ممت كا  هلدم يهاع  املوافقة انتظار يف أمر 13 000 من أكثر هناك كان  ،2017 عام

  .(21)جيم املن قة
 (19)عقايب هدم عم يا  تســـــــع اإلســـــــرائي ية الســـــــ  ا  نّفذ  بالتقر ر، املشـــــــمولة الفرتة وخالل - 18

 احملظور اجلماع  العقاب حد إىل  صــــل قد إجراء وهو هجما ، شــــنهم يف مشــــتبه ف ســــ ينية أســــر ملنازل
  (.27-18 الفقرا  ،A/72/565 )انظر اإلنسان حلقوق الدويل القانونو  اإلنساي الدويل القانون مبوج 

ج ت ،2017 أ  ول/ســـبتمرب وح  ذلك، ع ى وعالوة - 19  مببان   تتع ق ومصـــا رة هدم حالة 66 ســـُ
 .(22)2017 لعام الغذائية باملعونا  تتع ق حالة 39 و زراعية، أصول أو

 الف ســـــ ينيني جريان ضـــــد عقايب كإجراء  املمت كا  مصـــــا رة من إســـــرائيل به تقوم ما  صـــــل وقد - 20
 وُ صــــــنَّفُ  (.27-23 الفقرا  ،A/72/565 )انظر اجلماع  العقاب حد إىل إســــــرائي يني، مبهامجة املتهمني

 أراضــــــ ” باســــــم إســــــرائيل إليها )تشــــــري العامة األراضــــــ  فئة يف رمسيا جيم املن قة مســــــاحة ث ث من أكثر
 يف ل ســــــالم أوســــــ و عم ية بدء قبل “الدولة أراضــــــ ” إعالنا  من العظمى الغالبية وصــــــدر  “(.الدولة
 بني ترتاوح مســـــــــــاحة أع نت إســـــــــــرائيل أن إىل التقد را  وتشـــــــــــري املاضـــــــــــ . القرن من التســـــــــــعينا  أوائل

__________ 

 ,”humanitarian needs overview 2018“ ؛ وانظر أ ضـــا مكت  تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية،27، الفقرة A/72/564انظر  (18) 

annex I (protection). 
. انــــــــــظــــــــــر demolitions and displacement databaseمــــــــــكــــــــــتــــــــــ  تــــــــــنســــــــــــــــــــــــيــــــــــق الشــــــــــــــــــــــــؤون اإلنســــــــــــــــــــــــانــــــــــيــــــــــة،  (19) 

www.ochaopt.org/page/demolition-system  (.2018ذار/مارس آ 12)مت االطال  ع يه يف 
 .Humanitarian bulletin: Occupied Palestinian Territory” (December 2017)“ ،مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية (20) 
 يف هنا ة الن . 22، احلاشية ”humanitarian needs overview 2018“مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (21) 
 .11املرجع نفسه، الصفحة  (22) 
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 إىل 1979 عــام من الفرتة يف “الــدولــة أراضـــــــــــــــ ” ضـــــــــــــــمن مربع كي ومرت  900 و امربعــ كي ومرتا 750
 لصـــــــاح ال حصـــــــرا، ومواطنوها إســـــــرائيل لتســـــــتخدمها “الدولة أراضـــــــ ” ُخصـــــــصـــــــت وقد .1992 عام

 احمل يني. السكان
 

 الس ان تش  د  
 ضــــــ األرا ع ى االســــــتيالء عم يا  تشــــــمل اليت املمارســــــا  جمموعة أن من مســــــتمر ق ق هناك - 21

 الف ســـــ ينيني منازل وهدم االســـــتي انية، البؤر ع ى رجع  بأثر القانوي ال ابع وإضـــــفاء الدولة، من مبوافقة
 التنقل ع ى املفروضـــــة والقيو  البناء، تراخي  الف ســـــ ينيني من  ورفض رزقهم، مبوار  الصـــــ ة ذا  واملباي
 يف قسر ة بيئة إجيا  يف تسهم لعنف،ا هذا عن املساءلة وانعدام املستوطنني، وعنف العيش، كس   وفرص
 املن قة من معينة أجزاء من اخلروج إىل الف س ينيني  دفع مما الكام ة، اإلسرائي ية ل سي رة اخلاضعة املناطق

 هلذه نتيجة بد  ة، ســـــــكنية مناطق إىل والنقل القســـــــر  التشـــــــر د  كون أن وميكن الشـــــــرقية. والقدس جيم
 ميثل مما  نتق ون، الذ ن األفرا  من مســـــبق وع م حرة موافقة  ون نـُف ذ ذاإ إجبار  نقل مبثابة الســـــياســـــا ،

 النقل و شكل اإلنسان. حلقوق الدويل والقانون اإلنساي الدويل القانون مبوج  إسرائيل اللتزاما  انتهاكا
  .(23)احلرب جرمية حد إىل و صل الرابعة جنيف التفاقية خ ريا انتهاكا القسر 

ر  بالتقر ر، املشــمولة ةالفرت  وخالل - 22  فيها مبا الغربية، الضــفة يف منازل هدم بعد ف ســ ينيا 448 شــُ
 شــــــــخصــــــــا 1 263 ب غ الذ   ن املشــــــــر  عد  مع باملقارنة حا ا اخنفاضــــــــا  شــــــــكل مما الشــــــــرقية، القدس

 عد  جممو  و ب غ التوايل. ع ى بالتقر ر، املشـــــــــــمولتني الســـــــــــابقتني الفرتتني خالل شـــــــــــخصـــــــــــا 1 162 و
 4 528 منهم شــــــــخصــــــــا، 8 681 إىل 2009 عام منذ املنازل هلدم نتيجة   شــــــــر وا الذ ن  ينينيالف ســــــــ

  .(19)طفال
 يف الف ســــــــ ينية املعيشــــــــية األســــــــر مجيع ث ث عن  قل ال ما حيصــــــــل ال التخ ي ، لنظام ونتيجة - 23

 مقيم شـــخ  100 000  عرض الذ  األمر إســـرائيل، تصـــدرها اليت البناء تصـــار   ع ى الشـــرقية القدس
  .(20)التشر  خل ر
 والقيو  الشــــــــــــرقية القدس يف باملقيمني اخلاص الصــــــــــــارم اإلقامة ونظام اإلجراءا  هذه وتســــــــــــهم - 24

 يف احملت ة، الف ســــــ ينية األرض من أخرى وأجزاء الشــــــرقية القدس يف املقيمني أســــــر مشل ملّ  ع ى املفروضــــــة
 (.63 و 55 الصفحتني ،A/HRC/37/43 )انظر القدس سكان الف س ينيني تشر د

 القدس يف اإلقامة تصـــــــــــــــار   إســـــــــــــــرائيل ألغت ،2017 وأ ار/ما و 1967 عام بني الفرتة ويف - 25
 ع ى اإلســــــــرائي   الكنيســــــــت صــــــــّدق ،2018 آذار/مارس 7 ويف .(24)ف ســــــــ ينيا 14 595 عد هم ملا

 يف ل ف ســــ ينيني الدائمة اإلقامة تصــــار   بإلغاء الداخ ية لوز ر  ســــم  لإســــرائي إىل الدخول لقانون تعد ل

__________ 

، A/HRC/31/43 ؛ و28و  27، الفقرتني A/HRC/34/38؛ وانظر أ ضــــــــــــــــــــــا 36و  27، الفقرتني A/72/564ر انظ (23) 
؛ 34-30، الـــفـــقـــرا  A/68/513 ؛ و29و  28، الـــفـــقـــرتـــني A/HRC/24/30؛ و 60-50 و 46 و 44 الـــفـــقـــرا 

 .13، الفقرة A/69/348؛ و 24، الفقرة A/HRC/28/80؛ و 20-11، الفقرا  A/HRC/25/38 و

 (.2017أ ار/ما و  21) “2017القدس الشرقية: حقائق ومع يا  ”مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل،  (24) 

http://undocs.org/A/HRC/37/43
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 القانون مبوج  احملد  النحو ع ى التجســــس، أو اخليانة أو إرهابية أنشــــ ة  رتكبون الذ ن الشــــرقية القدس
  .(25)“إسرائيل لدولة الوالء حلق خرقا تشكل اليت األفعال” أو اإلسرائي  

 أجل من قضـــــــائية  عاوى رفع يف تتمثل اســـــــرتاتيجية   أ ضـــــــا املســـــــتوطنني ا منظم تتبع ما وغالبا   - 26
 ،2004 عام ومنذ  هو . م  ك ع ى السابق يف كانت  أهنا أساس ع ى الشرقية القدس يف ممت كا  اشرتاء

 طر ق عن وذلك القدمية، باملد نة احملي ة األحياء يف املمت كا  ع ى املســتوطنني اســتيالء حاال  عد  زا 
 ،A/HRC/37/43 )انظر 1948 عـــام قبـــل  هو  م ـــك كـــانـــت  املمت كـــا  ت ـــك بـــأن واال عـــاء اءالشـــــــــــــــر 

 من ال ر  خل ر معرضــــــــة   ف ســــــــ ينية أســــــــرة 180 كانت  قدما، اإلجراءا  هذه مضــــــــ  ومع (.40 الفقرة
 .(26)املستوطنون  تخذها اليت القانونية ا اإلجراء نتيجة 2017 عام يف الشرقية القدس يف منازهلم

 خ ف املوجو  ن الشــــــــرقية القدس أحياء ســــــــكان عد  تزا د من الف ســــــــ ينيني تشــــــــر د و تضــــــــ  - 27
 وهو أقل. اإلســـــــكان يف التوســـــــع ع ى املفروضـــــــة والقيو  أقل اإلجيار حيث الغربية، الضـــــــفة يف “اجلدار”

 الضفة من أزواج مع العيش من إقامة تصر   ع ى اص وناحل الف س ينيون فيه  تمكن الذ  الوحيد املكان
 األســـاســـية التحتية والبن األســـاســـية اخلدما  نق  من األحياء هذه وتعاي التصـــر  . فقدان  ون الغربية
 عرب املرور إىل األحياء كت  يف  عيشــون الذ ن الف ســ ينيون و ضــ ر (.56 الفقرة ،A/HRC/37/43 )انظر
  القدس. إىل ل دخول اإلسرائي ية التفتيش نقا 
 طر  إىل الرامية اخل ة جيم، املن قة يف قســـــــــــــر ة بيئة إجيا  يف تســـــــــــــهم اليت األخرى العوامل ومن - 28

 بــدو ــة، مجــاعــة 46 إىل  نتمون شـــــــــــــــخ  7 500 حنو فيهم مبــا والرعــاة، البــدو مجــاعــا  توطني وإعــا ة
 أ ضـــــــــــا انظر ؛25 و 24 الفقرتان نفســـــــــــه، )املرجع شـــــــــــد دة ملخاطر املعرضـــــــــــني الالجئني، من معظمهم

A/72/564، 36 الفقرة.) 
  زالون ال ف ســـــــــــــ يي 23 500 حنو هناك كان  ،2017 الثاي/نوفمرب تشـــــــــــــر ن حب ول غزة، ويف - 29

 إعا ة موا   خول ع ى إسرائيل تفرضها اليت القيو  بسب  2014 امع يف  ار الذ  ل نزا  نتيجة مشر  ن
 .(27)اإلعمار إلعا ة املخص  احملد  والتمو ل اإلعمار

 
 اإلس ائيلية االستي ان أنش ة  

 األمن، جم س قرارا  من عد ا احملت ة الف س ينية األرض يف اإلسرائي ية االستي ان أنش ة تنتهك - 30
 األرض يف ل مســــتوطنا  إســــرائيل إنشــــاء أن تأكيد فيه اجمل س أعا  الذ  ،(2016) 2334 القرار منها

 انتهاكا   و شــــكل قانونية شــــرعية أ  له ليس الشــــرقية، القدس فيها مبا ،1967 عام منذ احملت ة الف ســــ ينية
 والدائم العا ل الســـــــــــــــالم وحتقيق الدولتني حل حتقيق أمام ىكرب   وعقبة   الدويل القانون مبوج  صـــــــــــــــارخا  

__________ 

 Knesset passes legislation authorizing interior minister to revoke permanent residency status“الكنيســــــــت،  (25) 

over involvement in terrorism”ن  ثبت ، )الكنيســــــت  ســــــّن قانونا جييز ل
َ
وز ر الداخ ية إلغاء تصــــــار   اإلقامة الدائمة مل

 /www.knesset.gov.il/spokesman/eng(. متاح ع ى الراب  2018آذار/مارس  7ضـــ وعه يف اإلرهاب(، بيان صـــحف  )

PR_eng.asp?PRID=13803. 
 .10و  9، الصفحتان “humanitarian needs overview 2018”مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (26) 

 .7املرجع نفسه، الصفحة  (27) 

http://undocs.org/A/HRC/37/43
http://undocs.org/A/HRC/37/43
http://undocs.org/A/72/564
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
http://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13803
http://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13803
http://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13803
http://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13803
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 )انظر الف ســـــــــــ يي ل شـــــــــــع  اإلنســـــــــــان حقوق ع ى خ ري تأثري املســـــــــــتوطنا  هلذه أن كما  والشـــــــــــامل.
A/72/564، 4 الفقرة.)  

 :1993 عام يف أوســ و اتفاقا  منذ ضــعفال من أكثر إىل اإلســرائي يني املســتوطنني عد  وارتفع - 31
 منها مستوطنة، 227 من أكثر يف  عيشون شخ  600 000 حنو هناك كان  ،2016 عام هنا ة حب ول

 .وتغ  (28)“استي انية بؤر” بأهنا ووصفت اإلسرائي ية احلكومة من رمس  إذن  ون أنشئت مستوطنة 97
  .(29)الغربية الضفة مساحة جممو  من املائة يف 40 هبا املرتب ة واملناطق اإلسرائي ية املستوطنا 

 إسرائيل سكان إمجايل منو اإلسرائي ية املستوطنا  سكان منو معدل جتاوز األخرية، السنوا  ويف - 32
 الســـــــــكاي النمو إســـــــــرائيل حكومة ســـــــــياســـــــــا  وتدعم .(30)الغربية الضـــــــــفة يف الف ســـــــــ ينيني والســـــــــكان

 التفضــــــــــــــي يـــة واملعــــام ــــة واحلوافز، الـــدولـــة، تقو هـــا اليت العــــامـــة اخلـــدمـــا  خالل من املســـــــــــــــتوطنــــا  يف
 حلقوق الســـــــــام  املتحدة األمم مفوض وأشـــــــــار (.A/71/86-E/2016/13 و A/72/90-E/2017/71 )انظر

 إســـــرائيل جان  من نقل” حد إىل تصـــــل باملســـــتوطنا  املتع قة اإلســـــرائي ية الســـــياســـــا  أن إىل اإلنســـــان
  .(31)“اإلنساي الدويل القانون مبوج  حمظور فعل وهو احملت ة، الف س ينية األرض إىل لسكاهنا

 اليت والتدابري القســــــــر . واإلخالء ل تشــــــــر  احملركة العوامل من اإلســــــــرائي ية املســــــــتوطنا  تزال وال - 33
 ذلك يف مبا الف ســـــــ ينيني، تنقل األحيان من كثري  يف تعيق أن ميكن املســـــــتوطنا  هذه إنشـــــــاء تصـــــــاح 

 يف لز ا ة املســـــتوطنا  من بالقرب  عيشـــــون الذ ن الف ســـــ ينيون و تعرض الزراعية. أراضـــــيهم إىل وصـــــوهلم
 اإلســـــرائي يني و اجلن وجو  بســـــب  أ ضـــــا بل فحســـــ ، املســـــتوطنني وجو  بســـــب  ليس والعنف، التوترا 

 املفروض اجلماع  العقاب من أ ضـــــا  عانون وقد املســـــتوطنني. ســـــالمة لضـــــمان اإلســـــرائي ية األمن وقوا 
  (.54-45 و 15 الفقرا  ،A/HRC/37/43 )انظر اإلسرائي يني ضد هجوم أ  ع ى ر ا ع يهم

 يف جد دة مســــــــــــتوطنة إقامة ع ى رمسيا اإلســــــــــــرائي ية الســــــــــــ  ا  وافقت ،2017 أ ار/ما و ويف - 34
 تقنني طر ق عن أخرى مســــتوطنا  إنشــــاء عن النظر بصــــرف ،1992 عام منذ األوىل ل مرة جيم املن قة

 ُأخرجوا الذ ن ل مســــتوطنني جيم املن قة يف اجلد دة املســــتوطنة أقيمت وقد رجع . بأثر االســــتي انية البؤر
  .(32)االستي انية البؤر من
 ،“والســـامرة  هو ا يف االســـتي ان تنظيم قانون” الكنيســـت اعتمد ،2017 شـــبا /فربا ر 8 ويف - 35

 ألغراض انُتزعت اليت خاصــــــــة م كية املم وكة الف ســــــــ ينية األراضــــــــ  اســــــــتعمال يف االســــــــتمرار جييز الذ 

__________ 

(، مـــــتــــــــاح عـــــ ـــــى الـــــرابــــ  2017تشـــــــــــــــــــر ـــــن الـــــثــــــــاي/نــــوفـــــمــــرب  11) “املســـــــــــــــــــتـــــوطـــــنــــــــا ”مـــــنـــــظـــــمــــــــة بـــــتســـــــــــــــــــيـــــ ـــــم،  (28) 
www.btselem.org/arabic/settlementsن؛ وقــاعــدة بيــانــا  منظمــة الســـــــــــــــالم اآ Peace Now, “Settlement watch” 

database  متــاح ع ى الراب ،http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data  مت االطال  ع يهــا يف(
 (.2018آذار/مارس  14

 .“املستوطنا ”منظمة بتسي م،  (29) 
 .“املستوطنا ”ة؛ ومنظمة بتسي م، ور   هذه املع وما  من مؤمتر األمم املتحدة ل تجارة والتنمي (30) 
 (.6) 49؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املا ة 69، الفقرة A/HRC/37/43انظر  (31) 
 Peace Now, “Jurisdiction of the new settlement ؛ وانظر أ ضـــــــــــا منظمة الســـــــــــالم اآن،6، الفقرة A/72/564انظر  (32) 

‘Amihai’ approved” (30  متــــــاح 2017أ ــــــار/مــــــا و ،) ع ى الراب http://peacenow.org.il/en/jurisdiction-new-

settlement-amihai-approved؛ و A/HRC/37/43  17-15 ، و8، الفقرا. 

http://undocs.org/A/72/564
https://undocs.org/ar/A/72/90-E/2017/71
https://undocs.org/ar/A/71/86-E/2016/13
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/43
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 باملمت كا  املتع قة املسائل ليشمل اختصاصه الكنيست فيها ميد  مرة أول ه  هذه وكانت االستي ان.
  (.15 و 14 الفقرتني ،A/72/564 )انظر اإلسرائي   العسكر  لالحتالل اخلاضعني ل ف س ينيني اخلاصة

 
 والوصول الت قل على المف وضة القيود  
  غزة إغالق  

 اليت املتعاقبة، العســـــكر ة التصـــــعيد عم يا  آثار من  عانون زةغ يف ف ســـــ يي م يويَ  حنو  زال ال - 36
 وقد .2007 عام يف غزة ق ا  ع ى محاس سي رة بعد ُفرضت اليت املشد  اإلغالق عم يا  بفعل تتفاقم

 (.28 الفقرة ،A/72/565 )انظر الدويل القانون حيظره الذ  اجلماع  العقاب حد إىل احلصـــــــــــــــار  صـــــــــــــــل
 )انظر غزة يف ل ف ســـــ ينيني والثقافية واالجتماعية واالقتصـــــا  ة والســـــياســـــية املدنية احلقوق  قوض  زال وال

A/HRC/34/38، و ؛29 الفقرة A/71/364، و ؛29 و 28 الفقرتني A/70/421،  ؛22-15 الفقرا 
  (.43 و 40 الفقرتني ،A/HRC/31/44 و

ر  تدابري إســــــــرائيل اختذ  ،2014 عام شــــــــهدها اليت العدائية األعمال أعقاب ويف - 37  حركة  ســــــــّ
 احليو ة اخلام املوا   خول ومراقبة تنســيق إســرائيل اشــرتا  أن إال ومنه. غزة ق ا  إىل ائعوالبضــ األشــخاص

 واملوا  اإلمسنت  خول ع ى مؤقتة قيو  وفرض ،“املز وج االســــــــــــــتخدام ذا ” األصــــــــــــــناف من تعترب اليت
 التجار من التصـــــــار   ســـــــح  أو املتكررة واملصـــــــا را  واالســـــــتجوابا  اإلعمار، إلعا ة الالزمة األخرى
  نفسه(. )املرجع غزة ق ا  يف واإلنسانية واالجتماعية االقتصا  ة احلالة ع ى ضار أثر له  زال ال والباعة،

 اإلســــــــرائي ية الســــــــي رة حتت الواقع إ ر ز معرب عرب اخلروج حاال  عد  اخنفض ،2017 عام ويف - 38
 واشـــــرتطت .2014 عام منذ معدالته أ ىن إىل بذلك ليصـــــل الســـــابقة، بالســـــنة مقارنة املائة يف 50 بنحو

 عرب العو ة بعدم تعّهد ع ى التوقيع اخلارج إىل املســـــــافر ن غزة ســـــــكان ع ى أ ضـــــــا اإلســـــــرائي ية الســـــــ  ا 
 معرب طر ق عن إال املدة ت ك من أقل يف العو ة من  تمكنوا لن بذلك أهنم أ  عام، ملدة نفســـــــــــــــه ال ر ق

  التعهد. ع ى وّقعوا أن إىل املعرب ندع املسافرون جزاحتُ  احلاال ، بعض ويف رف .
 األول/  ســــــــمرب كانون  ح  ل تجار الصــــــــا رة الســــــــار ة التصــــــــار   عد  فإن ذلك، ع ى وعالوة - 39

 أواخر يف تصـــــــــــــــر   3 700 و 3 500 بني تراوح بعـــــد  بـــــاملقـــــارنـــــة تصـــــــــــــــرحيـــــا، 551 ب غ 2017
  .(33)،(30)2015 عام
 يف املـــائـــة يف 54 من إ ر ز معرب من املرضـــــــــــــــى رمبرو  الســـــــــــــــمـــاح ع ى املوافقـــة معـــدل واخنفض - 40
 أن التقــار ر تفيــد احلــاال ، بعض ويف .(34)2012 عــام يف املــائــة يف 93 بنســـــــــــــــبــة بــاملقــارنــة 2017 عــام

__________ 

، متاحة ع ى ”Gaza crossings: movement of people and goods“قاعدة بيانا   مكت  تنســــــيق الشــــــؤون اإلنســــــانية، (33) 
 Gisha: Legal Center، وانظر أ ضا www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-goodsالراب  

for Freedom of Movement, “2017: tightening of the closure – a round-up of 10 recent measures imposed by 

Israel further limiting movement of people to and from Gaza”  متاح ع ى الراب ،www.gisha.org/UserFiles/ 

File/2017Tightening_of_the_closure.pdfو  ؛Amira Hass, “Israel to let Gazans leave via West Bank – as 

long they don’t return for at least 12 months”, Haaretz, 10 March 2016  مــــــــــتــــــــــاح عــــــــــ ــــــــــى الــــــــــرابــــــــــ ،
www.haaretz.com/israel-news/.premium-gaza-residents-allowed-to-travel-as-long-as-they-stay-away-

1.5415467. 
 ور   هذه املع وما  من منظمة الصحة العاملية. (34) 

https://undocs.org/ar/A/72/564
http://undocs.org/A/72/565
http://undocs.org/A/HRC/34/38
http://undocs.org/A/71/364
http://undocs.org/A/70/421
http://undocs.org/A/HRC/31/44
https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-goods
http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf؛
http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf؛
http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf؛
http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf؛
http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf؛
http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf؛
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-gaza-residents-allowed-to-travel-as-long-as-they-stay-away-1.5415467
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-gaza-residents-allowed-to-travel-as-long-as-they-stay-away-1.5415467
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 يف املعرب يف ُ ستوقفون غزة خارج ال يب العالج لت ق  إ ر ز معرب من ل مرور تصار   مينحون الذ ن املرضى
 عن مع وما  تقدمي منهم و ُ    اإلســــــــــرائي ية، األمن قوا  ق بل من فهماســــــــــتيقا عند تعاوهنم عدم حالة

 ،A/72/565 )انظر غزة يف املســــــــــــ حة باجلماعا  ارتباطهم  ُدعى الذ  األقارب أو املســــــــــــ حة اجلماعا 
  (.32 الفقرة

 باســـــــتثناء ،2017 عام طي ة تقر با املصـــــــر ة  الســـــــ  ا ق بل من مغ قا احلدو   رف  معرب وظل - 41
 (.29 الفقرة نفسه، )املرجع حمدو ة حاال 

 ولكنها غزة ق ا  إىل البناء موا  استريا  تيسري يف حاسم بدور غزة إعمار إعا ة آلية واض  عت - 42
 غالاألشـــــــــــ ملشـــــــــــار ع احليو ة “املز وج االســـــــــــتخدام ذا ” املوا  اســـــــــــتريا  تســـــــــــهيل يف جناحا أقل كانت
 از ا   املز وج االستخدام ذا  املوا  أصناف واستريا  الكبرية املشار ع ع ى املوافقا  أن بيد .(35)العامة

  .(36)2018 عام يف
 ع ى “الدخول املقيَّدة املناطق” أ ضـــــــا اإلســـــــرائي   اجليش فرض األمنية، بالشـــــــواغل واحتجاجا - 43

 صيا   حلقّ  شد د تقو ض إىل أ ى مما البحر، ويف إسرائيل مع احلدو   السياج طول ع ى الف س ينيني
 ؛29 الفقرة ،A/HRC/34/38 )انظر العيش لقمـــــــة كســـــــــــــــــــــ   يف الف ســـــــــــــــ ينيني والفالحني األمســـــــاك

 اإلســرائي ية الســ  ا  تفرض ورمسيا، (.43 الفقرة ،A/HRC/31/44 و ؛38-30 الفقرا  ،A/70/421 و
 الثقي ة. لآلال  مرت 200 وإىل بالســياج احملي ة املن قة من مرت 100 مســافة إىل تصــل “حمظورة من قة”

 مرت 300 إىل تصــــل مســــافة ن عتربو  العم   الواقع يف املزارعني أن اإلنســــانية املنظما  أفا   ذلك، ومع
 شــــد دة” من قة تعترب مرت 1 000 إىل تصــــل مســــافة وأن “حمظورة منظمة” بالســــياح احملي ة املن قة من

 .(37)“اخل ورة
 وحماوال  األمنية بالشــــــــــواغل حتتج اليت إســــــــــرائيل، فإن البحر ة، القيو  اختالف من الرغم وع ى - 44

 عند البحر  ل صــيد حدا تفرض ،(38)الزوارق باســتخدام هجما  وشــنّ  البحر طر ق عن األســ حة هتر  
 أوس و اتفاقا  مبوج  البحر  ل صيد املخصصة املسافة ث ث من أقل مسافة وه  حبر ة، أميال 6 مسافة
 .(39)السر  ن أمساك موسم خالل حبر ة أميال 9 إىل املسافة هذه توسيع و تم حبر ا. ميال 20 وتب غ

 

__________ 

 .7الصفحة  ”humanitarian needs overview 2018“مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (35) 
 من مكت  املنسق اخلاص لعم ية السالم يف الشرق األوس .ور   هذه املع وما   (36) 
 .5الصفحة  ”humanitarian needs overview 2018“مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (37) 
 Judah Ari Gross, “Shin Bet, IDF thwart Islamic Jihad attack on navy boats off Gaza coast”, Times ofانظر:  (38) 

Israel, 4 April 2018  متــــاح ع ى الراب ،www.timesofisrael.com/shin-bet-idf-thwart-islamic-jihad-attack-on-

navy-boats-off-gaza-coast. 
، عد  خاص، ”Humanitarian bulletin: Occupied Palestinian Territory“نشـــــرة مكت  تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية،  (39) 

 .2017حز ران/ ونيه  -أ ار/ما و 

http://undocs.org/A/72/565
http://undocs.org/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/70/421
http://undocs.org/A/HRC/31/44
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 ل يف الضفة الغربيةالقيو  املفروضة ع ى التنق  
تعوق القيو  اإل ار ة والبريوقراطية واملا  ة حركة الف ســــــ ينيني يف الضــــــفة الغربية وتقّوض النشــــــا   - 45

االقتصــــــا   وإمكانية احلصــــــول ع ى اخلدما  األســــــاســــــية وإ صــــــال املعونة واإلغاثة، وتعرقل حر ة التنّقل 
(A/HRC/31/44  21-12، الفقرا.) 

 يف املائة من 65يف الضــــفة الغربية. فقد اكتم ت حوايل نســــبة “ اجلدار”وتواصــــل إســــرائيل بناء  - 46
كي ومرتا   اخل الضـــــــفة   712يف املائة من املســـــــار املقرر ل جدار البالغ طوله حاليا   85مســـــــاره. و قع حنو 

، وهو ما  تعارض مع (40))اخل  األخضـــــــــــــر( 1949ام الغربية، عوض أن  كون ع ى طول خ  اهلدنة لع
تشــــــــييد اجلدار الذ  تقوم إســــــــرائيل، الدولة ”اليت تن  ع ى أن  2004لعام  فتوى حمكمة العدل الدولية

القائمة باالحتالل، ببنائه يف األرض الف س ينية احملت ة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وحوهلا، والنظام املرتب  
(. وجير  حاليا تشــــــــييد A/ES-10/273/Corr.1 و A/ES-10/273)انظر “ نون الدويلبه،  تعارض مع القا

 ملقرروإذا اكتمل البناء ع ى طول املســــــــــــــار ا. “اجلدار”يف املائة( من  7.5كي ومرتا أخرى )  53مســــــــــــــافة 
 ناهز  املائة عن بقية الضــــفة، وقد ُ ضــــاف مايف  9.4الكامل، ســــُيعزل جزء من الضــــفة الغربية  عا ل حنو 

ح   (41)“من قـة التمـاس”ف ســـــــــــــــ يي ســـــــــــــــبق عزهلم بـالفعـل يف  11 000ف ســـــــــــــــ يي إىل  25 000
اطق ، حيث  واجه العد د منهم نتيجة  لذلك صـــــــــعوبا  يف الوصـــــــــول إىل باق  من2017شـــــــــبا /نوفمرب 

 . (42)الضفة الغربية
ف ســــــ يي يف األحياء  140 000ووفقا  لعم ية تدقيق أجرهتا احلكومة احمل ية اإلســــــرائي ية،  عيش  - 47

تقع  اخل حدو  ب د ة القدس كما حد هتا الســـــــ  ا  اإلســـــــرائي ية، ولكن يف مناطق معزولة  الثمانية اليت
ه األحياء من نق  البنية التحتية األســـــــــــــاســـــــــــــية عن باق  القدس الشـــــــــــــرقية. وتعاي هذ “اجلدار”بوجو  

واخلدما  الب د ة وخدما  إنفاذ القانون، ومن ســـــــــــوء األحوال املعيشـــــــــــية، رغم أن هذه اجملتمعا  احمل ية 
أ ضــا حر ة التنّقل وحيد  “اجلدار”ختضــع لســ  ة ب د ة القدس وتدفع ما ع يها من ضــرائ  ب د ة. و عوق 

، A/HRC/37/43لتع يم واخلدما  الب د ة يف هذه األحياء )انظر من إمكانية احلصـــــــــــــــول ع ى خدما  ا
 (.58 و 38الفقرتني 

، مــا نســـــــــــــــبتــه 2017ع ى الوضـــــــــــــــع الصـــــــــــــــح ، رُفض يف عــام  “اجلــدار”وفيمــا  تع ق بتــأثري  - 48
فق  املرضى من الضفة الغربية ل وصول إىل املائة من ط با  مرايف  18املائة من ط با  املرضى و  يف 12

القدس الشرقية أو إسرائيل. وال  زال وصول سيارا  اإلسعاف املباشر   رح مشك ة، إذ ُسج ت حاال  
يف املائة من سيارا  اإلسعاف  90لتأخر سيارا  إسعاف بسب  عم يا  التفتيش األمي. و ض ر حنو 

ســـــيارة، اليت تدخل إىل القدس من أجزاء  2 125البالغ عد ها  التابعة جلمعية اهلالل األمحر الف ســـــ يي،

__________ 

 ”Occupied Palestinian Territory: humanitarian facts and figures“مكت  تنســـــــــيق الشـــــــــؤون اإلنســـــــــانية،  نشـــــــــرة (40) 
 .10صفحة ال(، 2017األول/  سمرب  )كانون

 .1949املن قة اليت تقع بني اجلدار وخ  اهلدنة لعام  (41) 

مــــتــــــــاح عــــ ــــى الــــرابــــ   (.2017تشـــــــــــــــــــر ــــن الــــثــــــــاي/نــــوفــــمــــرب  11)“ لالــــفصــــــــــــــــــــــجــــــــدار ”، بــــتســـــــــــــــــــيــــ ــــم مــــنــــظــــمــــــــة (42) 
www.btselem.org/arabic/separation_barrier/. 

http://undocs.org/A/HRC/31/44
http://undocs.org/A/ES-10/273
http://undocs.org/A/ES-10/273/Corr.1
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إســــعاف أخرى عند نقا  التفتيش، وهو  أخرى من الضــــفة الغربية كل عام، إىل نقل املرضــــى إىل ســــيارا 
 .(43)ما  تسب  يف تأخري النقل

ن ال رق كي ومرت ا م  60، كانت حوايل 2017وعالوة ع ى ذلك، حب ول هنا ة كانون الثاي/ نا ر  - 49
يف عد  من املناطق يف الضفة الغربية خمصصة الستخدام املواطنني اإلسرائي يني احلصر  أو شبه احلصر ، 

. وتغ   مناطق الرما ة املخصـــــــــصـــــــــة ألغراض التدر   (44)بينما ال  ســـــــــم  ل ف ســـــــــ ينيني باســـــــــتخدامها
يف املائة من مســاحة  29يف املائة من جممو  مســاحة الضــفة و  17.5العســكر  يف الضــفة الغربية حوايل 

 (. 41، الفقرة A/72/564املن قة جيم، وهو ما  فرض أ ضا قيو  ا ع ى احلركة )انظر 
ع ى  مستوطنة إسرائي ية أو 56الف س ينية أراض  اخل  من التجمعا  90وميت ك املزارعون يف  - 50

مع  “التنســـــــيق املســـــــبق”الء املزارعون الوصـــــــول إىل أراضـــــــيهم إال عن طر ق مقربة منها. وال  ســـــــت يع هؤ 
الســـــــــ  ا  اإلســـــــــرائي ية، اليت ال تســـــــــم  هلم بالدخول عا ة ســـــــــوى لعد  حمدو  من األ ام خالل مومَس  

، ع ى غرار الســـنوا  الســـابقة، أفا  العد د من 2017احلصـــا  واحلري. وخالل موســـم جي الز تون لعام 
 ســـــــ ينيني أن الوقت املخصـــــــ  لذلك مل  كن كافيا ، أو أن اجليش اإلســـــــرائي   مل  صـــــــل يف املزارعني الف

الوقت احملد  لتمكينهم من الدخول إىل أراضـــــــيهم، ليبقى املزارعون يف وضـــــــع غري آمن وعرضـــــــة هلجما  
 .(45)املستوطنني

ل وصول  “املسبقالتنسيق ”و  زم أ ضا أن حيصل املزارعون الف س ينيون ع ى تصار   خاصة أو  - 51
يف من قة التماس. وإذا مت منحهم املوافقة،  تعني ع ى  “مغ قة”إىل األراضـــــــــــــــ  الزراعية املع ن أهنا أراض 
أو نقا  التفتيش من أجل الوصــــــــــول إىل أراضــــــــــيهم.  “اجلدار”املزارعني عبور البوابا  احملد ة ع ى طول 

صــــول الزراع ، وهو ما ميثل عد ا أقل بوابة ل و  76، ُخصــــصــــت 2017وخالل موســــم جي الز تون لعام 
 . (46)أ ناه( 72-68بوابة )انظر الفقرا   84مقارنة بعد  البوابا  يف العام السابق الذ  عا ل 

بني إســـــــــــــــرائيل ومنظمة التحر ر الف ســـــــــــــــ ينية، حيتف  اجليش  1997ووفقا  التفاق أبرم يف عام  - 52
مد نة اخل يل، وه  من قة  شــــــــــــار إليها باســــــــــــم  يف املائة من 20اإلســــــــــــرائي   بالســــــــــــي رة ع ى أكثر من 

مئا  من املستوطنني اإلسرائي يني الذ ن  عيشون  ف س يي وب ضع 40 000، و ق نها حوايل H2 املن قة
 . (47)يف اخل يل 1Hيف مخسة جمّمعا  استي انية. وال  ست يع اإلسرائي يون الدخول إىل مناطق 

حتت ذر عة  واملناطق احملي ة هبا، H2لتنقل يف املن قة ونفذ  إســـــــــــــــرائيل قيو ا  صـــــــــــــــارمة ع ى ا - 53
نق ة  20حـاجز، مبـا يف ذلـك  100املخـاوف األمنيـة وهجمـا  الف ســـــــــــــــ ينيني. وقـد أقـامـت أكثر من 

تفتيش مزو ة باجلنو ، وفصــ ت من قة املســتوطنا  واملناطق احملي ة هبا عن بقية املد نة. وقد أثر هذا ع ى 
وأ    الف ســ ينيني مجيعهم، وكذلك ع ى غريهم من ســكان مد نة اخل يل. H2حر ة تنقل ســكان املن قة 

__________ 

 مع وما  وار ة من منظمة الصحة العاملية. (43) 

 )كــانون األول/ موقف، ورقــة، “الغربيــة بــالضـــــــــــــــفــة املــدنيــة اإل ارة: اإلســـــــــــــــرائي يــة املصـــــــــــــــ حــة نظريف ”منظمــة  يش   ن،  (44) 
 .5 الفقرة ،A/71/86-E/2016/13 و؛ 14 الصفحة( 2017   سمرب

 )تشــر ن الثاي/ ”Humanitarian bulletin: Occupied Palestinian Territory“مكت  تنســيق الشــؤون اإلنســانية،  نشــرة (45) 
 (.2017نوفمرب 

 املرجع نفسه. (46) 

 (.2018ا ر )شبا /فرب  “األثر اإلنساي ل مستوطنا  اإلسرائي ية يف مد نة اخل يل”نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (47) 

http://undocs.org/A/72/564
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االســتثنائية النامجة عن ذلك إىل تكّون ضــغو  هتجري ع ى  الصــعوبا  االقتصــا  ة واالجتماعية واإلنســانية
. وقد تســــــببت القيو  املفروضــــــة ع ى التنّقل واالعتداءا  وأعمال (48)الف ســــــ ينيني الذ ن  عيشــــــون هناك

هي  من ق بل املستوطنني اإلسرائي يني، وعدم ت بيق القانون بصورة كافية فيما  تع ق باملستوطنني الذ ن الرت 
. ويف الفرتة بني (47)ميــــــــارســـــــــــــــون العنف، يف هتجري الف ســـــــــــــــ ينيني من منــــــــازهلم يف مــــــــد نــــــــة اخل يــــــــل

الغربية مرتب ا   حا ثا  يف الضـــــــــــفة 252، أُب غ عن وقو  2018وكانون الثاي/ نا ر  2017 نيســـــــــــان/أبر ل
ســاعة عمل.  9 175 وم من أ ام عمل األفرا  أو  1 222بالوصــول، أســفر  عن فقدان ما  قدر بنحو 

 .(49)وهذا  ؤثر ع ى تقدمي خدما  التع يم والصحة واإلغاثة إىل الالجئني الف س ينيني
 

 استغالل الموارد ال بيعية الفلس ي ية واست يزافها وتع  ضها للخ     
 ه امليا  

عيق اإلجراءا  املتخذة لتحقيق التنمية يف الضــــفة  ما زال نق  املياه  عّ ل ســــري احلياة اليومية و  - 54
م يون ف ســ يي ما زالوا حباجة إىل املســاعدة اإلنســانية املتمث ة يف  1.8الغربية وق ا  غزة. فهناك ما  ناهز 

 .(50)توفري املياه وخدما  الصرف الصح  والنظافة الصحية
رة قدجيم ال مت ك ســــوى لمن قة المح ية ف    المجتمعان افإ، لمقيدالتخ ي  م النظاا  نظرو - 55

ى ع ى مستوئها نشاهي ها أو إتأ ة عاأو إلصح  ف الصرواألساسية ل مياه البنية ح اصالإع ى و ة محد
منزل   لام االستخدب والمياه ل شرم كفا ة الى عد   إمما  ؤة املعيشــــــــــــية، ألسرأو المح   المجتمع ا

وإمجاال ، فف  املن قة جيم اليت تســـــــــي ر لمح ية.   المجتمعاالكثير من انية ف  الحيووة الثرك استهالوا
 ضــيع ث ث جممو  املياه اليت  زوَُّ  هبا ، ع يها إســرائيل واملن قتني ألف وباء اخلاضــعتني ل ســي رة الف ســ ينية

ة الســــــيئة خل و  األنابي  اليت ترب  الف ســــــ ينيون عن طر ق الشــــــبكة من خالل التســــــرب، بســــــب  احلال
 . (51)اجملتمعا  الف س ينية يف الضفة الغربية ولشبكا  املياه  اخل املدن والقرى الف س ينية

 649 000أ   -و عاي اثنان وعشــــــــــرون يف املائة من ســــــــــكان الضــــــــــفة الغربية الف ســــــــــ ينيني  - 56
شـــــخ  إما أن  156 000وحوايل  إما من نق  احلصـــــول ع ى املياه أو من ســـــوء نوعيتها. - شـــــخ 

 .(52)منازهلم غري موصولة بشبكة مياه أو حيص ون ع ى املياه أقل من مرة واحدة يف األسبو 
لرت ا من املياه ل فر  الواحد  50شــخ  ع ى أقل من  95 000ويف املن قة جيم، حيصــل حوايل  - 57

. و شـــــــــــــمل هؤالء حوايل (53)ة وميا ، أ  نصـــــــــــــف احلد األ ىن الذ  أوصـــــــــــــت به منظمة الصـــــــــــــحة العاملي
شــــخ   عيشــــون يف جمتمعا  حم ية بدو ة أو رعو ة يف مســــاكن تعتربها الســــ  ا  اإلســــرائي ية  20 000

__________ 

 آذار/ 20) “التقر ر املقّدم إىل جلنة االتصــــــال املخصــــــصــــــة”مكت  املنســــــق اخلاص لعم ية الســــــالم يف الشــــــرق األوســــــ ،  (48) 
 (.2018 مارس

 .(األونروا) وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الف س ينيني يف الشرق األ ىنور   هذه املع وما  من  (49) 

 .27، الصفحة “”humanitarian needs overview 2018تنسيق الشؤون اإلنسانية، نشرة مكت   (50) 

 .27و  11املرجع نفسه، الصفحتان  (51) 

 املرجع نفسه. (52) 

 .29ملرجع نفسه، الصفحة ا (53) 
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مرا  عن تكاليف  10لرتا  يف اليوم بتك فة تز د مبا قدره  30وال حيصــــــــــــ ون ســــــــــــوى ع ى  “غري قانونية”
 . (54)اإلمدا  من خالل الشبكة

إىل االعتما  ع ى ضــا املياه وختز نها بتكاليف باهظة، إذ ال ُ ســم   و ضــ ر الف ســ ينيون أ ضــا - 58
 .(55)هلم باستخدام أنابي  املياه القر بة من قراهم اليت تزو  املستوطنا 

، هدمت السـ  ا  اإلسـرائي ية 2017ويف الفرتة ما بني كانون الثاي/ نا ر وتشـر ن الثاي/نوفمرب  - 59
ا ص ة بتوفري املياه وخدما  الصرف الصح  والنظافة الصحية يف املن قة من املباي اليت هل 19أو حجز  

جيم من الضفة الغربية، مبا يف ذلك الصهار ج وأنابي  املياه واملراحيض املتنق ة، زاعمة  أن تركيبها مت بدون 
 . (56)تصر  

وي بشبكة املياه ويف القدس الشرقية، ال تتجاوز نسبة السكان الف س ينيني املوصولني بشكل قان - 60
يف املائة. و عاي الف س ينيون من شبكا  مياه وصرف صح   ون املستوى امل  وب بسب  النق   59

 . (57)املستمر يف التخ ي  وختصي  املوار  املناسبني ألحيائهم
مجيع امل يوي ع ى والنظافة الصــــحية لصح  ف الصروالمياه   اصل ف  ق االمتوالعجز ا ؤثر و - 61

يف املائة من املياه اليت  تم تزو دها لالســـــــــــــــتخدام  40فحوايل  .(58)(56)ةغز  ق اذ ن  ق نون الشخ  
 .(59)املنزيل تضيع يف طر قها إىل املسته كني بسب  سوء حالة البنية التحتية

يف املائة من املياه  95وقد حّول ت وي مياه الصــــــرف الصــــــح  واإلفرا  يف ضــــــا املياه أكثر من  - 62
ن طبقة املياه اجلوفية الســاح ية يف غزة إىل مياه غري صــاحلة لالســتهالك البشــر . وإذا اســتمر املســتخرجة م

حب ول  “من املتعّذر تدارُكه”تدهور هذه ال بقة بالوثرية احلالية، فإن الضــــــــــــرر الذ  حي ق هبا ســــــــــــيصــــــــــــب  
 املائة من يف 90. وأ   ز ا ة حاال  انق ا  الكهرباء إىل تفاقم الوضـــــــــــــــع. و عتمد حوايل 2020 عام

ســـكان غزة ع ى شـــراء املياه احملالّة من الشـــركا  اخلاصـــة، األمر الذ  ترتت  ع يه أعباء مالية باهظة ع ى 
 . (60)األسر اليت تعاي الفقر أصال، و ز د من املخاطر الصحية ع يها بسب  الت وي احملتمل

__________ 

 مع وما  ور   من منظمة األمم املتحدة ل  فولة. (54) 

 ولــــة بال حــــدو : مواطنون ”يف تقر ر  “واخل و  احلمراء بني اخل  األخضـــــــــــــــر”مجعيــــة حقوق املواطن يف إســـــــــــــــرائيــــل،  (55) 
 ./https://www.acri.org.il/campaigns/50yearsar، متاح ع ى الراب  “حقوق بال

.  ستند الضعف 29و  28، الصفحتان ”humanitarian needs overview 2018“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (56) 
الصرف الصح  والنظافة الصحية إىل تقييم الحتياجا  اجملتمع احل   أجرته منظمة مكافحة  يف جمال توفري املياه وخدما 

، بـالتعـاون مع ســـــــــــــــ  ـة امليـاه الف ســـــــــــــــ ينية “Gruppo di Volontariato Civile”اجلو  ومنظمـة العمـل الت وع  األه   
 وجمموعة اهليدرولوجيني الف س ينيني.

 .5و  4، الصفحتان ”East Jerusalem: facts and figures 2017“مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل،  (57) 

 ”Gaza ten years later: United Nations country team in the Occupied Palestinian Territory“األمم املتحــدة،  (58) 
 (.2017)متوز/ وليه 

 ــــــى الــــــرابــــــ  (. مــــــتــــــــاح عــــــ2017تشـــــــــــــــــــــر ــــــن الــــــثــــــــاي/نــــــوفــــــمــــــرب  11) “أزمــــــــة املــــــيــــــــاه”، بــــــتســـــــــــــــــــــيــــــ ــــــممــــــنــــــظــــــمــــــــة  (59) 
www.btselem.org/arabic/topic/water. 

 .27و  8، الصفحتان ”humanitarian needs overview 2018“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (60) 
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ل إىل مصـــا ر مياه الشـــرب يف املائة من الســـكان يف غزة إمكانية الوصـــو  10.4وال مي ك ســـوى  - 63
لرتا  يف اليوم، وهو نصـــــــف احلد األ ىن  50إذ أن كمية املياه املتاحة لكل شـــــــخ  تقل عن  .(61)احملســـــــنة

. وال حيصــل أ  شــخ  ع ى القدر من املياه الذ  أوصــت به منظمة الصــحة العاملية (62)ل معا ري الدولية
 لرت ل فر  الواحد يف اليوم.  100وهو 
م يون مرت مكع  من املياه  98اه الف ســــ ينية، فقد مت توفري رقام صــــا رة عن ســــ  ة امليووفقا  أل - 64

لالستخدام املنزيل يف غزة، من مصا ر خمت فة. ومل متثل نسبة املياه املأمونة ل شرب من ت ك املصا ر سوى 
 . (63)ئة من املياه اليت مت توفريهاايف امل 18
لتذليل بعض صــــــــــعوبا  املياه،  ذكر منها ع ى وجه اخلصــــــــــوص وتُبذل يف اآونة األخرية جهو   - 65

اســتئناف اجتماعا  جلنة املياه املشــرتكة، وبدء مشــرو  معاجلة مياه الصــرف الصــح  ال ارة يف مشال غزة 
  .البحر امليت - لفائدة الضفة الغربية وغزة. وقد ُأحرز بعض التقدم يف مشرو  قناة البحر األمحر

 
 الت وي  

دهور البنية التحتية وإمدا ا  الكهرباء إىل غزة عواق  وخيمة ع ى تشـــغيل مرافق معاجلة كان لت - 66
 .(64)املياه وحم ا  ضــــــــــا مياه الصــــــــــرف الصــــــــــح  واملياه الصــــــــــاحلة ل شــــــــــرب/املياه املنقولة عرب األنابي 

 سـتفيد ربع السـكان من الرب  بشـبكة الصـرف الصـح ، وقد أصـبحت مسـتو ا  الت وي أع ى بأربع  وال
لتر من  مال ني  108ل  ا تم تفر غ حو. إىل جان  ذلك، (65)مرا  من مســـــــتوى معا ري الصـــــــحة البيئية

م، كما  وكل لمتوس األبيض البحر ة يف اسيئة من غزرة لمعالجة بصوم أو الخامياه الصـــرف الصـــح  ا
 .(58)لصح ف الصرمبياه احل م وثة السوالمائة من ا ف  73أن 
رمسية إن ممارســــا  الســــ  ا  اإلســــرائي ية واملســــتوطنني، ومن ضــــمنها وقالت مصــــا ر ف ســــ ينية  - 67

النقل غري املشرو  ل نفا ا  اخل رة إىل الضفة الغربية وختصي  أجزاء من غور األر ن ملوقع  إسرائي   لدفن 
النفا ا  مكرس  ل نفا ا  الصــــناعية، قد أحلقت أضــــرارا  جســــيمة باألراضــــ  الزراعية الف ســــ ينية وبصــــحة 

 .(66)س ينيني، وحيواناهتم، والتنو  البيولوج الف 
 

__________ 

 .2014ال جنة االقتصا  ة واالجتماعية لغريب آسيا، استنا ا إىل املس  العنقو   املتعد  املؤشرا  لعام  (61) 

 .  من منظمة األمم املتحدة ل  فولةمع وما  ور  (62) 

 مع وما  ور   من منظمة األغذ ة والزراعة لألمم املتحدة. (63) 

، استنا ا  إىل نشرة مكت  28، الصفحة ”humanitarian needs overview 2018“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (64) 
، متـــــــاحـــــــة ع ى الراب  Gaza crisis: early warning indicators – June 2017“تنســـــــــــــــيق الشـــــــــــــــؤون اإلنســـــــــــــــــــــانيـــــــة، 

www.ochaopt.org/sites/default/files/gaza_indicators_final.pdf. 

 (65) Abeer Abu Shawish and Catherine Weibel, “Gaza children face acute water and sanitation crisis” (UNICEF, 

1 September 2017)  متاح ع ى الراب ،www.unicef.org/wash/oPt_100684.html. 

 Adam Aloni, Made in Israel: Exploiting Palestinian Land for؛ و 61الــفــقــرة ، A/72/90–E/2017/71 انــظــر (66) 

Treatment of Israeli Waste (B’Tselem, 2017) ، مــــــــــــتــــــــــــاح عــــــــــــ ــــــــــــى الــــــــــــرابــــــــــــ  ، اســـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــاجــــــــــــا
www.btselem.org/publications/summaries/201712_made_in_israel. 

http://www.ochaopt.org/sites/default/files/gaza_indicators_final.pdf


 
A/73/87 

E/2018/69 

 

18/29 18-08037 

 

 الوصول إىل األراض  الزراعية  
تتأثر قدرة الف ســــــــ ينيني ع ى الوصــــــــول إىل األراضــــــــ  الزراعية واالســــــــتفا ة منها بعوامل متعد ة  - 68

 تشمل القيو  املفروضة ع ى التنقل ومصا رة األراض  وعنف املستوطنني.
س ينيني إىل األراض  يف من قة التماس واملناطق اجملاورة ل مستوطنا ، وتعوق القيو  وصول الف  - 69

وهو ما  تســـب  يف تعثر األنشـــ ة الزراعية األســـاســـية ع ى مدار الســـنة و ؤثر ع ى إنتاجية الز تون وقيمته. 
  55فقد اخنفضــــــــــــت، ع ى ســــــــــــبيل املثال، غ ة أشــــــــــــجار الز تون يف من قة التماس بنســــــــــــبة ترتاوح ما بني 

املائة ع ى مدى الســــنوا  األربع املاضــــية، مقارنة بأشــــجار مماث ة يف املناطق اليت ميكن الوصــــول  يف 65و 
 .(45)إليها ع ى مدار السنة

ووفقا ملا ور  يف قاعدة بيانا  عن األضــــــــــــرار يف وزارة الزراعة والتنمية الر فية الف ســــــــــــ ينية، أ ى  - 70
ة ع ى تدمري املباي وتنفيذ أوامر اإل قاف يف اقتال  وحرق وتدمري األشـــــــــــــــجار وحماصـــــــــــــــيل أخرى، عالو 

 .(67)، إىل خسائر تقدر قيمتها بنحو م يوي  والر2017 عام
وحده )من منتصــف أ  ول/ســبتمرب إىل منتصــف تشــر ن  2017وخالل موســم جي الز تون لعام  - 71

 ينيني، مقارنة يف م كية ف ســـــ شـــــجرة ز تون 5 582الثاي/نوفمرب(، أحلق مســـــتوطنون الضـــــرر مبا جمموعه 
. ويف حالة واحدة، أفا  مزارعون ف ســــــــ ينيون أهنم 2016شــــــــجرة خالل موســــــــم عام  1 652عد ه  مبا

شــــــجرة ز تون قد مت جنيها واالســــــتيالء  3 200اكتشــــــفوا، بعد منحهم تصــــــار   ز ارة أراضــــــيهم، أن غ ة 
 . (45)ع يها

ا يف ذلك املزارعون والرعاة واملربّون الق ا  الزراع  يف غزة، مبمعاناة  2017اســــــــــــــتمر  يف عام و  - 72
وصــــــــــيا و األمساك، من اخنفاض القدرة اإلنتاجية وعدم اســــــــــتقرار الدخل ع ى الرغم من الز ا ة الب يئة يف 

. وتتسم عم يا  إصالح األراض ، وأنظمة الّرّ ، (68)2014منذ هنا ة األعمال العدائية لعام  الصا را 
، وبساتني الفاكهة، بب ء وتريهتا، مما  ؤ   إىل االعتما  ع ى املساعدة والصوبا  الزراعية، وخصوبة الرتبة

القصرية األجل. كما تؤثر التأخريا  يف القيو  املفروضة ع ى استريا  املنتجا  مثل األنابي  واألخشاب، 
 .(69)يف إطار نظام االستخدام املز وج، تأثريا  س بيا  ع ى الزراعة

 
 استغالل املوار  املعدنية  

منذ ســـبعينيا  القرن املاضـــ ، ُمنحت تراخي  ل شـــركا  واملؤســـســـا  اإلســـرائي ية ل تنقي  عن  - 73
، 2010موار  طبيعية يف األرض الف ســ ينية احملت ة. واســتنا ا إىل بيانا  رمسية إســرائي ية مســتمدة من عام 

ل أنش تها يف املن قة جيم حماجر مم وكة ل ف س ينيني تزاو  8حماجر مم وكة لإلسرائي يني و  8كانت حوايل 

__________ 

من وزارة  2018مع وما  ور   من منظمة األغذ ة والزراعة اســـــــتنا ا إىل بيانا  مت احلصـــــــول ع يها يف كانون الثاي/ نا ر  (67) 
 الزراعة والتنمية الر فية الف س ينية.

محولة شـــاحنة من البضـــائع  2 621حتو ل ما جمموعه  2017ا ذكره مكت  تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، ســـجل عام وفقا مل (68) 
. انظر قاعدة بيانا  مكت  تنســــــــيق الشــــــــؤون اإلنســــــــانية، 2016محولة شــــــــاحنة يف عام  2 132من غزة مقارنة مبا قدره 

“Gaza crossings: movement of people and goods”. 

 .36و  35، الصفحتان ”humanitarian needs overview 2018“  تنسيق الشؤون اإلنسانية، نشرة مكت (69) 
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يف املائة من  80يف املائة و  94من الضــــــــــفة الغربية يف ذلك العام، وكانت تنقل إىل إســــــــــرائيل ما نســــــــــبته 
 .(70)إنتاجها، ع ى التوايل

ووفقا ملا ذكره احتا  صــــــــناعة احلجر والرخام يف الضــــــــفة الغربية، مل ُتصــــــــَدر أ  تصــــــــار   جد دة  - 74
، رغم أن اتفاقا  أوســـــ و تن  ع ى 1994  حماجر يف املن قة جيم منذ عام ل شـــــركا  الف ســـــ ينية لفت

ذلك. وعالوة ع ى ذلك، انتهت فرتة صـــــــــالحية العد د من التصـــــــــار   الســـــــــابقة. ونتيجة  لذلك، مل  عد 
 عمل يف املن قة جيم ســــوى عد  ق يل جدا من احملاجر. وتقرتن إغالق احملاجر مبصــــا رة املعدا  وبفرض 

 .(71)أصحاهبا غراما  ع ى
 

 األحوال االجتماعية واالقتصاد ة في األرض الفلس ي ية المحتلة  
إن إهناء االحتالل هو أهم عامل منفر  يف متكني الف ســ ينيني من رســم مســار  ؤ   بنجاح إىل  - 75

أ  ما  قرب من نصــــــــــــــف  -م يون ف ســـــــــــــــ يي  2.5حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة. وحيتاج حوايل 
 .(72)ىل مساعدة إنسانيةإ - السكان

وقد قّدر فر ق األمم املتحدة الق ر  يف األرض الف ســــ ينية احملت ة أن ق ا  غزة ســــيصــــب  مكانا  - 76
، بســـــب  اإلغالق والعم يا  العســـــكر ة املتكررة واالنقســـــاما  2020غري صـــــاح ل عيش فيه حب ول عام 

عدا  الدولية واخلدما  اليت تقدمها األمم املتحدة، الف س ينية الداخ ية. وقّدر الفر ق أ ض ا أنه لوال املسا
 .(58)العُترب ق ا  غزة غري صاح ل عيش فيه منذ سنوا ، ومع ذلك ال  زال االجتاه التنازيل واضح ا

يف املائة من الف ســــ ينيني يف ق ا  غزة املعونة، مبا يف ذلك املســــاعدة الغذائية  80و ت قى حوايل  - 77
ق موار هم النقد ة الشـــــــــحيحة ع ى ضـــــــــرور ا  أخرى، وحيول ذلك  ون اســـــــــتفحال اليت متكنهم من إنفا

 .(73)حالة األمن الغذائ  وسبل كس  الرزق، وحيد من أثر آليا  التكيف الس بية
 

 األ اء االقتصا    
. ول ــاملــا عــاىن االقتصــــــــــــــــا  2017تــدهور  احلــالــة يف األرض الف ســـــــــــــــ ينيــة احملت ــة خالل عــام  - 78

لقيو  املفروضة ع ى التنقل والوصول والتجارة واليت جع ت مستو ا  االستثمار فيه متدنية الف س يي من ا
ل غا ة وأ   إىل ت كل القاعدة اإلنتاجية. وقد ســــــــــاعد  املبالغ الضــــــــــخمة اليت  قدمها اجملتمع الدويل يف 

هالك يف الق اعني إطار املســــــاعدا  املالية يف احلد من أثر هذه القيو  ع ى النمو من خالل حتفيز االســــــت

__________ 

احملاجر اإلســــــــرائي ية اليت تعمل يف الضــــــــفة الغربية: هن  ممأســــــــس برعا ة حمكمة  - إفراٌغ من املضــــــــمون”منظمة  يش   ن،  (70) 
 .(، املقدمة2017)أ  ول/سبتمرب  ورقة موقف ،“العدل الع يا

(، الفقرتان 2013تشـــــــــر ن األول/أكتوبر  2، )”Area C and the future of the Palestinian economy“ك الدويل، البن (71) 
 /openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686 . مــــــــــــتــــــــــــاح عــــــــــــ ــــــــــــى الــــــــــــرابــــــــــــ 31 و 30

AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf. 

–United Nations Development Assistance Framework State of Palestine 2018“األمم املتحدة و ولة ف ســــــ ني،  (72) 

 .17، الصفحة ”humanitarian needs overview 2018“، حت يل ل حالة؛ ونشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية ”2022
 .8، الصفحة ”humanitarian needs overview 2018“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (73) 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
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، تصّدرته الضفة 2017يف عام  2.4العام واخلاص. وكشفت أحدي البيانا  عن ب وغ معدل منو بنسبة 
 .(74)يف املائة فق  يف ق ا  غزة 0.5الغربية؛ بينما كانت نسبته 

نصي  وبالنسبة ل ضفة الغربية، ب غت تقد را  الناتج احمل   اإلمجايل باألسعار الثابتة وتقد را   - 79
يف املائة،  6.0يف املائة و  8.4، ما نسبته 2017الفر  من الناتج احمل   اإلمجايل يف الربع األخري من عام 

. غري أن املعدال  املســـــــــج ة، 2016ع ى التوايل، مبا  فوق املعدال  املســـــــــج ة يف الربع األخري من عام 
. وأثّر تدهور اهلياكل األســـاســـية، (75)يف املائة، ع ى التوايل .96يف املائة و  2.9لق ا  غزة، ب غت نســـبة 

والتخفيضـــا  يف نفقا  الســـ  ة الف ســـ ينية، واســـتمرار احلصـــار واالنقســـاما  الف ســـ ينية الداخ ية ع ى 
  .(76)أ اء النمو يف ق ا  غزة

ملعاجلة ولن تكون معدال  النمو االقتصـــــــــــــــا   يف األرض الف ســـــــــــــــ ينية احملت ة قو ة مبا  كف   - 80
. ومتثل (77)االختالال  االقتصـــــــا  ة وحتســـــــني املســـــــتو ا  املعيشـــــــية بشـــــــكل م موس يف الســـــــنوا  املقب ة

از هار إعا ة اإلعمار والتعو ض عما جرى تدمريه  2014معدال  النمو املســـــــــــــــج ة يف فرتة ما بعد عام 
فاض االستثمار من الق اعني توسعا  يف ق اعا  اقتصا  ة جد دة. وقد از ا   احلالة سوءا نتيجة  الخن ال

  العام واخلاص.
يف املائة  3ســــــيكون بنســــــبة  2018وتشــــــري توقعا  صــــــندوق النقد الدويل إىل أن النمو يف عام  - 81

، نظرا لتأثري القيو  اإلسرائي ية املفروضة (78)يف املائة يف ق ا  غزة( 4.0يف املائة يف الضفة الغربية و  2.7)
ام ة واألشــــــــخاص ع ى االقتصــــــــا  والق ا  املايل، والخنفاض تدفقا  املعونة. ع ى حركة الســــــــ ع واليد الع

وتكب  القيو  املفروضــــة ع ى الســــيولة النقد ة وق ة شــــبكا  األمان االقتصــــا  ة االســــتهالك واالســــتثمار، 
 . (58)و تج ى ذلك أكثر حدة يف ق ا  غزة

يف املائة يف النصــف األول من  7.3بنســبة  وفيما  تع ق باأل اء املايل، ارتفعت اإل را ا  الصــافية - 82
 2017. ومع ذلك،  ُتوقع أن تســـــجل امليزانية يف عام 2016مقارنة بالفرتة نفســـــها من عام  2017عام 

يف املائة من الناتج احمل   اإلمجايل، مع اخنفاض حتو ال  اجلها  املاحنة الذ   ضــــــــــع  8.4عجزا بنســــــــــبة 
يف عام  1.2. و ُتوقع أن  ب غ معدل التضـــــــخم نســـــــبة (79)ية ل حكومةمز دا  من الضـــــــغو  ع ى املوار  املال

. وتبقى مؤشــرا  االقتصــا  الك   عرضــة 2016، وذلك يف أعقاب االنكماش الذ  شــهده عام 2017
  ل تأثر بالتدابري التقييد ة اليت تفرضها إسرائيل ولعوامل خ ر أخرى.

احملت ة ســـــــــيئة، و عكس ذلك الضـــــــــغو   وال تزال أوضـــــــــا  ســـــــــوق العمل يف األرض الف ســـــــــ ينية - 83
، 2017الدميغرافية، والركو  االقتصــا  ، واحلواجز املفروضــة نتيجة  لالحتالل. وخالل األربا  األربعة لعام 

، ع ى 1.2يف املائة، مث اخنفض بنســبة  0.8يف املائة و  2.1يف املائة، و  0.4ارتفع معدل الب الة بنســبة 
__________ 

 .Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee: 19 March 2018”, chap. I.A“البنك الدويل،  (74) 

 ابا  ال جنة االقتصـــــــــا  ة واالجتماعية لغريب آســـــــــيا، بناء  ع ى بيانا  اجلهاز املركز  لإلحصـــــــــاءمع وما  مســـــــــتندة حلســـــــــ (75) 
 .www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_29-3-2018-qna-en.pdfالف س يي، متاحة ع ى الراب  

 (.2017أغس س /آب 31)  ”West Bank and Gaza: report to the Ad Hoc Liaison Committee“صندوق النقد الدويل، (76) 

 املرجع نفسه. (77) 

 املرجع نفسه. (78) 

 املرجع نفسه. (79) 
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. يف املائة 29.2، حيث ب غ ذروته يف الربع الثالث بنســبة 2016  نفســها يف عام ، مقارنة  باألربا (80)التوايل
يف املـائة  43يف املـائـة ل ــذكور و  19.5، كـان معــدل الب ــالـة بنســـــــــــــــبــة 2017ويف الربع األخري من عـام 

. وب غ معدل الب الة يف الضـــــــــــــــفة الغربية (81)عاما 24و  20ملن ترتاوح أعمارهم بني  40.7لإلناي و 
يف املائة يف ق ا  غزة. و عكس هذا الرقم قسوة  42.7يف املائة، مقارنة بنسبة مذه ة قدرها  13.7 نسبة

الظروف الســــــائدة يف ق ا  غزة واســــــتمرار حمدو  ة الفرص املتاحة فيه. وإضــــــافة  إىل ذلك، ال  زال العمال 
 . 2007من غزة مُينعون من سبل احلصول ع ى عمل يف إسرائيل منذ عام 

يف املائة  26رتفع معدل الفقر مقيسا  ظ  الفقر الوطي يف األرض الف س ينية احملت ة من نسبة وا - 84
. وكان املعدل مرتفعا جدا يف ق ا  غزة حيث 2017يف املائة يف عام  29إىل نســـــــــــــــبة  2011يف عام 

 . (82)يف املائة 54وصل إىل نسبة 
ذ  أعــــّدتــــه منظمــــة األمم املتحــــدة ل  فولــــة ووفقــــا ل تح يــــل املتعــــد  األبعــــا  لفقر األطفــــال الــــ - 85

يف املائة من األطفال يف األرض الف ســــ ينية احملت ة  ُعتربون حمرومني فيما  تع ق  65.7)اليونيســــيف(، فإن 
مبؤشـــــــــَر ن أو أكثر من املؤشـــــــــرا  يف األرض الف ســـــــــ ينية احملت ة، حيث  ُعترب مجيع األطفال يف ق ا  غزة 

 (. E/ESCWA/EDID/2017/2)انظر   ن ع ى األقلحمرومني فيما  تع ق بُبعدَ 
 

 األمن الغذائ   
من بني املســــــب با  الشــــــائعة هلشــــــاشــــــة الوضــــــع الغذائ  يف األرض الف ســــــ ينية احملت ة القيوُ  اليت  - 86

ر االقتصــا  الذ   نجم عنه اســتمرار ارتفا  معدل تفرضــها إســرائيل ع ى حركة البضــائع واألشــخاص، وتعثُّ 
الب الة، ال ســيما يف ق ا  غزة؛ والقيو  املفروضــة ع ى الوصــول إىل املوار  ال بيعية املتاحة؛ وعجز الســ  ة 
الف ســـــــــــــــ ينية عن أ اء  ور تنظيم  يف األماكن الواقعة خارج املن قتني ألف وباء، واليت تشـــــــــــــــكل معظم 

. و سهم أ ضا يف انعدام األمن الغذائ  ر اءة استخدام األغذ ة نتيجة  لتدي (83)ت ةاألرض الف س ينية احمل
نوعية املياه وخدما  الصــرف الصــح  والنظافة الصــحية، وحمدو  ة فرص احلصــول ع ى الرعا ة الصــحية، 

  واخنفاض نوعية النظم الغذائية.
الســــكان( ممن  عانون من انعدام األمن يف املائة من  31.5م يون ف ســــ يي ) 1.6و ُعترب حوايل  - 87

يف املائة من  40الغذائ . و كون مستوى انتشار ذلك مرتفعا بشكل خاص يف ق ا  غزة، حيث تبنّي أن 
األســـــــــــر  عانون من انعدام األمن الغذائ ، و فوق ذلك املعدَل املســـــــــــجل يف الضـــــــــــفة الغربية بثالي مرا  

مة أمن غذائ  يف ق ا  غزة إال بفضــــــــل مســــــــاعدة إنســــــــانية . ومل  تم تفا   حدوي أز (84)يف املائة( 13)
__________ 

مع ومــا  مســـــــــــــــتنــدة حلســـــــــــــــــابــا  ال جنــة االقتصـــــــــــــــــا  ــة واالجتمــاعيــة لغريب آســـــــــــــــيــا، بنــاء  ع ى بيــانــا  اجلهــاز املركز   (80) 
 الف س يي. لإلحصاء

–Labour force survey results fourth quarter (October“لف ســــــــــــ يي،  ولة ف ســــــــــــ ني، اجلهاز املركز  لإلحصــــــــــــاء ا (81) 

December, 2017) round main results”(  مـتــــــــاح عـ ـى الـرابـ 2018شــــــــــــــــبــــــــا /فـربا ـر  13، بـيــــــــان صــــــــــــــــحـفـ .) 
www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3050. 

 ء الف س يي.بيانا  أولية مقدمة من اجلهاز املركز  لإلحصا (82) 

 .37، الصفحة ”humanitarian needs overview 2018“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (83) 

 humanitarian needs 2018“مع وما  ور   من منظمة األغذ ة والزراعة؛ ونشـــــــرة مكت  تنســـــــيق الشـــــــؤون اإلنســـــــانية،  (84) 

overview” 3، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/EDID/2017/2
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، معظمها 2016يف املائة من سكان الق ا  معونة  ولية يف عام  70واسعة الن اق. فقد ت قى أكثر من 
كان يف شــكل مســاعدة غذائية. ومع ذلك، عاىن حوايل نصــف الســكان الف ســ ينيني من أكثر من حالة 

  .(85)  الدقيقةواحدة من حاال  النق  يف املغذ ا
و عاي الالجئون الف ســـــــــــــــ ينيون من مســـــــــــــــتو ا  أع ى من انعدام األمن الغذائ  احلا  واملعتدل  - 88

مقارنة بغري الالجئني. وتشــهد خميما  الالجئني أع ى معدال  انتشــار انعدام األمن الغذائ . فقد عانت 
يف املائة( من انعدام  35.9ئني )أسرتان من بني كل مخس أسر معيشية يف خميما  الالج 2016يف عام 

يف املائة يف الضـــــــــــــفة الغربية  15.1وب غ معدل انعدام األمن الغذائ  لالجئني نســـــــــــــبة . (86)األمن الغذائ 
  .(87)يف املائة يف ق ا  غزة 41.3ونسبة 

وقد زا  عد  الســـــــــــــــكان الذ ن  ت قون املعونة الغذائية من وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـــــــــــــــغيل  - 89
إىل أكثر  2000شــخ  يف عام  80 000الجئني الف ســ ينيني يف الشــرق األ ىن )األونروا( من حوايل ال

، جرى خصـــــــــــــــم روات  املوظفني 2017. ومنذ آذار/مارس 2017شـــــــــــــــخ  يف عام  993 000من 
يف املائة، مما اضــــ ر مز دا  من األســــر إىل  40و  30العموميني الف ســــ ينيني يف غزة بن ســــ  تراوحت بني 

 . (88)احلصول ع ى خدما  اإلغاثة اليت تقدمها األونروا واليت كانت أصال تنوء حتت ثقل أعبائها ط  
وانتشــــــار انعدام األمن الغذائ  بني األســــــر املعيشــــــية اليت تعي ها إناي هو أع ى من انتشــــــاره بني  - 90

املعيشــية اليت تعي ها إناي  يف املائة من األســر 46األســر املعيشــية اليت  عي ها ذكور. فف  ق ا  غزة،  عاي 
من انعدام األمن الغذائ  الشــد د واملتوســ  الشــدة، بينما  ب غ هذا املعدل بني األســر املعيشــية اليت  عي ها 

يف املـــائـــة،  11يف املـــائـــة و  31يف املـــائـــة. ويف الضـــــــــــــــفـــة الغربيـــة، ب غـــت هـــاتـــان النســـــــــــــــبتـــان  39ذكور 
 .(89)التوايل ع ى
األمن الغذائ  بني جمتمعا  البدو والرعاة يف املن قة جيم يف الفرتة بني وقد ســاء مســتوى انعدام  - 91

يف املائة. واخنفضــــــــت النســــــــبة  61يف املائة إىل  55، حيث ارتفعت نســــــــبته من 2016 و 2012عاَم  
 .(90)يف املائة خالل الفرتة نفسها 6يف املائة إىل  20املئو ة لألسر املعيشية املتمتعة باألمن الغذائ  من 

__________ 

 Nutrition awareness sessions“غذ ة العامل . انظر أ ضا منشور برنامج األغذ ة العامل ، مع وما  ور   من برنامج األ (85) 

in Palestine” (2016الــــــــــــــــثــــــــــــــــاي/نــــــــــــــــوفــــــــــــــــمــــــــــــــــرب  تشـــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــن)  مــــــــــــــــتــــــــــــــــاح عــــــــــــــــ ــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابــــــــــــــــ ،
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp288670.pdf. 

 األغذ ة والزراعة. مع وما  ور   من منظمة (86) 

ومع وما  ور   من  ؛34، الصـــفحة ”humanitarian needs overview 2018“نشـــرة مكت  تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية،  (87) 
 برنامج األغذ ة العامل .

 مع وما  ور   من األونروا. (88) 

؛ ومع وما  35 و 34حتان ، الصــــف”humanitarian needs overview 2018“نشــــرة مكت  تنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية،  (89) 
 .   من منظمة األغذ ة والزراعة ور 

 مع وما  ور   من برنامج األغذ ة العامل . (90) 
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 التع يم  
فتاة( يف مجيع أحناء األرض  249 147من أطفال املدارس )من بينهم  490 145 واجه حنو  - 92

  .(91)الف س ينية احملت ة صعوبا  تعرتض حصوهلم ع ى تع يم جيد يف بيئة مأمونة ومالئمة لألطفال
من عنف  و عاي ال الب يف الضـــــــــفة الغربية من بيئة قســـــــــر ة ســـــــــائدة بســـــــــب  ما  تعرضـــــــــون له - 93

ومضــــــــــــــا قا  وختو ف ع ى أ د  القوا  العســــــــــــــكر ة واألمنية اإلســــــــــــــرائي ية واملســــــــــــــتوطنني، مبا يف ذلك 
. وت جأ األســـــر إىل مغا رة منازهلا (92)االعتداءا  والتهد دا  اليت تســـــتهدف املدارس وال الب واملع مني

 . (93)لضمان حصول أطفاهلا ع ى التع يم يف ظروف مأمونة يف أماكن أخرى
، ور   أنبـــاء عن وقو  حوا ي أط قـــت فيهـــا القوا  2017ويف النصـــــــــــــــف األول من عـــام  - 94

اإلســــــــــــرائي ية الغاز املســــــــــــيل ل دمو  والرصــــــــــــاص امل اط  ع ى طالب، وقامت خالهلا بعم يا  توغل يف 
يف  2017مساحا  املدارس. وُسجل عد  متزا د من اهلجما  ع ى املدارس يف النصف األول من عام 

مبد نة اخل يل ويف القدس الشـــرقية. ويف الضـــفة الغربية، كثريا ما  تعرض األطفال  H2جيم، واملن قة املن قة 
لتفتيش حقائبهم ول تفتيش اجلســــــــد ، بل ل تحرش واالحتجاز يف بعض األحيان، ال ســــــــيما عندما ميرون 

املسـتوطنني أثناء  عرب نقا  التفتيش. ويف بعض املناطق،  واجه ال الب أ ضـا خماطر التخو ف والعنف من
كي ومرتا  من   10مرورهم باملســــتوطنا . وغالبا ما ُ ضــــ ر ال الب ل مشــــ  ملســــافا  تصــــل أحيانا إىل 

وتفيد التقار ر بأن الفتيا   واجهن ع ى وجه أجل الوصــــول إىل مدارســــهم، مما  عرض ســــالمتهم ل خ ر. 
ع ى ســـــــــــالمتهن أثناء تنّق هن إىل اخلصـــــــــــوص خ را كبريا  تمثل يف التســـــــــــرب نتيجة  خلوف أولياء أمورهن 
إىل تفاقم هذه األوضــــا ، وتتخذ املدرســــة ورجوعهن منها. و ؤ   عدم مســــاءلة مرتكيب هذه االنتهاكا  

 . (94)يف مجيع أحناء الضفة الغربيةاهلجما  ع ى التع يم اجتاها تصاعد ا  
ية احتياجا  الســـــكان فصـــــل  راســـــ  جد د لت ب 2 000ويف القدس الشـــــرقية،   زم تقر با توفري  - 95

الف ســــــ ينيني، وفقا لبيانا  رمسية إســــــرائي ية. و عوق التع يَم احمل   عدُم كفا ة اهلياكل األســــــاســــــية بســــــب  
ال ابع التمييز  والتقييد  لنظام تقســــــيم املناطق وخت ي ها، ونقُ  املدرســــــني املؤه ني واملوظفني اآخر ن 

بية من صـــــعوبة احلصـــــول ع ى تصـــــار   ل وصـــــول إىل القدس نتيجة  ملا  واجهه من  عيشـــــون يف الضـــــفة الغر 
املنهج من الشــــرقية. وُ ضــــ ر األطفال امل تحقون مبدارس ف ســــ ينية يف القدس الشــــرقية إىل  راســــة نســــخة 

  .(95)من حمتو اته “حتر ضا”الدراس  الف س يي عّدلتها إسرائيل هبدف حذف ما تعتربه 
مدارس يف  8مدرســـة منها يف املن قة جيم و  36ية )تقع وتتعرض أربع وأربعون مدرســـة ف ســـ ين - 96

طفل خل ر اهلدم أو املصا رة بسب  عدم حصوهلا ع ى رخ  البناء  5 000 القدس الشرقية(  تع م فيها
  .(96)اإلسرائي ية

__________ 

 .38، الصفحة ”humanitarian needs overview 2018“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (91) 

، ”humanitarian needs overview 2018“مع وما  ور   من اليونيســـــيف؛ ونشـــــرة مكت  تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية،  (92) 
 .39الصفحة 

 .39، الصفحة ”humanitarian needs overview 2018“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (93) 

 .39 و 38املرجع نفسه، الصفحتان  (94) 

 مع وما  ور   من اليونيسيف. (95) 

 (.2018)شبا /فربا ر  ”Humanitarian bulletin: Occupied Palestinian Territory“نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (96) 
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ويف ق ا  غزة،  عمل ث ثا املدارس يف الوقت الراهن بنظام التناوب لفرتتني أو ثالي فرتا  لك   - 97
من اســـــــــــــــتيعاب أعدا  ال الب. ونتيجة  لذلك، تقّ   عد  ســـــــــــــــاعا  الدراســـــــــــــــة يف اليوم إىل تتمكن 

  .(97)ساعا  يف الضفة الغربية( 5.5ساعا  )مقابل  4.5
وبســــــــــب  أوجه العجز يف التمو ل وعدم توافر األراضــــــــــ  الالزمة لبناء املدارس، تفيد وكالة األمم  - 98

يف املائة من  70.2نيني يف الشــــــــــــــرق األ ىن )األونروا( بأن املتحدة إلغاثة وتشــــــــــــــغيل الالجئني الف ســــــــــــــ ي
طال ، ال تزال تعمل ع ى أســـــــاس نظام التناوب لفرتتني،  271 000مدارســـــــها، وطالهبا البالغ عد هم 

مما حيرم األطفال الالجئني من فرص ممارســــــــــة األنشــــــــــ ة الرتفيهية واإلبداعية اليت  تمتع هبا طالب املدارس 
 . (98)رتة الواحدةالعام ة بنظام الف

وميكن أن  ؤثر ما تعاي منه األونروا من عجز مايل غري مســــــــبوق تأثريا  شــــــــد دا  ع ى قدرهتا ع ى  - 99
تقـــدمي خـــدمـــا  التع يم االبتـــدائ  والتع يم املـــدرســـــــــــــــ  ل  الب من الالجئني الف ســـــــــــــــ ينيني يف األرض 

ألمم املتحدة ل رتبية والع م والثقافة الف ســـــــــــــ ينية احملت ة. وحيد تضـــــــــــــاظل التمو ل أ ضـــــــــــــا من قدرة منظمة ا
 .(99))اليونسكو( ع ى  عم نوعية التع يم يف ق ا  غزة

 
 الصحة العامة  

 إتاحة تعرتض رئيســــية حتد ا  ميثل الف ســــ ينيني بني بالفرقة  قرتن الذ  غزة يف اإلغالق زال ما - 100
 اجملال يف والعام ني ل مرضـــــــــى حيةالصـــــــــ الرعا ة ع ى واحلصـــــــــول، غزة ق ا  يف ونوعيتها الصـــــــــحية الرعا ة

، الالئق غري والســـكن االكتظاظ ســـيما وال، غزة يف املعيشـــية فالظروف. غزة خارج  قيمون الذ ن الصـــح 
 والنظافة الصــــح  الصــــرف وخدما  املياه توفري ظروف بتدهور املرتب ة العامة الصــــحية املخاطر من تُفاقم

 الســــــكانية الكثافة متوســــــ   ب غ حيث املخيما  يف لالجئنيا ع ى ظ ورهتا احلالة هذه وتنفر . الصــــــحية
 حيتاجون غزة يف ف ســـــــــ يي طفل 300 000 فقرابة. (100)املربع الكي ومرت يف شـــــــــخ  40 000 حوايل

 . (101)اجتماع  - نفساي عالج إىل أو العق ية الصحة جمال يف الدعم أشكال من شكل إىل
 نق  عن الناجم واأل و ة االســــــــــــــتعمال الوحيدة ال بية ا واملو  واآال  ال وازم يف النق  و ؤ   - 101

 يف و ســـــــــهم، ل خ ر اجلد  املواليد من 10 000 تعر ض إىل، املوظفني إىل االفتقار عن فضـــــــــال، التمو ل
 طفل 140 000 حوايل أن إىل التقد را  وتشـــــري. األلف يف 14 نســـــبة ع ى املواليد وفيا  معدل ثبا 

 .(102)التقزم وحاال  املزمن التغذ ة سوء من  عانون سنوا  مخس عن أعمارهم تقل ممن غزة يف
 جمال يف اخل رية الشــــواغل تفاقم إىل وأّ   األســــاســــية اخلدما  غزة يف ال اقة أزمة قّوضــــت وقد - 102

 األوان قبل املرضــــى خروج وإجازة اجلراحية العم يا  تأجيل إىل املســــتشــــفيا  ذلك و فع. العامة الصــــحة

__________ 

 مع وما  ور   من اليونيسيف. (97) 

 .ور   من األونروامع وما   (98) 

 مع وما  ور   من اليونسكو. (99) 

 مع وما  ور   من األونروا. (100) 
 .7، الصفحة “humanitarian needs overview 2018” نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية، (101) 
 . 31املرجع نفسه، الصفحة  (102) 
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  ز د ما عا ة خيدم الذ ، حانون بيت مســــــتشــــــفى أوقف وقد. (103)ال بية املرافق تنظيف من واحلد املقرر
 عدم بســـب  2018  نا ر/الثاي كانون  هنا ة يف ال بية اخلدما ، غزة مشال يف شـــخ  300 000 ع ى
 . (96)الوقو  احتياطيا  توافر

 يف املدرجة املوا  من ائةامل يف 38 بنســــــبة الشــــــهر  املخزون معدل أن أُب غ، 2017 عام وخالل - 103
 الوحيدة األســـــاســـــية ال بية املوا  قائمة يف املدرجة املوا  من املائة يف 31 ونســـــبة األســـــاســـــية األ و ة قائمة

 وتكنولوجيا  األســـــاســـــ  العالج مرافق إىل واالفتقار. غزة يف واحد شـــــهر عن  قل ملا  كف  االســـــتعمال
 بع م  تع ق فيما سيما وال، غزة خارج إىل ال بية اإلحالة ع ى ا االعتم باجتاه  دفع الكافية ال يب التحقيق

 القدس يف توجد مرافق إىل إ ر ز معرب خالل من العبور ع ى غزة ق ا  من احملالون املرضــى و عتمد. األورام
 .(104)املائة( يف 17) الغربية والضفة املائة( يف 22) وإسرائيل املائة( يف 53) الشرقية
. منها واخلروج غزة إىل الدخول تصــــــار   ع ى احلصــــــول ط   الصــــــح  اجملال يف  نيل عام وحيق - 104

 سوى التصار   هذه ع ى حيصل مل، 2017 عام ويف العبور؛ يف كبرية  عقبا  الواقع يف  واجهون ولكنهم
 منظمة طر ق عن إنســـانية ألغراض إليها الدخول أو غزة من اخلروج تصـــار   ط بوا الذ ن من املائة يف 61

 .(105)العاملية الصحة
 260 000و ؤ   تفتيت الضـــفة الغربية إىل تقو ض حق الف ســـ ينيني يف الصـــحة. فما  ز د ع ى  - 105

يف مد نة اخل يل ومن قة التماس  عتمدون ع ى  H2ف ســــــــــ يي من الذ ن  عيشــــــــــون يف املن قة جيم واملن قة 
ال وايت ب غن ســــــن اإلجناب، وما  ز د ع ى من النســــــاء  64 000الرعا ة الصــــــحية اإلنســــــانية، مبن فيهم حنو 

ترتاوح أعمارهم  طفل ممن 85 000طفل ممن تقل أعمارهم عن مخس ســـــــــــنوا ، وما  ز د ع ى  34 000
 .(106)اإلعاقة واملسّنني سنة. وتشمل الفئا  الضعيفة األخرى األشخاص ذو  19سنوا  و  5بني 

، (107)جيم املن قة يف الف ســـــــــــــــ ينيني من ملائةا يف 17 لنحو اخلدما  املتنق ة العيا ا  وتقدم - 106
 يف املقيمني من املائة يف 12 من  قرب ما و عيش. الضـــــــــــــــارة املناخية والظواهر ال رق بإغالق تتأثر وه 

 و ون األولية الصـــــــــــحية ل رعا ة عيا ة أ  عن كي ومرتا  30 من بأكثر تبعد حم ية جمتمعا  يف جيم املن قة
 . (108)املتنق ة الصحية العيا ا  إىل الوصول إمكانية هلم تتاح أن

  ب غ حيث، الغربية الضــــــــــــفة خميما  يف  عيشــــــــــــون الذ ن الالجئني من املائة يف 30 حنو و واجه - 107
 إىل  صــــــــــــــل أن ميكن ولكنه املربع الكي ومرت يف نســــــــــــــمة 40 000 حوايل الســــــــــــــكانية الكثافة متوســــــــــــــ 

__________ 

 مع وما  ور   من اليونيسيف. (103) 
 مع وما  ور   من منظمة الصحة العاملية.  (104) 
، متاح ع ى 2017املرجع نفسه، مستشهدة  بتقر رها الشهر  عن إحالة املرضى من ق ا  غزة لشهر كانون األول/  سمرب  (105) 

 .www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.htmlالراب  
، اســــتنا ا  إىل بيانا  32، الصــــفحة “humanitarian needs overview 2018” نشــــرة مكت  تنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية، (106) 

ومشـــروعه عن موجز بيانا  مواطن ضـــعف التجمعا  الســـكانية الف ســـ ينية يف  2017املكت  عن جمموعة الصـــحة لعام 
  قة جيم.املن

؛ ومع ومــــــــا  ور   من https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/Health-VPP/Dashhealthانظر  (107) 
 منظمة الصحة العاملية.

 مع وما  ور   من منظمة الصحة العاملية. (108) 
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 وعدم الشـــــــد د االكتظاظ بســـــــب  صـــــــحية   خماطرَ ، نســـــــمة يف بعض املخيما  180 130-000 000
 . (109)واملياه الصح  الصرف شبكا  كفا ة
 نق  بســـــــب  ســـــــيما وال، ال بية ال وازم نق  الغربية الضـــــــفة يف الصـــــــحية املرافق أ ضـــــــا وتواجه - 108

 ال بية ال وازم من املائة يف 19 و األســاســية األ و ة من املائة يف 23  ب غ ل مخزون نفاذ مبتوســ ، التمو ل
 . (110)2017 عام يف الغربية الضفة يف لأل و ة املركز ة املرافق يف االستعمال يدةالوح

 اإلســرائي ية اإلســعاف ســيارا  امتنا  من “اجلدار” خ ف الواقعة الشــرقية القدس مناطق وتعاي - 109
 را لسيا ُ سم  ال حني يف، األمنية احلوا ي ذر عة حتت، الشرطة من حراسة بدون هلم اخلدمة تقدمي عن

 اجملتمعا  من جيوب وتوجد. (58 الفقرة، A/HRC/37/43 )انظر “اجلدار” بعبور الف س ينية اإلسعاف
 األمراض من حاال  شخصا 119 000 حوايل  عاي حيث، الشرقية القدس يف الضعف الشد دة احمل ية

 . (111)ال ارئة والرعا ة األساسية الصحية اخلدما  ونق  العق ية
 وزارة مع بالتعاون، األخرية اآونة يف ل ســـكان املتحدة األمم صـــندوق أصـــدرها  راســـة وتوصـــّ ت - 110

 امرأة( 643) 2016 عام يف الثد  ســرطان مرضــى وفيا  من املائة يف 60 حنو أن، الف ســ ينية الصــحة
 وخُ صــــت. احملت ة الف ســــ ينية األرض يف والعالج التشــــخي  تأخر منها، خمت فة لعوامل مبّكرة وفاة توف ني

 وإســــرائيل الغربية الضــــفة إىل الوصــــول ســــبل ع ى املفروضــــة القيو  كانت  احلاال  هذه يف أنه إىل الدراســــة
 . (112)غزة يف املرضى فيهم مبن، الف س ينيني ل مرضى رئيسيا عامال

  
 المحتل السوري الجوالن - ثالثا 

 القضـــــــائية ووال تها قوانينها بفرض إســـــــرائيل قرار أن األمن جم س قرر، (1981) 497 القرار يف - 111
 الســــ  ة، إســــرائيل وطال ،  ويل قانوي أثر له وليس وباطل الغ   قرار احملتل الســــور  اجلوالن ع ى وإ ارهتا
 زالت ما الرابعة جنيف اتفاقية أحكام مجيع أن أع ن كما.  الفور ع ى هاقرار  ت غ  بأن، باالحتالل القائمة
 . 1967  ونيه/حز ران منذ إسرائيل حتت ها اليت السور ة األراض  ع ى سار ة
 يف قانونية غري مسـتوطنة 34 يف  عيشـون إسـرائي   مسـتوطن 23 000 أن إىل التقد را  وتشـري - 112

، A/72/564 )انظر مالية حبوافز االســـــــتي انية األنشـــــــ ة إســـــــرائيل مةحكو  وتدعم. احملتل الســـــــور  اجلوالن
 اجلوالن يف ســــنو ا   إســــرائي ية أســــرة 150 تســــتوطن، الســــور ة العربية اجلمهور ة ذكرته ملا ووفقا  . (60 الفقرة
 ل جوالن الشـــــــــــــــــامـــل اإل مـــاج تعز ز إىل الراميـــة احملـــاوال  إطـــار يف، (11 الفقرة، A/HRC/37/40 )انظر

 . (113)السور ة العربية اجلمهور ة عن وفص ه إسرائيل يف احملتل السور 
__________ 

 مع وما  ور   من األونروا. (109) 
 مع وما  ور   من منظمة الصحة العاملية. (110) 
 .30، الصفحة “humanitarian needs overview 2018” نشرة مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية، (111) 
، Pathway to Survival: The Story of Breast Cancer in Palestine (January 2018)صــــــندوق األمم املتحدة ل ســــــكان،  (112) 

-http://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pubمـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــ  

pdf/Breast%20Cancer%20Report%20Final_0.pdf. 
، The Situation of Workers of the Occupied Arab Territories (Geneva, 2017)مـــنـــظـــمــــــــة الـــعـــمــــــــل الــــــــدولـــيــــــــة،  (113) 

 .127-121 الفقرا 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/43
https://undocs.org/ar/٤٩٧%20(1981)
https://undocs.org/ar/A/72/564
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/40
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 النمو حيث من كبرية  حتد ا  و واجهون قرى مخس يف  قيمون ســـــــــــــــور  25 000 أن و قدر - 113
 إن وقيل. (60 الفقرة، A/72/564) واملوار  األراضـــــــ  إىل الوصـــــــول تقييد إىل جزئيا ذلك و رجع، والتنمية

 اإلقامة أشـــــكال من شـــــكال   وحيم ون، اإلســـــرائي ية اجلنســـــية  رفضـــــون األصـــــ يني الســـــور ني الســـــكان أغ بية
 إن فق  إســرائي   مرور جواز هلم و قدَّم. اجلنســية “حمد   غري” اإلســرائي ية الســ  ا  وتعتربهم، الدائمة

 . (114)السفر أرا وا هم
 الدائمة إقامتهم مركز ولكن، الكام ة اإلســــــــــرائي ية اجلنســــــــــية    بوا أن الدائمني ل مقيمني وميكن - 114
 حلوايل دائمةال اإلقامة مركز ألغ  وقد. العمل أو ل دراســـة اخلارج يف وإقامة ســـفر بعد  ُ غى أن أ ضـــا ميكن
 .(115)1982 عام منذ السور ني احملتل السور  اجلوالن سكان من 100
 اجلوالن يف األراضــ  من املائة يف 95 ع ى اإلســرائي   واجليش اإلســرائي يون املســتوطنون و ســي ر - 115

 لعربيةا اجلمهور ة أب غت وقد. (116)املائة يف 5 ســــوى الســــور ني ل ســــكان منها  رتك ال مما، احملتل الســــور 
، A/HRC/37/40 )انظر هناك الزراعية األراضـــــــ  من املائة يف 28 حوايل إســـــــرائيل مصـــــــا رة عن الســـــــور ة

  .(17 الفقرة
 األراض  بشأن اإلسرائي ية الس  ا  وضعتها اليت السياسا  احملتل اجلوالن يف السور ون و واجه - 116

  ؤ   مما، البناء تراخي  ع ى احلصــــول هلم بالنســــبة تقر با املســــتحيل من جتعل واليت، والتنمية ســــكانواإل
. (61 الفقرة، A/72/564 )انظر حمدو ة وموار  التحتية البن ع ى ضـــــــغ  مع الســـــــور ة القرى اكتظاظ إىل

 خل ر وتُعر ضــــــهم، بناء تصــــــار   بدون مســــــاكن بناء ع ى الســــــور ني جترب لظروفا هذه بأن التقار ر وتفيد
 .(117)مربع( مرت لكل  والرا 85-55) كبرية  وغراما  اجلزئ  أو الكامل اهلدم

 بشـــــكل مرتفعة ضـــــرائ  تفرض اإلســـــرائي ية الســـــ  ا  أن الســـــور ة العربية اجلمهور ة أب غت وقد - 117
، A/HRC/37/40 )انظر العامة املنافع خدما  ع ى احلصــــول ط با  مقابل الســــور ني ع ى متناســــ  غري

 االســـــــــــــــتفــا ة ع ى الســـــــــــــــور ني املواطنني قــدرة تعوق العقبــا  ت ــك فــإن، ذلــك ع ى وعالوة. (14 الفقرة
 . (118)السياحة من

، ال بيعية ل موار  أكرب ختصي  من متناس  غري لبشك أ ضا اإلسرائي يون املستوطنون و ستفيد - 118
 ؛54 الفقرة، A/HRC/28/44 أ ضــــــــــــــــــــــا وانظر ؛60 الفقرة، A/72/564 )انظر النظيفــــــــة امليــــــــاه مثــــــــل

  .(64 الفقرة، A/HRC/31/43 و

__________ 

 Human rights violations committed by the State of Israel in ” املرصــــد، املركز العريب حلقوق اإلنســــان يف اجلوالن، (114) 

the Occupied Syrian Golan“ 2017، تقر ر مقدم الســـتعراض األمم املتحدة الدور  الشـــامل إلســـرائيل، حز ران/ ونيه ،
 .21الفقرة 

 .22املرجع نفسه، الفقرة  (115) 
، بيــان “years of the occupation of the Syrian Golan 50” املرصــــــــــــــــد، املركز العريب حلقوق اإلنســــــــــــــــان يف اجلوالن، (116) 

 (.2017حز ران/ ونيه  8صحف )
 Human rights violations committed by the State of Israel in ” املرصــــــد، املركز العريب حلقوق اإلنســــــان يف اجلوالن (117) 

the Occupied Syrian Golan“ 7، الفقرة. 
 مع وما  ور   من منظمة العمل الدولية. (118) 

https://undocs.org/ar/A/72/564
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/40
https://undocs.org/ar/A/72/564
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/40
https://undocs.org/ar/A/72/564
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/44
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
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، الســـــــــــــــور ني املزارعني تواجه اليت التحد ا  من املياه توز ع يف التمييز ة الســـــــــــــــياســـــــــــــــا  وتفاقم - 119
 حمدو  املياه إمدا ا  ع ى فاحلصــــــــــول. (119)اإلســــــــــرائي يني املســــــــــتوطنني جان  من املنافســــــــــة ذلك يف مبا

 املياه كمية  نصف شراء  تعني ولذلك. جد دة آبار بناء ع ى إلسرائي  ا احلظر بسب  السور ني ل مزارعني
 . (113)اإلسرائي ية املياه شركة من ل زراعة الالزمة
 الســــــــــــــ  ا  مصــــــــــــــا رة خ ر إنه قيل ما لوجو  الزراعة عن التخ   جتن  إىل الســــــــــــــور ون ومييل - 120

، الســـــــــــــــور ــة العربيــة اجلمهور ــة هذكرتــ ملــا ووفقــا  ، ذلــك ع ى وعالوة. (120)املســـــــــــــــتخــدمــة غري ألراضـــــــــــــــيهم
 من فدان 45 000 يف الزراعة ألغراض لألراضــــــ  الســــــور ني اســــــتخدام تُقي د اإلســــــرائي ية الســــــ  ا  فإن

. األراضـــ  من فدان 350 000 من باالســــتفا ة اإلســــرائي يني ل مســــتوطنني ُ ســــم  بينما، فق  األراضــــ 
 احملتل الســــــــــور  اجلوالن يف مقيَّد العمل يف  نيالســــــــــور  حق أن أ ضــــــــــا الســــــــــور ة العربية اجلمهور ة وأفا  

 . (24 الفقرة، A/HRC/34/37 )انظر
 احملي ــة ل منــاطق األولو ــة تع   األلغــام إلزالــة املبــذولــة اإلســـــــــــــــرائي يــة اجلهو  بــأن تقــار ر وتفيــد - 121

 الرغم ع ى، الســـور ة والزراعية الســـكنية املناطق حســـاب ع ى الزراعية واألراضـــ  اإلســـرائي ية باملســـتوطنا 
 . (121)فيها األرضية األلغام ترّكز من

 أهنا، 1967 عام منذ األوىل ل مرة اإلســـــــــــــــرائي ية الداخ ية وزارة أع نت، 2017  وليه/متوز ويف - 122
 /األول تشـــــــــر ن 30 يف قنية وعني مشس وجمدل ومســـــــــعدة بقعاتا ه  ب دا  أربع يف انتخابا  ســـــــــتجر 

 .(122)2018 أكتوبر
  

  خالصة - رابعا 
 يف ل شـــــــع  واالقتصـــــــا  ة االجتماعية التنمية ع ى ضـــــــار أثر عاما 51 طي ة لالحتالل كان  لقد - 123

 إســـــــرائيل وســـــــياســـــــا  األمد ال و ل االحتالل فوقعُ . احملتل الســـــــور  واجلوالن احملت ة الف ســـــــ ينية األرض
 تراكمت س بية آثارا   خّ ف وقد اجلوان  متعد  هو الف س يي واالقتصا  اجملتمعو  الشع  ع ى وممارساهتا

 الالجئني وتشـــــــــــــــغيــل إلغــاثــة املتحــدة األمم وكــالــة تواجههــا اليت التمو ــل أزمــة ومتثــل. الســـــــــــــــنني مر ع ى
 من اآالف مئا  أوضــــا  تفاقم إىل ســــوى  ؤ   ال آخر عامال األونروا(( األ ىن الشــــرق يف الف ســــ ينيني
 .قاسية ظروف يف بالفعل  عيشون الذ ن الف س ينيني

 الســــور  واجلوالن احملت ة الف ســــ ينية األرض يف اإلســــرائي ية والتدابري املمارســــا  من عد  وهناك - 124
 حلقوق الدويل والقانون اإلنســـاي الدويل والقانون، الصـــ ة ذا  األمن جم س قرارا  مع تتعارض اليت احملتل

 القســــــــر  النقل إىل املمارســــــــا  ت ك بعض  رقى وقد. متييز  منها البعض اعتبار مكنامل ومن. اإلنســــــــان
__________ 

    من منظمة العمل الدولية.مع وما  ور  (119) 
 املرجع نفسه. (120) 

 Human rights violations committed by the State of Israel in” املرصـــــد، املركز العريب حلقوق اإلنســـــان يف اجلوالن، (121) 

the Occupied Syrian Golan“ 13، الفقرة. 
 (122) Noa Shpigel, “In first since 1967, Druze villages in Israeli Golan Heights to hold democratic elections”, 

Haaretz, 8 July 2017  متــاح ع ى الراب .www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-first-since-1967-israeli-

druze-to-hold-democratic-elections-1.5492306. 
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  رقى أن وميكن، الرابعة جنيف التفاقية خ ريا خرقا  شــــكل أن ميكن مما، باحلما ة املشــــمولني لألشــــخاص
  .اجلماع  العقاب مستوى إىل اآخر البعض
 من باإلفال  كان  طرف أ  حيظى أالَّ   كفل نهأل عنها غن ال ضـــــرورة الدويل ل قانون واالمتثال - 125

 الف ســــــ ينيون فيهم مبن، املن قة يف  عيشــــــون الذ ن األشــــــخاص جلميع والســــــالم العدالة و ضــــــمن العقاب
  .االحتالل حتت  رزحون الذ ن والسور ون

 الرازحني نيوالســــــور  الف ســــــ ينيني معاناة من ل تخفيف املبذولة واإلمنائية اإلنســــــانية اجلهو  ومتثل - 126
 وحتاف . اجلذر ة ألســـــــباهبا بالتصـــــــد  إال تنته  لن العنف  ورا  أن غري. أســـــــاســـــــيا أمرا االحتالل حتت
 حل خالل من إال  تحقق أن ميكن ال والشــــــــــــامل الدائم الســــــــــــالم بأن الثابت موقفها ع ى املتحدة األمم

. والدائم العا ل الســــالم هذا يقحتق أجل من العمل العام األمني وســــيواصــــل. التفاوض طر ق عن الدولتني
 يف جن  إىل جنبا تعيشــان  ولتني رظ ة حتقيق خالل من إال ل شــعبني املشــروعة الت  عا  حتقيق ميكن فال

 طر ق عن  ائم حل وإجيا ، وف ســـــــ ني إلســـــــرائيل عاصـــــــمة القدس وتكون، متبا ل واعرتاف وأمن ســـــــالم
 .النهائ  الوضع قضا ا جلميع املفاوضا 

 


