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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  اجلمعية العامة
 2019الدورة املوضوعية لعام   الدورة الرابعة والسبعون

 من جدول األعمال 16البند   من القائمة األولية* 62البند 
الأللسييييي ي ية  السييييييادة الدالمة للليييييع  الأللسييييي ي    ا ر 

احملتلة، مبا فيها القدس الليييييرقية، وللسييييييفان العر    اجلوالن 
 السوري احملتل على مواردهم ال بيعية

االنعيفاسيييييات االقتصيييييادعة واالجتماعية لائتاي السيييييراليلي على  
ا ئواي املعيلية لللع  الأللس ي    ا ر  الأللس ي ية احملتلة، 

ن العر    اجلوالن السيييييييوري مبا فيها القدس الليييييييرقية، وللسييييييييفا
    احملتل

االنعيفاسييييييييات االقتصييييييييادعة واالجتماعية لائتاي السييييييييراليلي على ا ئواي   
املعيلييييييية لللييييييع  الأللسيييييي ي    ا ر  الأللسيييييي ي ية احملتلة، مبا فيها القدس 

 اللرقية، وللسيفان العر    اجلوالن السوري احملتل 
  

 مذكرة من ا مني العام  

 موجز 
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على ”املعنون  2018/20يف القرار  

األحوال املعيشــــية للشــــعي ال لألــــليل يف األر  ال لألــــلينية اقتلةا شا يي،ا القدا الشــــرقيةا وللألــــكان 
ا طلي اجمللس االقتصــــــاد  واالجتماعي ني  األمم العاق من يقدق ني  “قتلالعرب يف اجلوالن الألــــــور  ا

اجلمعيــة العــامــة يف دوراــا اللــاللــة والألـــــــــــــــبعما عن طريك اجمللسا .قريرال عن .ن يــ   لــ  القرار  ويف القرار 
ال لألــــــليل يف األر  ال لألــــــلينية اقتلةا شا يي،ا القدا  الألــــــيادة الدائمة للشــــــعي”املعنون  73/255

ا طلبت ميضـــــا اجلمعية ني  “الشـــــرقيةا وللألـــــكان العرب يف اجلوالن الألـــــور  اقتل على موارد م اللبيعية
األمم العــاق من يقــدق نيلي،ــا .قريرا يف دوراـا الراسعــة والألـــــــــــــــبعم  ويأقــد ق  ـ ا التقريرا الـ   معـد.ـ  الل نـة 

 دية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(ا عمالل سقرار  اجلمعية واجمللس امل كورين االقتصا

 

 * A/74/50  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/A/74/50


 
A/74/88 

E/2019/72 

 

2/28 19-07835 

 

ويغلي التقرير املمارســـــات والألـــــياســـــات اإلســـــرائيلية املتواقـــــلةا ال ســـــيما .ل  ال  قد .شـــــك ل  
انت،اكال للقانون الدويل اإلنألـــــــــــــــايل والقانون الدويل ثقوع اإلنألـــــــــــــــان و.  ر على األو ـــــــــــــــا  االجتماعية 

 االقتصادية للألكان ال ين يعيشون يف ظل االحتالل العألكر  اإلسرائيلي و 
و.ود الل نة من .عرب عن .قدير ا للمألــــــاقات املقدمة من مكتي .نألــــــيك الشــــــ ون اإلنألــــــانية  

التاسع لألمانة العامةا وقـــــــندوع النقد الدويلا و ي ة األمم املتحدة للمألـــــــاواة سم اجلنألـــــــم و كم املرمةا 
لعمل الدوليةا ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــــــــــــناعيةا وسرملم، األؤ ية العامليا وم  ر األمم ومنظمة ا

املتحدة للت ارة والتنميةا ومكتي منألــك األمم املتحدة اصال لعملية الألــالق يف الشــرع األوســةا ووكالة 
 ة الصحة العاملية األمم املتحدة إلؤا ة و.شغيل الالج م ال لأللينيم يف الشرع األدىن ومنظم
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 مقدمة -أوال  
عن شــــــــــواؤل  نيسات االنعكاســــــــــات  2018/20معرب اجمللس االقتصــــــــــاد  واالجتماعي يف قرار   - 1

 االقتصــــــــادية واالجتماعية لالحتالل اإلســــــــرائيلي على األحوال املعيشــــــــية للشــــــــعي ال لألــــــــليل يف األر 
ال لألـــلينية اقتلةا شا يي،ا القدا الشـــرقيةا وللألـــكان العرب يف اجلوالن الألـــور  اقتل  وطالبت اجلمعية 

ا نيســـرائيلا سوقـــ ،ا الألـــللة القائمة لالحتاللا للكال عن اســـتغالل املوارد 73/255العامةا يف قرار ا 
األر  ال لألــــــــــلينية اقتلةا شا يي،ا القدا الشــــــــــرقيةا ويف اجلوالن الألــــــــــور  اقتل مو ني.الي،ا اللبيعية يف 

التألــبي يف  ــياع،ا مو اســتن اد اا وعن .عريضــ،ا للدلر  و.قدق     امل كرة معلومات عن التلورات  مو
  ات الصلة شا ورد  كر  معال  

  
 ا ر  الأللس ي ية احملتلة - اثنيا 

 السراليلية   ا ر  الأللس ي ية احملتلةاملمارسات   
 التشريعات اإلسرائيلية ال  .  ر يف األر  ال لأللينية اقتلة  

خالل العامم املا ـــــيما اقضا معضـــــات الكنيألـــــتا ااي ة التشـــــريعية الرئيألـــــية يف نيســـــرائيلا عدة  - 2
لى املألـــــتوطنات  وقد اقضن  ل  مبادرات .شـــــريعية ادت ني  .عزيز ني ـــــ ات اللاسع القانويل   ر رجعي ع

ا سعد عقود من املمارسات (1)(58ا ال قرة /73/410Aستوسع يف االستيلان اإلسرائيلي ؤري القانويل )انظر 
تلةا ال ســيما امليدانية ال  رســدت االحتالل والألــيلرة اإلســرائيلية على األرا ــي يف األر  ال لألــلينية اق

   (2)يف الض ة الغرسيةا شا يي،ا القدا الشرقية
ا ؤري من   لنتظار حكم حمكمة 2017وال يزال قانون التنظيما ال   اعتمد يف شــــــــــــــبا /ي اير  - 3

(  وني ا ما نـأ  ِّ    ا القانونا يمن شأن  من يتيح 12العدل العليا سشأن شرعيت  )انظر املرجع ن أل ا ال قرة 
وحدة  4 000و  2 000اســتدداق األرا ــي ال لألــلينية اصاقــة يف الضــ ة الغرسية ملا يراوا سم  اســتمرار

ا A/72/90-E/2017/71ا و 35ا ال قرة A/73/87-E/2018/69ســـــــــــــــكنيــةا ويقــا لبع  التقــديرات )انظر 
 ( 23ال قرة 

ا 2018واعتأمد .عديل للقانون األســــــــــاســــــــــيل القدا عاقــــــــــمة نيســــــــــرائيل يف كانون اللايل/يناير  - 4
قـــــــوكل يف الكنيألـــــــت للموايقة على منح امتياسات األرا ـــــــي يف  80و.ضـــــــمن اشـــــــضا  مؤلبية عظمى من 

د سلـديـة املـدينة ا مع خ   العتبـة املللوسـة إلدخـال .غيريات على حـدو “كيـان مجني”القـدا لصــــــــــــــــا  
  (3)(9ا ال قرة /73/410A )انظر

__________ 

ا متـــــاا على Peace Now, “Construction starts in settlements by year”, Construction databaseانظر ميضــــــــــــــــــــا  (1) 
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction ؛ واجل،اس املركز  لإلحصات ال لألليلا

 /https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressReleaseا متـــــاحـــــة على 2019آ ار/مـــــارا  28سيـــــان قـــــــــــــــح يا 

Press_Ar_28-3-2019-land-ar.pdf  
  25ني   22ا ال قرات TD/B/65(2)/3اسقة و انظر التقارير الأل (2) 
 Knesset, “Knesset passes law requiring 8-MK majority for giving up Israeli sovereignty over anyانظر ميضا  (3) 

part of Jerusalem”, 2 January 2018  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/A/73/410
https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/ar/A/72/90
https://undocs.org/ar/A/73/410
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction


 
A/74/88 

E/2019/72 

 

4/28 19-07835 

 

ا يلبك شوجب  اختصال 2018شبا /ي اير  12واعتمد .عديل لقانون جملس التعليم العايل يف  - 5
ويعضت   ر رجعي  جملس التعليم العايل اإلســــــــــرائيلي على املألــــــــــتوطنم اإلســــــــــرائيليم يف الضــــــــــ ة الغرسيةا

ش ســـــــــــألـــــــــــات التعليم العايل يف املألـــــــــــتوطنات ال  كانت .عضت الألـــــــــــللات العألـــــــــــكرية  ا يف الألـــــــــــاسك 
 ( 10املرجع ن أل ا ال قرة  )انظر

ا نص على من االلتماســــــــــات املتعلقة 2018واعتمد .عديل لقانون اقاكم اإلدارية يف  وس/يوليو  - 6
 ي التدلية والبناتا وقانون حرية اإلعالقا والدخول ني  الضـــ ة الغرسية للضـــ ة الغرسية يف مرسعة جماالتا 

واصروج من،اا وموامر التقييد واإلشرات العألكريةا ستحال ني  حمكمة الش ون اإلدارية يف القدا سدال من 
كل حمكمة العدل العليا  وســـي د  القانون ني  س دة .قييد نيمكانية جلوت ال لألـــلينيم ني  القضـــاتا وســـيشـــ

ميضاا من خالل .وسيع نلاع اختصال حمكمة نيدارية نيسرائيلية ليشمل الض ة الغرسيةا خلوة ني ايية يف 
  (4)اجتا  طمٍس للتمييز سم نيسرائيل واألر  ال لأللينية اقتلة )املرجع ن أل (

ائيلية وال يزال ال لألــــــلينيون يف األر  اقتلة جملضــــــعون جملموعة معقدة من النظم القانونية اإلســــــر  - 7
وال لألــلينية  ي ي الضــ ة الغرسيةا يألبلك القانون اقلي اإلســرائيلي خارج اثدود اإلقليمية على املألــتوطنم 
اإلســــــــرائيليما سينما جملضــــــــع ال لألــــــــلينيون للقانون العألــــــــكر  اإلســــــــرائيلي لإل ــــــــاية ني  النظاق القانويل 

نألــــــــــــان على املشــــــــــــتب  يي،م واملدعى علي،م من ال لألــــــــــــليل  ونتي ة ل ل ا .لبلكأ معايريأ مدىن ثقوع اإل
ال لألـــــــــــــلينيم مقارنة سنظرائ،م اإلســـــــــــــرائيليم  وللل .لبيك نظامم قانونيم  تل م يف ن س اإلقليم على 
مســـــــاا اجلنألـــــــية مو األقـــــــل ال ؤري  ييزا يف جو ر ا وينت،  مبدم املألـــــــاواة مماق القانونا ال   للل ركنا 

حماكمة عادلة  ويلري ميضـــــا .لبيك القانون اقلي اإلســـــرائيلي على املألـــــتوطنم  مســـــاســـــيا من مركان اثك يف
و.لبيك القانون العألـــــكر  اإلســـــرائيلي على ال لألـــــلينيم يف الضـــــ ة الغرسية شـــــواؤل .تعلك للتزاق الألـــــللة 

اعتبارات القائمة لالحتالل لحضاق القوانم الألـــــــــــــــارية يف األر  ال  هتل،اا ما ذ  نع،ا من يعل  ل  
–A/71/86؛ و 4ا ال قرة A/72/90-E/2017/71؛ و 3ا ال قرة A/73/87-E/2018/69ق،ريــــــــة )انظر 

E/2016/13 7ا ال قرة ) 
 

 الوقول ني  اصدمات والل وت ني  القضات  
نتي ة للقيود اإلســرائيلية وؤري ا من التداسري اإلدارية واألمنيةا جملضــع ال لألــلينيون ال ين يعيشـون  - 8

قول ني  خدمات الرعاية يف مناطك  تل ة من األر  ال لأللينية اقتلة ملألتو ت مت او.ة من نيمكانية الو 
نح 1967الصــــــحية وملألــــــتو ت  تل ة من حرية التنقل  ومن   ــــــم نيســــــرائيل للقدا الشــــــرقية يف عاق  ا لأ

ا يف مجلة ممورا نيمكانية اثصــــــــــول على املزا  مختوا “نيقامة دائمة”ال لألــــــــــلينيون ال ين يعيشــــــــــون  نا  
لســــــــــتمرار نيقامت،م يف قاسلة لإللغات ومر ونة  االجتماعية وخدمات الرعاية الصــــــــــحية اإلســــــــــرائيليةا ولكن،ا

   القدا مو عمل،م يي،ا
واعتمد الكنيألـــت على مر الألـــنم عدة قوانم .أع ي نيســـرائيل من املألـــ ولية املدنية عن م  عمل  - 9

 “نيقليما معاد ” ؤري مشــــرو  ير.كب  اجليس اإلســــرائيلي جتا  ال لألــــلينيم يف ؤزةا ال  يعت  ا الكنيألــــت

__________ 

 ,”Association of Civil Rights in Israel, “2018: A bad year for democracy – human rights in Israelانظر ميضـا  (4) 

2018 situation report  

https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/ar/A/72/90
https://undocs.org/ar/A/71/86
https://undocs.org/ar/E/2016/13
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(ا مما يعرقل نيعمال حك الضــــــــــحا  من ؤزة يف املألــــــــــاواة يف اثصــــــــــول على 63ا ال قرة A/73/420)انظر 
 ( 112ا ال قرة A/HRC/40/74.عويضات )انظر 

 هنا  (5)قلة املعنية لالحت اجات يف األر  ال لألـــــلينية اقتلةو. يد جلنة التحقيك الدولية املألـــــت - 10
ليألـــــت على علم سوجود م  آلية سديلة .ألـــــتددم،ا نيســـــرائيل لتعوي  الضـــــحا  من ؤزة عن األ ـــــرار ال  

 .تألبي يي،ا قوات األمن سشكل ؤري قانويل )املرجع ن أل (  
 

 رانيمالعم الألياسات التمييزية املتعلقة للتنظيم والتدلية  
يف املنلقة جيم العمرانيم مللما ســــــبك  كر ا .تألــــــم الألــــــياســــــات اإلســــــرائيلية للتنظيم والتدلية  - 11

و.أعـــــد ؤري متوايقـــــة مع املتللبـــــات ال  يقتضـــــــــــــــي،ـــــا القـــــانون الـــــدويل  هنـــــا  ييزيـــــة والقـــــدا الشـــــــــــــــرقيـــــة 
 ( 32ا ال قرة A/73/410 )انظر
ال   ــــمن املدللات التنظيمية املعتمدة و.صــــر ِّا اإلدارة املدنية اإلســــرائيلية لل لألــــلينيم للبنات  - 12
(  ولكي حيصـــــــــــــــــل 4ا ال قرة A/73/87-E/2018/64يف املـــائـــة من املنلقـــة جيم )انظر  0.4 نيال .غلي ال

 لة الألــللات اإلســرائيلية على  .وايكا جيي من املدللاتسنات خارج .ل   .رخيصال لألــلينيون على 
.صـــــــــــــــريح من خالل عملية ملو لة  قدق طلي للحصـــــــــــــــول علىمن ي سعدئ  جييو ا للمنلقة .نظيمي حملي

البنات ممرا  .راخيصومكل ة .نت،ي يف كلري من األحيان للري   و  ا جيعل من حصول ال لأللينيم على 
اادق والتشــريد  عمليات خيار البنات دون .راخيص و.عري  من ألــ،م صلر  يديع،م ني  ماشــب  مألــتحيلا 

الدولية قـــــاحبة و قامت اجل،ات ال لألـــــلينية بناتا ال .راخيصولتعزيز قدرة ال لألـــــلينيم على اثصـــــول على 
اجملتمعات  ني  اإلدارة املدنية اإلســرائيلية لصــا   لة .نظيمي حملي 102تقدمي س 2011املصــلحة من  عاق 

  (31)انظر املرجع ن أل ا ال قرة ة  للات مخأل ذ يوايك نيال على  و سكامل،ا اقلية يف املنلقة جيم
 

 الع ف واستخدام القوة  
.ألَزق نيسرائيلا سص ت،ا الألللة القائمة لالحتاللا لختا  مجيع التداسري ال  يف وسع،اا ني  مقصى  - 13

لعاق واثياة يف األر  ال لألـــــلينية اقتلة وااية الألـــــكان ال لألـــــلينيم حد ممكنا من مجل عودة النظاق ا
  وال .زال ممارســـــات قوات (6)(17من مجيع معمال العنالا يف مجيع الظروت )انظر املرجع ن ألـــــ ا ال قرة 

األمن والقوات العألــــــكرية اإلســــــرائيلية .لري القلك  ومما مهر القلك سوج  خال الرد العألــــــكر  اإلســــــرائيلي 
 لى االحت اجات األسبوعية ملألرية العودة الك ى على طول الألياج اثدود  لغزة ع

وقد خلصـــــت جلنة التحقيك الدولية املألـــــتقلة املعنية لالحت اجات يف األر  ال لألـــــلينية اقتلة  - 14
رائيلية يف .قرير ا ني  وجود مســـباب معقولة لالعتقاد  ن سع  االنت،اكات ال  ار.كبت،ا قوات األمن اإلســـ

.شـــــــــــــــكل جرائم دولية خلريةا شا يف  ل  ما حيتمل من يكون جرائم حرب وجرائم  ــــــــــــــــد اإلنألــــــــــــــــانية 
(ا ال ســـــــــــــــيما من خالل 115و  114و  102و  101و  97و  94ا ال قرات A/HRC/40/74 )انظر

( 101و  99وؤري متناســــــــــبة )انظر املرجع ن ألــــــــــ ا ال قركن  اســــــــــتدداق القوة سلريقة ؤري قانونية وم رطة
__________ 

للتحقيك يف مجيع االنت،اكات والت اوسات املزعومة للقانون الدويل ” 28/1-مأنشـــ ت شوجي قرار جملس حقوع اإلنألـــان دني (5) 
اقة يف قلا  ؤزة اقتلا و ل  يف سياع اإلنألايل والقانون الدويل ثقوع اإلنألان يف األر  ال لأللينية اقتلةا ]   [ وخب
  “2018آ ار/مارا  30االعتداتات العألكرية على االحت اجات املدنية الواسعة النلاع ال  سدمت يف 

  27؛ وا. اقية جنيال سشأن ااية األشدال املدنيم يف وقت اثربا املادة 46 و 43انظر ميضال قواعد ال ا ا املادكن  (6) 

https://undocs.org/ar/A/73/420
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/73/410
https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
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واســــــــت،دات القناقــــــــة اإلســــــــرائيليم املتعمد للمتظا رين املدنيم يف ؤزةا شن يي،م األط ال واألشــــــــدال 
 68اإلعاقةا لإل ــــــــاية ني  العاملم يف اجملال الصــــــــحي والصــــــــح يم )انظر املرجع ن ألــــــــ ا ال قرات   وو
 ( 94و  76و  74 و 71 و

يلألــــــــــلينيالا من  299ا قأتل 2019آ ار/مارا  31و  2018نيألــــــــــان/مسريل  1ويف ال ضة سم  - 15
امرمةا على ميد   1 812ط الل و  6 713آخرينا من،م  32 696نألـــاتا وجأرا  4ط الل و  60سين،م 

ييات من الو  199قوات اجليس واألمن اإلســــــــــــرائيلية مو املألــــــــــــتوطنم اإلســــــــــــرائيليم  ووقع ما ال يقل عن 
آ ار/مارا  وقد جنم رسع  31من اإلقــــــالت خالل مألــــــرية العودة الك ى يف ؤزة ني  ؤاية  30 200 و

   (7)اإلقالت عن استدداق  خرية حية
يف ؤزةا  2014 و العاق األكلر دموية للنألـــــــــبة لل لألـــــــــلينيم من  نزا  عاق  2018وكان عاق  - 16
وشــــكلت الز دة ااائلة يف اإلقــــالت يف قــــ وت   2005ســــ ل مك  عدد من اإلقــــالت من  عاق  ني 

  كما ســــــأ لت يف ن س 2018ال لألــــــلينيم محد العوامل الرئيألــــــية ورات .د ور اثالة اإلنألــــــانية يف عاق 
  (8)نيقاسة يف ق وت اإلسرائيليم 137حالة وياة و  14العاق 
نة لل كور م نات األحدا  وعلى الرؤم من النألــــبة املند ضــــة نألــــبيال لإلقــــالت سم اإلمل  مقار  - 17

املتعلقة شألـــــرية العودة الك ىا يتن التداعيات املض.بة على اإلقـــــاسة لكن من يكون اا آهر جانبية ســـــلبية 
  (9)حمددة على النألاتا خاقة عندما يكون الشدص املصاب مملا

العتداتات حادهل من اثواد  املتحقك من،ا  363ا ســـــــــــــــأ  ل يف ؤزة وقو  2018وخالل عاق  - 18
من جاني قوات األمن اإلســـــرائيلية على ال لألـــــلينيم العاملم يف جمال الرعاية الصـــــحية واملرايك الصـــــحية 

آخرين جبرواا  565ال لألــلينية  ونتي ة ل ل ا قأتل  ال ة من العاملم يف جمال الرعاية الصــحية ومقــيي 
ـــــــــــــــــ  مخرى لإل ـــاية ني   ال ة مرايك  وســـائل نقل طبية من منوا  5ســـيارة نيســـعات و  85وثقت م ـــرار سـ

حاد ة اعتدات على  60للرعاية الصــــــحية  ويف الضــــــ ة الغرسيةا قامت منظمة الصــــــحة العاملية للتحقك من 
من موظ ي الرعاية الصـــــــــــحيةا  16العاملم يف جمال الرعاية الصــــــــــــحية واملرايك الصــــــــــــحيةا مقــــــــــــيي يي،ا 

ــــــ  17و.عر ت  حاد ة  35عيادة ومألتش ى واحد  وانلوت  12سيارة نيسعات لل، وق وثقت م رار سـ
على منع مو أتخري وقــول ســيارات اإلســعات  ولإل ــاية ني   ل ا يشــري عدد من اثواد  ال  رقــداا 
م و ية األمم املتحدة ثقوع اإلنألان ني  نيقال اجلنود يف .ويري مو .يألري .قدمي املعونة اللبية لل لأللينيم 

   (10)مميتة يف معقاب   مات مزعومة ال ين مقيبوا جبروا خلرية مو

__________ 

 (7) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Casualties database ا مـــــتــــــــاا عـــــلـــــى
www.ochaopt.org/data/casualties  املنألــــك اإلنألــــايل لألر  ال لألــــلينية ” (؛ و2019آ ار/مارا  31)اطلع علي  يف

الألـــيد جيمي ماكغولدري ا يدعو ني  اختا  اإلجراتات الك يلة شنع وقو  املزيد من اصألـــائر يف األرواا واإلقـــالت اقتلةا 
  2019؛ ونشرة الش ون اإلنألانيةل األر  ال لأللينية اقتلةا آ ار/مارا 2019آ ار/مارا  29ا “يف قلا  ؤزة

 (8) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: Occupied 

Palestinian Territory, December 2018 وانظر ميضا ؛the Casualties database 
 United Nationsمألــــــــــــــــاقـة  ي ـة األمم املتحـدة للمألــــــــــــــــاواة سم اجلنألـــــــــــــــم و كم املرمة ) ي ـة األمم املتحـدة للمرمة( و  (9) 

Population Fund (UNFPA), “Impact of the ‘Great March of Return’ on gender-based violence”, 8 June 2018  
 مألاقة منظمة الصحة العاملية  (10) 

http://www.ochaopt.org/data/casualties
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وسعد مرور مكلر من مرسع ســــــــنوات على محد  .صــــــــعيد لألعمال القتالية يف ؤزةا ال .زال  نا   - 19
شــــــــــواؤل جدية نيسات عدق املألــــــــــاتلة عن االنت،اكات املزعومة للقانون الدويل اإلنألــــــــــايل ال  ار.كبت،ا مجيع 

ا يف ســــياع ســــيلرة نيســــرائيل على ال لألــــلينيم يف الضــــ ة مطرات النزا   و.ظل     الشــــواؤل قائمة ميضــــ
هقيقال جنائيال قد  114الغرسية وعمليااا لضــــبة األمن يي،ا  ي ي الألــــنوات الألــــبع املا ــــيةا ال  مييد  ن 

مديل يلألــــليل قد قأتلوا على يد  700يأتح خالاا يف كاية محنات األر  ال لألــــلينية اقتلة ومن ما يقارب 
اإلسـرائيليةا ذ .صـدر سـوى مرسع لوائح اااق يف حك جنود سألـبي قتل يلألـلينيم عز لل  ال ة  قوات األمن

ا A/HRC/40/43.تعلك سعمليــــات قتــــل يف الضـــــــــــــــ ــــة الغرسيــــة وواحــــدة .علك سعمليــــة قتــــل يف ؤزة )انظر 
 ( 18-14 ال قرات

 
  املألتوطنم عنال  

خالل ال ضة املشــمولة للتقريرا اســتمرت معاملة ال لألــلينيم من معمال العنال واملضــايقات ال   - 20
لارســـــ،ا املألـــــتوطنون  واسداد عنال املألـــــتوطنم ال   مســـــ ر عن خألـــــائر سشـــــرية مو م ـــــرار يف املمتلكات 

م مو مقاسو م حاد ة قَتل يي،ا مألتوطنون نيسرائيليون يلألليني 280ل سأ  ل مكلر من 2018خالل عاق 
  ونتي ة ل ل ا 2017يف املائة مقارنة سعاق  77جبروا مو دمروا ممتلكات يلأللينيةا مما للل س دة سنألبة 

يلألـــلينيا جبروا  وقتل املألـــتوطنون اإلســـرائيليون يلألـــلينيلم  115قتلت امرمة يلألـــلينية واحدة ومقـــيي 
لألـــــــــــلينية ال  خر ا املألـــــــــــتوطنون حوايل آخرين يشـــــــــــتب  يف ار.كا ما   مات  و.شـــــــــــمل املمتلكات ال 

سيارة  وقأتل سبعة نيسرائيليم على ميد  يلأللينيم يف     اثواد  يف عاق  620ش رة وحنو  8 000
حاد ة قـََتل يي،ا يلألـــــــــــــلينيون  181  وســـــــــــــأ لت على األقل 2017ا مقارنة  رسعة قتلوا يف عاق 2018

م جبروا يف الضــــــ ة الغرسية مو مثقوا م ــــــرارا شمتلكات مألــــــتوطنم ومدنيم نيســــــرائيليم آخرين مو مقــــــاسو 
   (11)يف املائة مقارنة للعاق الألاسك 28نيسرائيليةا و و ما للل اخن ا ا قدر  

ومشلت   مات املألـــتوطنم نيلقات اث ارة والتدريي واالعتداتات اجلألـــديةا ووقعت عمومال يف  - 21
(  ويعيس 18ا ال قرة A/73/499رب من املألــــــــــتوطنات )انظر اجملتمعات اقلية ال لألــــــــــلينية املوجودة للق

  (12)جمتمعا حمليا من   ا القبيل 67يلألليل يف  350 000جمموع   ما
ول ن كانت الألـــــــــللات .ب ل ج،ودا ملنع العنال املر.بة لملألـــــــــتوطنم والتحقيك يي ا يتعم اختا   - 22
 يد من التداسري من مجل منع حاالت العنال ال   ير.كب  املألتوطنون والتحقيك يي،ا ومقا اة اجلناة  املز 
 كانون اللايل/  31وقررت حكومة نيسرائيل عدق جتديد والية الوجود الدويل امل قت يف اصليل سعد  - 23

،ات ال اعلة املتبقية يف   ولالقضان مع .كليال املضـــــــــايقات والقيود ال  .لال الألـــــــــكان واجل2019يناير 

__________ 

ل مزيد من الضــــــــــــحا  وانعداق األمن الغ ائيا و ويل مقل 2018”األمم املتحدةا مكتي .نألــــــــــــيك الشــــــــــــ ون اإلنألــــــــــــانيةا  (11) 
  2018األول/ديألم   كانون  27ا “للمألاعدات اإلنألانية

 (12) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Occupied Palestinian Territory: 2019 

Humanitarian needs overview” ,December 2018  ومجــيــع الــبــيــــــــاملت الــواردة يف االســــــــــــــــتــعــرا  الــعــــــــاق  ــي حــ  
  2018اللايل/نويم   .شرين

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/43
https://undocs.org/ar/A/73/499
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الوجود ال   يوير اثماية يف املنلقةا ي د  عدق جتديد الوجود الدويل امل قت يف اصليل ني  س دة املداطر 
   (13)املتعلقة لثماية ال  يواج،،ا الألكانا وال سيما .المي  املدارا

لى حياة النألـــات ال لألـــلينيات  وي  ر عنال املألـــتوطنم اإلســـرائيليم واالحتالل املألـــتمر ميضـــا ع - 24
وي  ر عنال املألــــــتوطنما ال   حيد  يف الشــــــوار  واجملتمعات اقليةا على ســــــالمة النألــــــات يف جمتمعاان 
اقليةا مما ي د  ني  ير  قيود على حقوق،ن اليوميةا ويعزس الصـــــورة النملية  ن النألـــــات يف حاجة دائمة 

  (14)للحماية واملراقبة
 

 ءة املعاملةاالئتجاز وإسا  
موقويا وس ينا ممنيا يلأللينيا حمت زين يف الأل ون  5 248ا كان 2019يف هناية شبا /ي اير  - 25

  (16)معضات يف اجمللس التشريعي ال لألليل 7و  (15)امرمة 48مط ال و  205اإلسرائيليةا من سين،م 
ية ال   س حقوع اإلنألـــــان الل نة اصاقـــــة املعنية للتحقيك يف املمارســـــات اإلســـــرائيلومشـــــارت  - 26

ني  من طائ ة واسعة من الشواؤل اصلرية  للشعي ال لألليل وؤري  من الألكان العرب يف األرا ي اقتلة
م ريت مع،اا من،ا اســـــــــــــــتمرار اســـــــــــــــتدداق االحت اس اإلدار  واعتقال األط ال واحت اس م وعدق نيمكانية 

ال لألـــــــلينيون ومنظمات اجملتمع املديل ال لألـــــــلينية  اثصـــــــول على رعاية طبية مناســـــــبة  ووجل  املألـــــــ ولون
االنتبا  ني  احت اس آالت ال لألـــــــــــــــلينيما شن يي،م األط الا ومعرست     اجل،ات عن قلق،ا نيسات عدد 

من الألـــــــ ون واملعألـــــــكرات ومراكز االحت اس داخل نيســـــــرائيلا يف انت،ا   22اقت زين ال لألـــــــلينيم يف 
 (  65و  64ر املرجع ن أل ا ال قركن للقانون الدويل اإلنألايل )انظ

وقد مأعرب ميضـــا عن شـــواؤل خبصـــول اســـتمرار نيســـرائيل يف ممارســـة ســـياســـة االحت اس اإلدار   - 27
التعألـــ ي وألؤرا   صـــصـــةا ال  حيت ز شوجب،ا املوقويون دون حماكمة ودون .وجي  ام نيلي،ما سنات على 

ديد ني  ما ال هنايةا اســـــــــــتنادا يف كلري من األحيان ني  موامر احت اس نيدار  ملدة ســـــــــــتة مشـــــــــــ،ر قاسلة للت 
معلومات ســــــرية ال جير  نيطال  اقتَ ز علي،ا وال .تاا ل  يرقــــــة اللعن يي،ا )انظر املرجع ن ألــــــ ا ال قرة 

يلألـــــلينياا من،م ط النا ر ن االحت اس  495ا كان ما يقرب من 2019(  ويف هناية شـــــبا /ي اير 65
   (17)اإلدار 

__________ 

 (13) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: Occupied 

Palestinian Territory, February 2019  
 مألاقة  ي ة األمم املتحدة للمرمة  (14) 
ات األمن اإلســـــــرائيليةا متاحة على البياملت مألـــــــتمدة من منظمة ستألـــــــيلما معليات حول ال لألـــــــلينيم اقت زين لدى قو  (15) 

https://www.btselem.org/arabic/statistics/detainees_and_prisoners  ومعليات عن ال لأللينيم القاقرين اق وسين
 https://www.btselem.org/arabic/statistics/minors_in_custodyلـــــــدى قوات األمن اإلســـــــــــــــرائيليـــــــةا متـــــــاحـــــــة على 

(  وانظر ميضـــــا البياملت املألـــــتمدة من م ســـــألـــــة الضـــــمري لرعاية األســـــري وحقوع 2019آ ار/مارا  31علي،ما يف  )اطلع
 ( 2019نيألان/مسريل  24)اطلع علي  يف  http://www.addameer.org/ar/statisticsاإلنألانا املتاحة على 

 http://www.addameer.org/ar/statisticsسياملت واردة من م ســألــة الضــمري لرعاية األســري وحقوع اإلنألــانا املتاحة على  (16) 
 ( 2019نيألان/مسريل  20)اطلع علي  يف 

 سياملت مألـــــتمدة من منظمة ستألـــــليما معليات حول ال لألـــــلينيم اقت زين لدى قوات األمن اإلســـــرائيلية )اطلع علي،ا يف (17) 
 ( 2019آ ار/مارا  31

https://www.btselem.org/arabic/statistics/minors_in_custody
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ا يلري القلك ميضــــــــا التقارير املتواقــــــــلة ال  .و ك حاالت ســــــــوت معاملة اقت زين ال لألــــــــلينيم ومم - 28
يف املائة من األط ال املعتقلم ميادوا  75  ومأسلغت الل نة اصاقــــــــــــــة  ن (18)و.ع يب،ما شن يي،م األط ال

  ( 70 هنم .عر وا لألوت املعاملة اجلألدية مو الن ألية )انظر املرجع ن أل ا ال قرة 
ط ـــل يلألـــــــــــــــليل على األقـــل  8 000ا اعتقـــال 2000و. يـــد التقـــارير  نـــ  جرىا منـــ  عـــاق  - 29

  وجتر  اعتقاالت األط ال يف الكلري من (19)ومالحقت،م قضــــائيا يف نظاق القضــــات العألــــكر  اإلســــرائيلي
  على األحيـــان خالل مـــداقـــات ليليـــةا حيـــم .قتحم قوات األمن املنـــاسل و.وق  األســـــــــــــــر إللقـــات القب

األط ال  وقد مدانت جمموعات حقوع اإلنألان     املمارسةا للنظر ني  اصوت واالع ال   .ألبب  لكل 
من األط ال واألســــــــر  وال .أبلل  األســــــــر يف كلري من اثاالت عن مســــــــباب اعتقال مط ااا  وي يد األط ال 

. يد التقارير  ن األط ال جملضعونا يف  هنم يتعر ون للعنال واإل الل م نات نقل،م ني  مرايك االحت اس  و 
كلري من اثاالتا لالســـت واب دون حضـــور والدِّي،م مو موليات ممور ما و نا   اوت جدية من نيمكانية 
ة هــت اإلكرا   وقــد محــاطــت الل نــة اصــاقــــــــــــــــة علمــا سبــال  القلك للتقــارير ال   حــدو  اعضايــات منتَزعــَ

لتد يال العقوسةا ال  يقر شوجب،ا األط ال اقت زون  هنم .تحد  عن ممارســـــــــــــة اال. اقات الت او ـــــــــــــية 
م نبون مقاسل خت يال اثكم عن،م  ومثة  اوت من من     املمارســـــــــــــــة .ديع لألط ال ني  اإلقرار  هنم 
م نبون يف حاالت قد يكونون يي،ا مسر تا وخاقـــــــــــة عندما يأألـــــــــــت وسون يف ظل ؤياب والدِّي،م مو موليات 

 ( 70و  65و  64رجع ن أل ا ال قرات ممور م )انظر امل
حالة  120ير  يلألـــلم  -ا و قت م ســـألـــة اثركة العاملية للديا  عن األط ال 2018يف عاق  - 30

احت اس لألط ال من الضـــــــــــــــ ة الغرسيةا مشلت معظم،ا حاالت اإلســـــــــــــــاتة الل ظية والت،ديدات واإل الل 
  (20)ني  اإلي ات البديليوما من العزلا لإل اية  30التدويال وما يصل ني   مو

و. يد التقارير من األم،ات ال لألــــلينيات اقت زات يف مركز هقيك املألــــكوسية يتعر ــــن للت،ديد  - 31
إبي ات مط اان من مجل اثصـول على اعضايات  و.عايل اقت زات ميضـا من التحرا اجلنألـيا من خالل 

   (21)قريبةالتلميحات واإللاتات اجلنأليةا مو التحقيك من مألاية 
 

 تلرعد السيفان  
 نا  قلك مألـــــــتمر من من جمموعة املمارســـــــات ال  .شـــــــمل عمليات االســـــــتيالت على األرا ــــــي  - 32

شوايقة من الدولةا وني ـــــ ات اللاسع القانويل   ر رجعي على الب ر االســـــتيلانيةا و دق مناسل ال لألـــــلينيم 
نيم .راخيص البناتا والقيود امل رو ــــــة على التنقل واملبايل  ات الصــــــلة شوارد رسق،ما وري  منح ال لألــــــلي

ويرل كألي العيسا وعنال املألتوطنما وانعداق املألاتلة عن   ا العنالا .أل،م يف نيجياد سي ة قألرية يف 
املناطك اصا عة للأليلرة اإلسرائيلية الكاملةا مما يديع ال لأللينيم ني  اصروج من مجزات معينة من املنلقة 

شـــــــرقية  ولكن من يكون التشـــــــريد القألـــــــر  والنقل ني  مناطك ســـــــكنية سديلةا نتي ة ا   جيم والقدا ال
__________ 

ا متاا “كنت  نا ا دراســـة حول التع يي يف مركز هقيك املألـــكوسية”م ســـألـــة الضـــمري لرعاية األســـري وحقوع اإلنألـــانا  (18) 
  http://www.ad dameer.org/sites/default/files/publications/ltdhyb_fy_lmskwby.pdf على

  www.dci-palestine.org/issues_military_detentionنظر  (19) 
 (20) Defense for Children — Palestine, “Year-in-review: 2018 rained deadly force on Palestinian children”, 

31 December 2018  
 .“كنت هناك” م سألة الضمري لرعاية األسري وحقوع اإلنألانا (21) 

file:///C:/Users/Adnan.Salloum/AppData/Local/Temp/www.dci-palestine.org/issues_military_detention
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الألـــــياســـــاتا شلاسة نقل نيجبار  ني ا نـأ  ِّ  دون موايقة حرة وعلم مألـــــبك من األيراد ال ين ينتقلونا مما للل 
نألان  ويشكل النقل انت،اكا اللتزامات نيسرائيل شوجي القانون الدويل اإلنألايل والقانون الدويل ثقوع اإل
ا ال قرات A/73/410القألـــــــــر  انت،اكا خلريا ال. اقية جنيال الراسعة ويصـــــــــل ني  حد جرلة اثرب )انظر 

 ( 21ا ال قرة A/73/87-E/2018/69؛ و 64و  58و  57و  2
لصليلا  م األكلر  H2وال لألــلينيون ال ين يعيشــون يف القدا الشــرقيةا واملنلقة جيم واملنلقة  - 33

  (22)(66ا ال قرة /73/410A.ضـررا من البي ة القألـرية و م يواج،ون خلر التشـريد والنقل القألـر  )انظر 
جمتمعا حمليا يف املنلقة جيم  63يف امل ة من،م الج ونا يف  62 شـــــــــــــــدصا 10 000 ويعيس مكلر من

للضـــــــ ة الغرسية هت خلر عال للنقل القألـــــــر   و.تعر  ميضـــــــا عشـــــــرات جمتمعات البدو ال لألـــــــلينيةا 
جمتمعا من     اجملتمعات  18ومؤلب،م من الالج ما صلر النقل القألــر  يف وســة الضــ ة الغرسية؛ ويقع 

ال  ادت ني  رسة كتلة  E1رب من املنلقة ال  حدداا نيســـــــــــــــرائيل صلة االســـــــــــــــتيلان اقلية يف مو للق
   (23)مألتوطنة معالي  مدوميم للقدا الشرقية

ط ال  4 853امرمة و  1 972يلألـــــــلينياا من سين،م  9 260ا شـــــــرد حوايل 2009ومن  عاق  - 34
 2018نيألــــــــــــان/مسريل  1شــــــــــــدصــــــــــــا شــــــــــــردوا يف ال ضة سم  593سألــــــــــــبي عمليات اادقا شا يف  ل  

  (24)2019آ ار/مارا  31 و
و.ل أ نيســـــــــــــرائيل ميضـــــــــــــا ني  .داسري نيدارية وقانونية إللغات مركز اإلقامة لل لألـــــــــــــلينيم يف القدا  - 35

الشـــــــــــرقية  وقد ملغي مركز اإلقامة يف اثاالت ال  اعت ت يي،ا الألـــــــــــللات اإلســـــــــــرائيلية من يلألـــــــــــلينيم 
   (25)سبع سنوات مو مكلرا من الض ة الغرسية ني  خارج،اا ملدة “نقلوا مركز حياام قد”

ا مقر الكنيألــــت القراتة األولية ملشــــرو  قانون يألــــمح لل يس 2018ويف كانون األول/ديألــــم   - 36
اإلسرائيلي سلرد ميراد مسر اإلر اسيم من مناسام عن طريك نيخراج،م من سلداام مو مدهنم مو .رسيم منلقة 

   (26)نيلي،ا ال يألمح ام للدخول
ويزيد اصوت من العيس هت اديد دائم للتشــــــــــــــريد من انعداق الشــــــــــــــعور لألمن سم النألــــــــــــــات  - 37

وال تيات  وأييت  ل  كت ــاية للز دة يف مألــ وليات رعاية األط الا ال ين يتعر ــون يف كلري من األحيان 
ألـــلينيةا يف حالة .شـــريد اا املزيد لصـــدمة ن ألـــية سألـــبي عمليات  دق مناسام ويقداهنا  و.واج  املرمة ال ل

من القيود ال  هد من ســـــبل وقـــــواا ني  األماكن العامة ويرل كألـــــي العيس يف ظل .زايد انعداق األمن 
الغ ائي وااشــاشــة  و نا  ميضــا نيمكانية س دة العنال املنزيل والل وت ني  الزواج املبكر لعتبار  آلية .كيال 

 تيات املشردات الوقت يف املدرسةا مما ي  ر سشكل كبري على قحت،ن سلبية  وعالوة على  ل ا . قد ال

__________ 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,“2019 Humanitarian needsانظر ميضــــا  (22) 

overview”.  
 املرجع ن أل   (23) 
 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Demolition and displacement inانظر  (24) 

the West Bank database ا متاا علىwww.ochaopt.org/data/demolition  (؛2019آ ار/مارا  31)اطلع علي  يف 
 Al-Haq, “Engineering community: family unification, entry restrictions and other Israeli policies ofانظر  (25) 

fragmenting Palestinians, February 2019  
 (26) Knesset, “Bill to deport families of terrorists approved in preliminary reading”, 19 December 2018  

https://undocs.org/ar/A/73/410
https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/ar/A/73/410
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الن ألـــــيةا وي د   ل  ني  مشـــــاكل عاط ية وســـــلوكية يكون اا أت ري ســـــلي على هصـــــيل،ن العلمي وعلى 
   (27)استبقائ،ن يف املدارا

ي ة يلألــــــليل مشــــــردين داخليا يف ؤزة نت 14 600ا سقي 2018وحبلول .شــــــرين اللايل/نويم   - 38
ا سألـــــــــبي نقص التمويل املوج  إلعادة اإلعمار  ويعيس حاليا حوايل 2014للنزا  ال   حصـــــــــل يف عاق 

آخرين للمأوى سصـــــورة  24 000يلألـــــليل يف وحدات ســـــكنية ؤري قاسلة لإلقـــــالاا وحيتاج  19 700
   (28)عاجلة

 
 تدمري ومصادرة املمتليفات والبىن التحتية  

يف املائة يف عمليات  دق املبايل اململوكة  10دة سنألــــــــــــبة س  2018سشــــــــــــكل عاقا شــــــــــــ،د عاق  - 39
   (29)2017مو االستيالت علي،ا مقارنة سعاق  يف الض ة الغرسية لل لأللينيم

دق 2019آ ار/مـــارا  31و  2018نيألـــــــــــــــــان/مسريـــل  1ويف ال ضة سم  - 40 من املبـــايل  500ا  ـــأ
م ــر ا مممن املبايل املمولة من املاحنما  65 ولة و من املناسل املأ 132اململوكة لل لألــلينيما شا يف  ل  

عدد املبايل ال   دمت،ا الألـــــــــــــللات اإلســـــــــــــرائيلية من   جممو  ووقـــــــــــــلشـــــــــــــدص   32 000 كلر من 
من املبـــــايل املمولـــــة  981و  منـــــاسل مـــــأ ولـــــة 1 704 مبىنا شـــــا يف  لـــــ  5 942 ني  2009 عـــــاق
   (30)املاحنم من
دق العقاسية ملناسل مســــر يلألــــلينيم مشــــتب  يف قتل،م إلســــرائيليما وواقــــلت نيســــرائيل عمليات اا - 41

 آ ار/ 31و  2018نيألـــــــــــــــان/مسريل  1و و نيجرات قد يصـــــــــــــــل ني  حد العقاب اجلماعي  ويف ال ضة سم 
   (31)من   ا القبيلا ن  ت الألللات اإلسرائيلية سبع عمليات  دق 2019 مارا
من املبايل اململوكة ل لألــــــــلينيم يف املنلقة  13 000كلر من ألوقد قــــــــدرت حاليا موامر  دق  - 42

.صــــــاريح  األقل ني   لم املناسل ال لألــــــلينية يف القدا الشــــــرقية علىي تقر   و (32)جيم من الضــــــ ة الغرسية
   (33)د سألبي اادقيصلر التشر  من الألكانشدص  100 000يعر   مماالبناتا 

__________ 

 (27) UN-Women input; UN-Women, “Gender alert: needs of women and girls in humanitarian action in the 

Occupied Palestinian Territory” (2018)  
 (28) “United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,” 2019 Humanitarian needs overview  

 Shelter Cluster Palestine, “Inter-agency shelter survey on substandard housing conditions inواســــــــــتنادا ني  

Gaza”, June 2018 
ا “.قرير عن عمليـــات ااـــدق والت، ري يف الضـــــــــــــــ ـــة الغرسيـــة”األمم املتحـــدةا مكتـــي .نألـــــــــــــــيك الشـــــــــــــــ ون اإلنألــــــــــــــــــانيـــةا  (29) 

  2018األول/ديألم   كانون
 (30) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Demolition and displacement in the 

West Bank database  ( 2019آ ار/مارا  31)اطلع علي  يف 
 املرجع ن أل   (31) 
 (32) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”  
 ال لألـــــــلينية اقتلةا كانون األول/األمم املتحدةا مكتي .نألـــــــيك الشـــــــ ون اإلنألـــــــانيةا نشـــــــرة الشـــــــ ون اإلنألـــــــانيةل األر   (33) 

  2017 ديألم 
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رمسيا يف ي ة األرا ــي العامة ال  .شــري نيلي،ا نيســرائيل ويأصــنلالأ مكلر من  لم مألــاحة املنلقة جيم   - 43
قبل سدت عملية موســــلو  “مرا ــــي الدولة”وقــــدرت الغالبية العظمى من نيعالملت   “مرا ــــي الدولة”لســــم 

للألـــالق يف موائل التألـــعينات من القرن املا ـــي  و.شـــري التقديرات ني  من نيســـرائيل معلنت مألـــاحة .راوا سم 
ني  عاق  1979يف ال ضة من عاق  “مرا ــــــــــــــي الدولة”كيلومض مرسع  ــــــــــــــمن   900و كيلومضا مرسعا   750

لتألتددم،ا نيسرائيل ومواطنو ا حصراا ال لصا  الألكان اقليم  “مرا ي الدولة”  وقد خأصصت 1992
قادر عن منظمة كرق مليوت من نيسرائيل  (  وكشال .قرير حديم20ا ال قرة A/73/87-E/2018/69)انظر 

 1967دومنا يف الضــــــ ة الغرسية سم عامي  101 380اســــــتولت لســــــتدداق موامر عألــــــكرية على مكلر من 
   (34)يف املائة من،ا مملوكا ملكية خاقة لألكان يلأللينيم يف الض ة الغرسية 67ا كان 2014 و

ا ســـــــــ لت وكالة األمم املتحدة إلؤا ة 2019ا والشـــــــــ،رين األولم من عاق 2018وخالل عاق  - 44
قضـــــت ممرا عألـــــكر  نيســـــرائيليا  39 قـــــدور يف الشـــــرع األدىن )األونروا( و.شـــــغيل الالج م ال لألـــــلينيم

  للك،ا يلأللينيون يف الض ة الغرسية  من األرا ي ال  دومن 2.8شصادرة 
 

 أنل ة االستي ان السراليلية  
ا من مــا .قوق ســ  نيســـــــــــــــرائيــل من .شـــــــــــــــييــد لل ــدار 73/255ر ــا مكــدت اجلمعيــة العــامــةا يف قرا - 45

واملألـــتوطنات يف األر  ال لألـــلينية اقتلةا شا يف  ل  داخل القدا الشـــرقية وما حوااا يشـــكل انت،اكا 
ال   مكد يي   ا(2016) 2334ن يف قرارات مخرىا ملل قرار جملس األم وي كد  ل للقانون الدويل  

ا شا يي،ا 1967اجمللس من جديد من نينشــات نيســرائيل للمألــتوطنات يف األر  ال لألــلينية اقتلة من  عاق 
لدويل وعقبةل ك ى القدا الشـــــرقيةا ليس ل  م  شـــــرعية قانونية ويشـــــكل انت،اكال قـــــارخال شوجي القانون ا

 مماق هقيك الألالق الدائم والشامل 
لإل ــاية  االلرد واادق عملياتي د  التوســع االســتيلايلا ال   يشــمل مصــادرة املمتلكات و و  - 46

 وك ل  اوســبل العيس لل لألــلينيم العملا ني  عرقلة التنمية و العمرايل التنظيمني  .لبيك نظاق للتدلية و 
   (35)،م االجتماعية االقتصادية تع،م الكامل حبقوق

اثكومات اإلســـرائيلية املتعاقبة النمَو الألـــكايل يف املألـــتوطنات من خالل .ويري اصدمات  .دعمو  - 47
العامة ال  .قود ا الدولةا ويتح منشــــلة اقتصــــادية جديدةا والن،و  خبلة اإلســــكان ومنح مزا   ــــريبية 

(  وعادة ما .كون املناطك اقيلة لملألـــــــــتوطنات حمظورة 4ا ال قرة A/71/355لبع  املألـــــــــتوطنات )انظر 
من املناطك اصا عة لوالية  اجزتلعتبار ا رمسيا  هدد؛ و ي “األسباب األمنية”حب ة  اعلى ال لأللينيم

  وني  (36)(5ا ال قرة /2016/13E/-71/86A.ل  املألــــــتوطنات و.أضــــــم يف الن،اية ني  املألــــــتوطنات )انظر 
  (37)يف املائة من مألاحة الض ة الغرسية 9.6جاني املألتوطنات ن أل،اا  لل     املناطك ما نألبت  

__________ 

  Kerem Navot, Seize the Moral Low Ground: Land Seizures for “Security Needs” in the West Bank (2018)انظر  (34) 
 مألاقة منظمة العمل الدولية  (35) 
 Din, “Through the lens of Israel’s interests: the civil administration in the West Bank”, positionانظر ميضــــا  (36) 

paper, December 2017  
  2019آ ار/مارا  28اجل،اس املركز  لإلحصات ال لألليلا سيان قح يا  (37) 

https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/71/355
https://undocs.org/ar/E/2016/13
https://undocs.org/ar/A/71/86
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+English.pdf
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ويبل  عدد املألــــتوطنم يف  اشــــون يف القدا الشــــرقيةنيســــرائيلي يعي 215 000و نا  حاليا حنو  - 48
مألـــــــتوطن  وس ل   413 000املنلقة جيم يف الضـــــــ ة الغرسية اقتلةا لســـــــتلنات القدا الشـــــــرقيةا حوايل 

موقعا اســــتيلانيا يف الضــــ ة  143مألــــتوطن نيســــرائيلي يف  630 000يصــــل عدد املألــــتوطنم ني  حوايل 
  (38)س ر استيلانية 106و  ا(11ية )(ا شا يي،ا القدا الشرق132الغرسية )

وحدة  1 456 لـــــــــــا سدم البنات ال علي 2018ويف ال ضة من كانون اللايل/يناير ني  ميلول/سبتم   - 49
 سناؤ اوحدة سكنية سدم  1 213 ـــسكنية يف مألتوطنات الض ة الغرسيةا لستلنات القدا الشرقيةا مقارنة س

  (39)يف املائة 20ا للل س دة قدر ا مما 2017ميلول/سبتم   يف ال ضة من كانون اللايل/يناير ني 
 

 القيود املألروضة على الت قل والوصوي  
نظرا ني  من حرية التنقل شـــر  مســـاســـي ملمارســـة حقوع اإلنألـــان األخرىا ملل اثك يف األســـرة  - 50

ممارسات م رو ة من  واثك يف الصحة واثك يف التعليما يتن نيؤالع املعاسرا يضال عما ا.صل س ل  من
الألللات اإلسرائيليةا وخاقة .قييد حرية التنقلا كان ل  م ر مدمر على حياة الألكان ال لأللينيم وعلى 
األســـر سشـــكل خال  يحوايل  لم ســـكان ؤزة لدي،م مقارب يف الضـــ ة الغرسيةا شا يي،ا القدا الشـــرقية  

من صــــــلة عن سعضــــــ،ا على  كلرية  را .بقى عائالتوشا من الز رات العائلية ليألــــــت معيارا من معايري الألــــــ 
 (  25ا ال قرة A/73/420مدى سنوات )انظر 

 
 حاالت اإلؤالع يف ؤزة  

ؤالع حاالت اإل زال.ا يف معقاب ســـــــــــــيلرة حركة ااا على ؤزةا ال 2007من  حزيران/يوني   - 51
  اثقوع املدنية   قيود شـــــــــــــــديدة على .نقل البضـــــــــــــــائع واألشـــــــــــــــدال يقو  ير  ينلو  علىؤزة ال   

؛ 29ا ال قرة A/HRC/34/38واالقتصـــــــــــــــــــاديـــــة واالجتمـــــاعيـــــة واللقـــــاييـــــة لل لألـــــــــــــــلينيم يف ؤزة )انظر 
ا A/HRC/31/44؛ و 22-15ا الـــــــ ـــــــقـــــــرات A/70/421؛ و 29و  28ركن ا الـــــــ ـــــــقـــــــA/71/364 و

(  وقـد يصــــــــــــــــل اثصــــــــــــــــار ني  حـد العقـاب اجلمـاعي اقظور شوجـي القـانون الـدويل 43و  40 ال قركن
 (  28ا ال قرة A/72/565ا و 65و  9و  7ا ال قرات A/73/420 )انظر
 . د  د  ني  آتكل شديد يف القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد يف ؤزةا و .ؤالع حاالت اإلزال .وال  - 52

واد اصاق واملعدات الضــــرورية وقلع الغيار ني  اســــتمرار أتخري اجل،ود الرامية القيود امل رو ــــة على دخول امل
 ( 64و  32ا ال قركن A/73/420ني  نيعادة نيعمار ؤزة و.عزيز اصدمات العامة األساسية )انظر 

ة ني  املرور ع  نيسرائيل عن طريك مع  سيت وكقاعدة عامةا ال لكن أل  يلألليل يف ؤزة حباج - 53
 حانون )نييزيز( من يقوق س ل  نيال ستصريح قادر من نيسرائيل  

وال .زال معدالت املوايقة على نيقدار .صاريح للمر ى ال ين يلتمألون العالج اللي ؤري املتاا  - 54
 2016يف املائة يف عاق  62.1ني   2012يف املائة يف عاق  92.5من  ايف ؤزة مألـــــــــــــــتمرة يف االخن ا 

آب/مؤألـــلسا  27آ ار/مارا و  30  ويف ال ضة سم 2018يف املائة يف النصـــال األول من عاق  59 و
__________ 

 (38) Office of the European Union Representative, “Six-month report on Israeli settlements in the occupied West 

Bank, including East Jerusalem (reporting period July-December 2018)”, 4 February 2019  
 املرجع ن أل   (39) 

https://undocs.org/ar/A/73/420
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/71/364
https://undocs.org/ar/A/70/421
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/44
https://undocs.org/ar/A/73/420
https://undocs.org/ar/A/72/565
https://undocs.org/ar/A/73/420
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التظا رات اجلما ريية  شــــــــدصــــــــا مقــــــــيبوا يف 270من الللبات ال  قدم،ا  يف املائة 23 ذ يوايك نيال على
يف املائة  37 طلبات  نييريزا ورأيضــــت مع للمرور منللحصــــول على .صــــاريح  م نات مألــــرية العودة الك ى

  (40)وال .زال النألبة املتبقية قيد النظرم من،
يف املائة من طلبات اصروج  15و.شـــــــــــــــري البياملت ال  مجعت،ا منظمة الصـــــــــــــــحة العاملية ني  من  - 55

، األؤ ية   وي يد سرملم2018املوايقة يف عاق  مللتاملقدمة للنياسة عن الشــــركات يف قلا  الصــــحة يف ؤزة 
ملوظ ي  الوطنيم من ؤزة رأيضـــــــــــــــت  2018يف عاق  تيف املائة من التصـــــــــــــــاريح ال  طلب 27ن  العاملي 

 ؤري حمددة  “ألسباب ممنية”
ال حيصــــــى من  عدد وينتظرومن الناحية العمليةا يتألــــــم نظاق منح التصــــــاريح سغياب الشــــــ ايية   - 56

انون من مر  عضالا اثصول على التصاريح يف حالة الألكان ال لأللينيما شن يي،م املر ى ال ين يع
من اسـتمرار عدق اليقم سشـأن املرحلة ال  سلغ،ا النظر يف طلباام  ولإل ـاية ني   ل ا عندما يتم األخ  
إبجراتات جديدة و.عديل اإلجراتات القائمةا .كون البالؤات الصــادرة عن الألــللات اإلســرائيلية سقصــد 

 ( 24و  15ن املعنيم قليلة مو معدومة سشكل عاق )انظر املرجع ن أل ا ال قركن نيسالغ مو .نبي  الألكا
الألكان ال لأللينيم نيجرات مقاسلة ممنية يف مع   منالألللات اإلسرائيلية سشكل منتظم  .لليو  - 57

سيت حانون كشــــر  مألــــبك للحصــــول على .صــــريح  ومياد ســــكان يلألــــلينيون مهنم .عر ــــوا ملعاملة م،ينة 
يي خالل     املقاسالت  ومثة .قارير . يد ميضــــــــا س ر   ــــــــغو  على من يقدموا طلبات سقصــــــــد وللض 

 ( 18نيرؤام،م على .ويري معلومات عن ؤزة .تألم سلاسع ممل )انظر املرجع ن أل ا ال قرة 
مقـــارنـــة  ايومـــا خالل ســـــــــــــــــاعـــات الن،ـــار 198ا ظـــل مع  ريح م توحـــا ملـــدة 2018ويف عـــاق  - 58
   (41)2017يوما يف عاق  36 سـ

 واسترياد الأللع ال  .عت  ا نيسرائيل  ات استدداق مديل وعألكر  مزدوج ني  ؤزة حمظور ما ذ يتم - 59
ن الألــللات  جتار  ي يد(  و 29اثصــول على .رخيص اســترياد قــادر عن نيســرائيل )املرجع ن ألــ ا ال قرة 
ح  ولو كانت قد مسحت  املزدوجاإلســـرائيلية قد .رى من م  قـــنال .قريبا يندرج  ـــمن ي ة االســـتدداق ا

  (42)س  مألبقا دون م   واسة خاقة
ورؤم من ح م الواردات ني  ؤزة اسداد .ــــدرجييــــال على مر الألـــــــــــــــنم األخريةا يقــــد اخن   ني   - 60

 اا شا يف  ل  يف  ـوت .رد  اثالة االقتصـادية والألـياع األمل2018شـاحنة يف عاق اولة  106 171
ال يزال ؤري كاٍت لتلبية احتياجات  و و  (43)2017يف عاق  ةشـــــــــــــــاحناوالت  118 509مقارنة سعدد 

 ( E/ESCWA/30/5سكان ؤزة )انظر 
__________ 

 (40) World Health Organization (WHO), Occupied Palestinian Territory, “Monthly report: December 2018”, 29 

January 2019; and United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian 

needs overview”.  
 (41) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Gaza crossings’ operations status: 

monthly update - December 2018”, 14 January 2019.  
 (42) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 18 September 2017  
 (43) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Gaza crossings: movement of people 

and goods database ا متاا علىwww.ochaopt.org/data/crossings ( 2019آ ار/مارا  24اطلع علي  يف ) 

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/30/5
http://www.ochaopt.org/data/crossings
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مع سع   .رايك  ل ونين  اوال .زال القيود الشـــــــــديدة امل رو ـــــــــة على الصـــــــــادرات من ؤزة قائمة - 61
 (44)شـــــــــاحنةاولة  693ا مسح لــــــــــــــــــــــــ 2018  ويف عاق 2014يف عاق  العلي  اث التد يال كما كانت

ــــــ لصروجا  ا ال يزال   ا الرقم يشكل جزتا   يال من ولكن؛ 2017شاحنة يف عاق اولة  651مقارنة سـ
شــــــاحنة من قلا  اولة  9 324وحد  خروج  2005قبل نيؤالع املعاسرا يقد شــــــ،د عاق  مألــــــتو ت ما

 ؤزة )املرجع ن أل ( 
رو  - 62 ا دخول كميات كبرية من 2014اآللية امل قتة إلعادة نيعمار ؤزةا ال  منشــــــــ ت يف عاق  .يألــــــــ 

رد حنو من دون     اآللية نيســــــــــــرائيل ســــــــــــتقيد دخواا ني  ؤزة ال  كانتمواد البناتا   100 000  وشــــــــــــأ
يد سنات   ومع2014شدص سألبي ما ثك شناسام من .دمري مو  رر شديد م نات النزا  ال   دار يف عاق 

اخن ا ـــــــا يف  2018  ومع  ل  شـــــــ،د عاق 2018يف املائة من     املناسل قبل هناية عاق  85مكلر من 
نيشــــرات واخن ا  التمويل املقدق من املاحنم و  امسنت سألــــبي التد ور االقتصــــاد  العاق يف ؤزةواردات اإل

نيةا للتعاون مع األمم املتحدةا ومجرت نيسرائيل والألللة ال لأللي  (45)عملية نيعادة اإلعمار على االنت،ات
وا. قتا على عدد من التداسري الرامية ني   2018اســـــتعرا ـــــا مشـــــضكا آللية نيعادة نيعمار ؤزة يف مواخر عاق 

   يف نيطار ا.عزيز قدرااا الوظي ية وش اييت،ا ونيمكانية التنب  

ال   يفرائيلية مناطك عاسلة ولإل ـــــاية ني  القيود امل رو ـــــة على الوقـــــولا .ن   قوات األمن اإلســـــ - 63
من املنلقة  .علنوعلى الرؤم من من الألــــــــــــــللات اإلســــــــــــــرائيلية   “مناطك مقيدة الدخول”والبحر لعتبار ا 

ألـــاية املنلقة املمتدة ملأليراد و على ا “منلقة حمظورة”مض من الألـــياج اقية  100ألـــاية .صـــل ني  املمتدة مل
نع  منلقة مض 200.صـــــــــــل ني   يف  اإلنألـــــــــــايل جمال العملالشـــــــــــركات يف  ي يد نيلي،اا ت اللقيلةاآلال دخوللأ

مض من الألـــــياج اقية منلقة  300ألـــــاية .صـــــل ني  من املنلقة املمتدة مل املزارعم يعت ون معظمن   امليدان
على الرؤم من يف البحرا و   “شديدة اصلورة”مض منلقة  1 000ألاية .صل ني  املنلقة املمتدة ملحمظورة و 

ميال حبر ا ي،ي  15مو  12 مألـــــــــــــــاية يف سع  األحيان ني  مهنا سيدت.تباين و الدخول املنلقة املقيدة من 
  (46)ميال حبر  املت ك علي،ا شوجي ا. اقات موسلو 20 الـ مقل من مألاية م مميال حبريةا  6.عت  عموما 

 
 القيود امل رو ة على التنقل يف الض ة الغرسية  

ا لعقبات من،االقدا الشــــرقية و  ني لينيم داخل الضــــ ة الغرسيةا شا يف  ل  جملضــــع .نقل ال لألــــ - 64
النشا  االقتصاد  واالجتماعي  ويف   ا الصددا  وك ل مادية ونيداريةا مما يعوع الوقول ني  اصدمات 

وو ــــــــع عقبات مادية . د  ني  .د ور  (47)حاالت إلؤالع اللرع 705ما جمموع   2018شــــــــ،د عاق 
 نيم على التنقل حبرية يف الض ة الغرسية قدرة ال لأللي

__________ 

 (44) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Gaza crossings: movement of people 

and goods database ( 2019آ ار/مارا  24اطلع علي  يف)  
 (45) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: Occupied 

Palestinian Territory, February 2019; and Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle 

East Peace Process, “Report of the Ad Hoc Liaison Committee”, 27 September 2018  
 (46) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”  
 رجع ن أل  امل (47) 
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ويضــــلر ال لألــــلينيون ال ين يعيشــــون يف املنلقة جيما على وج  اصصــــولا ني  مواج،ة القيود  - 65
املضايقات من جاني القوات العألكرية اإلسرائيلية والعنال لإل اية ني  امل رو ة على التنقل والوقولا 

  (48)ال   ير.كب  املألتوطنون
  من  كيلومضا  465 ال   مجنز ما ال يقل عنيف الضــ ة الغرسيةا  “اجلدار”اقــل نيســرائيل سنات و.و  - 66
كيلومضال داخل الضــــــ ة الغرسيةا سدال من   712يف املائة من املألــــــار املقرر لل دار البال  طول   85حنو  رول

كمة العدل ح  سعد من خلصـــــت حم ا(49))اصة األخضـــــر( 1949من يكون على طول خة اادنة لعاق 
الدولية ني  من اجلدار ال   .قوق نيســــرائيلا الدولة القائمة لالحتاللا سبنائ  يف األر  ال لألــــلينية اقتلةا 

وش رد االنت،ات   (50)مع القانون الدويل انشا يف  ل  القدا الشــــرقية وحوااا والنظاق املر.بة س ا يتعار ــــ
   (51)يف املائة من الض ة الغرسية عن سقية الض ة الغرسية 9.4 سي صلمن البنات على طول املألار املقررا 

يلألليل يعيشون يف منلقة التماا  11 000ا كان  نا  حنو 2017ويف .شرين اللايل/نويم   - 67
لري من،م الوقــول ال يألــتليع الكالواقعة سم اجلدار واصة األخضــرا ال  معلنت منلقة عألــكرية مغلقة  و 

ويتعم علي،م  م وؤري م من ال لألــــــــــلينيم ال ين حيتاجون ني  الدخول ني    (52)ةني  سقية الضــــــــــ ة الغرسي
طلبات للحصول على .صاريح خاقة من الألللات العألكرية اإلسرائيلية  وحبلول .قدمي منلقة التمااا 

األرا ـــــــي من  ملالكي املمنوحة ضاخيصالا اخن ضـــــــت معدالت املوايقة على 2018.شـــــــرين اللايل/نويم  
  (53)يف املائة 50يف املائة ني   70لعمال الزراعيم من ليف املائة و  28ني   2014املائة يف عاق  يف 76
هد ت على نيمكانية حصـــــــول اجملتمعات اقلية  “اجلدار”ويف القدا الشـــــــرقيةا ي ر  مألـــــــار  - 68

الضــــــــــ ة  جانيمن ألـــــــــــ،م على  جيدوناجملتمعات اقلية سع   ميرادعلى الرعاية الصـــــــــــحيةا للنظر ني  من 
ني  عبور نقا  الت تيس للحصـــــول على خدمات الرعاية الصـــــحية ال  حيك ام اثصـــــول  حيتاجونالغرسية و 

.قدمي ويتعم على معظم املر ـــــــى اآلخرين يف الضـــــــ ة الغرسية   (54)علي،ا سوقـــــــ ،م من املقيمم يف القدا
  (55)طلبات للحصول على .صاريح لدخول مألتش يات القدا الشرقية

وال يزال الوقول ني  القدا الشرقية ميضا للل نيشكالية مماق سيارات اإلسعات ال لأللينيةا ال   - 69
ا وويقا ملا  كر.  مجعية ااالل 2018ألســـــــــــــــباب .تعلك سعمليات الت تيس األمنية  ي ي عاق  . خرو  .وقال

__________ 

 مألاقة  ي ة األمم للمرمة  (48) 
 (49) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Occupied Palestinian Territory: 

humanitarian facts and figures”, December 2017  
 ة عن .شـــــــــــــــييــد جــدار يف األر  ال لألـــــــــــــــلينيــة اقتلــة[ا]يتوى حمكمــة العــدل الــدوليــة سشـــــــــــــــــأن اآلهر القــانونيــة النــاشـــــــــــــــ ــ (50) 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004  
  2017.شرين اللايل/نويم   11ا “جدار ال صل”منظمة ستألليما  (51) 
 املرجع ن أل   (52) 
ويقا للبياملت ال  حصـــــــــــلت علي،ا منظمة  اموكيد ؤري اثكومية من الألـــــــــــللات اإلســـــــــــرائيليةا على مســـــــــــاا قانون حرية  (53) 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Humanitarianاملــعــلــومــــــــات  وانــظــر 

Bulletin: Occupied Palestinian Territory, February 2019”  
 (54) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”.  
 مألاقة منظمة الصحة العاملية  (55) 
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 احتاجتسعات ال  أليارات اإلاملأل لة ل يف املائة من الرحالت 84ما نألبت   األار ال لألليلا ا لر
رحلة ني  نقل املر ـــــــــى ني   1 462ني  الدخول ني  القدا من مجزات مخرى من الضـــــــــ ة الغرسية وعدد ا 

  (56)العبورسيارة نيسعات مخرى عند نقا  الت تيسا مما مدى ني  أتخري 
ضـــ ة الغرسية  يف ال اقلية وال .زال القيود اإلســـرائيلية .عوع وقـــول األونروا ني  جمتمعات الالج م - 70

حاد ة مر.بلة  59ا مسلغت األونروا عن 2019وكانون اللايل/يناير  2018ويف ال ضة سم نيألـــــــــــــــان/مسريل 
حاد ة مخرى مر.بلة  33إبمكانية الوقــــــولا م رت ســــــلبا على .قدمي اصدمات  وســــــ لت األونروا ميضــــــا 

 يف نقا  . تيس يف القدا الشرقية وقعت إبمكانية الوقول 
 

 املوارد ال بيعية الأللس ي ية واست يزافها وتعرعضها للخ راستغاي   
واملنت م  حكومة يلألـــــــــــــــلما.قريبال على كليا حمظورة   من الضـــــــــــــــ ة الغرسية ال .زال املنلقة جيم - 71

 ( 25ا ال قرة TD/B/65(2)/3واملألتلمرينا رؤم مهنا هتو  على مكلر املوارد اللبيعية قيمة )انظر 
 

 امليا   
 القيود اإلســـــــرائيلية امل رو ـــــــة على ح ر اآللر ونيعادة أت يل،ا يف الضـــــــ ة الغرسية ني  . اقم. د   - 72

النقص يف امليا  و.واقـــــــل .عليل اثياة اليومية وعرقلة األنشـــــــلة اإلمنائية يف الضـــــــ ة الغرسية وقلا   حاالت
الغرسية يديع حكومة  ؤزة  وما ين م عن  ل  من نقص يف نيمدادات امليا  للألكان ال لأللينيم يف الض ة

  (58)وخباقـــــة من شـــــركة ميكوروت اإلســـــرائيلية للميا  ا(57)لنتظاق ني  شـــــرات امليا  من نيســـــرائيل يلألـــــلم
اإلســــرائيلية يف الضــــ ة الغرسية سشــــأن .وسيع امليا  ني  س دة . اقم  و. د  املألــــتوطنات والألــــياســــات التمييزية

  (59)(/40/73A/HRCاثالة )انظر 
نيمكانية اثصـــــول على امليا   االيتقار ني ر من يف املائة من جممو  الألـــــكان املقد   22ويعايل حنو  - 73

شدص نيما ؤري متصلم سشبكة ميا   294 000وسوت نوعية امليا   وسألبي القيود اإلسرائيليةا يتن حنو 
ا و ل  مساسا من خالل موارد مائية من  ل  حدة يف األسبو  مو مقلمو ال حيصلون على امليا  نيال مرة وا

لضا  50يلألـــليل يف املنلقة جيم على مقل من  95 000ؤري مأمونة و/مو ميا  الصـــ،اري،  وحيصـــل حنو 
و.شري   (60)شدص على ميا  شرب  ات نوعية سي ة 83 000من امليا  لل رد يف اليوق وحيصل مكلر من 

كمية   ملال،د ني  من سكان نيسرائيل واملألتوطنم اإلسرائيليم يألت،لكون حوايل  ال ة م.قديرات حديلة الع

__________ 

 املرجع ن أل   (56) 
 (57) Association for Civil Rights in Israel, “Water provision and drillings in the West Bank 2010-2016”, 

5 June 2018  
ا متاا على 2019آ ار/مارا  21انظر البياملت الواردة يفل اجل،اس املركز  لإلحصـــــــــــــــات ال لألـــــــــــــــليلا سيان قـــــــــــــــح يا  (58) 

www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_21-3-2019-water-en.pdf  
 ,European Parliamentary Research Service؛ و 2017.شـــــــــــرين اللايل/نويم   11ا “مسمة امليا ”منظمة ستألـــــــــــليما  (59) 

“Water in the Israeli-Palestinian conflict”, briefing, January 2016  
 (60) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”ا 

 ويقا لتعداد اجل،اس املركز  لإلحصات ال لألليل 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/73
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_21-3-2019-water-en.pdf
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لضا(  84لضا( ال  حيصـــــــــــــــــل علي،ـــا يلألـــــــــــــــلينيو الضـــــــــــــــ ـــة الغرسيـــة ) 250)يف اليوق امليـــا  لل رد الواحـــد 
 (61)(51ا ال قرة /40/73A/HRC )انظر
 خدمات ك اية  وعدق امليا  نقص من الشرقية القدا يف  لأللينيةال ليةاق تمعاتاجمل ميضا و.عايل - 74

 وســـليم قانويل سشـــكل الألـــكان من املائة يف 59 نيال يتصـــل ال حيم الصـــحيةا والنظاية الصـــحي الصـــرت
  (62)امليا  سشبكة
 التقارير . يد ال   األمر غرسيةاال الضــــ ة يف ســــدود ســــبعة اإلســــرائيلية املدنية اإلدارة شــــيدت وقد - 75
 ني  260 000 من يراوا ما وهويل الألــــلحية امليا  من كبرية  كمية  على الألــــيلرة إلســــرائيل يتيحســــ  ن 
  (63)لملألتوطنات الزراعية ناطكامل ني  سنو  الأللحية امليا  من مكعي مض مليون 1

 االوحيد اللبيعية امليا  مصــــــــدر .عد ال  يةاالألــــــــاحل اجلويية امليا  طبقة عمليال  .ألــــــــتن   ؤزةا ويف - 76
 ميا ،ا من املائة يف 97 من مكلر علجي مما نيلي،اا البحر ميا  و.ألـــــــــرب امليا  ســـــــــحي يف اإليرا  سألـــــــــبي

 ميا  على ؤزة يف ال لألــــــلينيم من املائة يف 10.5 نيال حيصــــــل وال  (64)البشــــــر  لالســــــت،ال  اقــــــاث ؤري
  2000 عاق يف املائة يف 98.3 النألبة     سلغت حم يف العامةا  امليا شبكة خالل من املأمونة الشرب

 وؤري سكلري مؤلى  هنا .تألــــــــــــــم ال  ااملعبأة وامليا  امليا  وحاو ت خزاملت على االعتماد نألــــــــــــــبة ار. عتو 
   (65)ن أل،ا ال ضة خالل املائة يف 89.6 ني  املائة يف 1.4 من امو وقة وؤري منظمة
 واالحتياجات الع ز حاالت من ســــــــــــلبا أت روا قد ؤزة ســــــــــــكان مجيع كان  ا2018 عاق وحبلول - 77

 النألــــــات من 983 623   الت ويشــــــمل  الصــــــحية والنظاية الصــــــحي والصــــــرت امليا  قلا  يف املتواقــــــلة
 جتميع وســوت اامليا  نوعية سألــوت املر.بلة العمومية الصــحية للمداطر املعر ــم األط ال من 991 428 و

 ممارســات ني  وااليتقار العواقــال ميا  لتصــريال التحتية البىن .وير وعدق اومعاجلت،ا الصــحي الصــرت ميا 
  (66)الألليمة الصحية النظاية
 وقود .ويري سرملم، ملل ؤزةا يف املتحدة األمم .دعم،ا ال  ال ام، مواقـــــــــــــــلة عدق شـــــــــــــــأن منو  - 78

 لل رد لض 45 ني  اليوق يف لل رد لض 80 من امليا  حصة متوسة جملأ   من الك،رلئيةا للمولدات اللوارئ
 220 000 من للميا  خزامل 30 و املنزلية امليا  آلر من 280 من امليا  اســــــــــتدراج جملأ   منو  اليوق؛ يف
 حملة 48 يف املألـــــتدرجة لشـــــربا ميا  كمية    جمل منو  اليوق؛ يف مكعي مض 40 000 ني  مكعي مض

 القدرات من اليوق يف يقة مكعي مض 4 000 اســتدراج يتيح مما املائةا يف 80 سنألــبة امليا  لتحلية عامة
__________ 

 Water crisis”; and European Parliamentary Research Service, “Water in the“؛ و “مسمة امليا ”منظمة ستألــــليما  (61) 

Israeli-Palestinian conflict”  
 (62) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview” ا

  2018 عاق يف ال لألليل لإلحصات املركز  اجل،اس لتعداد ويقا
 ال لألليل للشعي اإلنألان حقوع  س ال  يليةاإلسرائ املمارسات يف للتحقيك املعنية اصاقة الل نة .لقت،ا معلومات ويك (63) 

  34 الص حة اA/73/499 وانظر اقتلة  األرا ي يف العرب الألكان من وؤري 
  2019 آ ار/مارا 21 قح يا سيان ال لألليلا لإلحصات املركز  اجل،اس يفل الواردة البياملت انظر (64) 
 (65) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview” ا

 يف الصـــحية والنظاية الصـــحية واملرايك امليا  إلمدادات واليونيألـــيال العاملية الصـــحة منظمة سم املشـــض  الرقـــد ل ملم، ويقال 
  https://washdata.org انظر  2018 عاق

 (66) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”  

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/73
https://undocs.org/ar/A/73/499
https://washdata.org/
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  ــ  حملة 55 ســتصــبح  ل ا ني  ولإل ــاية اليوق  يف مكعي مض 20 000 البالغة للمحلات مسيةاال
 اجملارير ميا  ييضـــــــــــــــان جرات الغمر صلر عر ـــــــــــــــة للألـــــــــــــــكان املكتظة املناطك يف اجملارير ميا  ومجع لريع
 الصــــرت ميا  معاجلة حملات مدات وســــيند   العمل  عن التوقال ســــاعات  ناتم الشــــوار  يف املعاجلة ؤري

 ميا  من لض مليون 116 من مكلر البالغة الكمية من يزيد مما املائةا يف 50 سنألبة القائمة اصمس الصحي
  (67)يوق كل  املتوسة األسي  البحر ني  .دخل ال  املعاجلة ؤري اجملارير

 
 التلو   

 البلد ت نييرادات يف االخن ا  ي د  التحتيةا البىن ك اية  عدق عن النا.، التلو  ني  لإل ــــــاية - 79
 اصدمات يف التد ور س دة ني  للددمات الش،رية التكل ة ديع على ؤزة سكان قدرة عدق ني  يعزى ال  

 اطئالشــ امتداد على واســعة مألــاحات من ؤزة مدينة سلدية رئيس نيعالن خالل من  ل  ويت لى البلدية 
 ميا  و ــــــــــــــ  العمل عن املعاجلة حملات معظم .وقال يف يتألــــــــــــــبي والك،رلت الوقود نقص ألن نظرا .غلك

  (68)املناطك     .لويم ني  ي د  مما البحرا يف مباشرة املعاجلة ؤري اجملار 
 تاثاال سع  يف .قع الغرسيةا الضــــــــــــــ ة يف للن ا ت مدينال  مو الن ا ت ملعاجلة مريقال  15 و نا  - 80

 املقيمم والألـــــــــــــــكان األر  ثماية املناســـــــــــــــبة االحتياطات يي،ا .تد  وال القرى مو البلدات من للقرب
 ســـــــــــتة و.عاجل املداين مو املرايك     نيدارة نيســـــــــــرائيل و.تو  اقتملة  اصلرة واملواد التلو  من من،ا للقرب
 ( 31 ال قرة اA/73/499 )انظر اصلرة الن ا ت األقل على من،ا
 

 الزراعية املوارد  
 على امل رو ــــــــة القيود وهد الزراعية  مرا ــــــــي،ا معظم على الغرسية الضــــــــ ة يف جيم املنلقة هتو  - 81

 وك ل  املألـــــــــــــــتوطناتا من القريبة واملناطك التماا منلقة يف ســـــــــــــــيما وال يي،اا والتنقل نيلي،ا الوقـــــــــــــــول
 ســــــبيل وعلى وسراعت،ا  مرا ــــــي،م حر  على ال لألــــــلينيم قدرة من امليا ا .وسيع يف التمييزية الألــــــياســــــات

 منلقة يف الزيتون مشـــــ ار مردود من  املا ـــــية األرسع الألـــــنوات مدى على مجعت ال  البياملت .بم امللالا
 مقارنة املائةا يف 65 و املائة يف 55 سم .راوا سنألــــــــــــبة 2017 اللايل/نويم  .شــــــــــــرين يف اخن   التماا

  (69)الألنة مدار على نيلي،ا الوقول لكن ال  املناطك يف لقاقيل
 مليون 2.5 عن يزيد وما الرعي مرا ي  للي من مكلر 1967 عاق من  م.لال  ل ا على وعالوة - 82

 )د((  42 ال قرة اTD/B/63/3و ا6  قرةال اA/73/201 )انظر االحتالل ظل يف منت ة ش رة

__________ 

 (67) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview” ا
 ميا  من التدلص وسياملت الألاحل؛ سلد ت ميا  ومصلحة الصحية والنظاية الصحي والصرت امليا  نيمدادات جملموعة ويقا

 ,United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs يف الواردة اللايل/يناير كانون  عن اجملارير

“Gaza Strip: early warning indicators – January 2019”, February 2019  
 (68) Norwegian Refugee Council, “Assessment report: Gaza internally displaced persons – assessment of the 

vulnerability situation for IDPs in Gaza, three years after the 2014 conflict”, June 2018  
 اللايل/ .شــــــرين اقتلةا ال لألــــــلينية األر  اإلنألــــــانيةل الشــــــ ون نشــــــرة اإلنألــــــانيةا الشــــــ ون .نألــــــيك تيمك املتحدةا األمم (69) 

  2017 نويم 

https://undocs.org/ar/A/73/499
https://undocs.org/ar/A/73/201
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3
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 املوارد من املائة يف 85 نيلي،ا الوقــــــــــول نيســــــــــرائيل .قيد ال  والبحرية ال ية املناطك جتعل ؤزةا ويف - 83
 نصــــال ني  قــــولالو  عن عاجزين املنت ون ويظل ال لألــــلينيما األمسا  قــــياد  متناول خارج الألــــمكية
  ( 7 ال قرة اA/73/201 )انظر للزراعة الصاثة املألاحة

 على املمتدة املناطك يف األعشــــاب مبيدات را يف املتمللة اإلســــرائيلية املمارســــة نين ميضــــال  ويقال - 84
 الضــرر نيثاع عن ميضــال  مألــ ولة ؤزةا لقلا  ضــلمي رؤية خة .تيح مهنا يأزعم ال  اثدود ا الألــياج طول

 على اثدود  الألـــــــــياج عن مض 1 000 ني   تد منلقة يف اقاقـــــــــيل على  ل  وي  ر الزراعي  لإلنتاج
 ( 44 ال قرة اA/73/420 )انظر األقل

 
 املعدنية املوارد استغالل  

 يف الألــــنم( مر على 11 و 7 سم اقاجر عدد ).راوا لإلســــرائيليم مملوكة حماجر ةعشــــر  .نشــــة - 85
 الشركات .واج  وال دولة  مرا ي نيسرائيل معلنت،ا مرا ٍ  يف معظم،ا ويوجد الغرسيةا الض ة من جيم املنلقة

 اقاجر  رث .صــــــــاريح على هصــــــــل .زال ال  يو  ال لألــــــــلينية نظريااا على امل رو ــــــــة القيود اإلســــــــرائيلية
   (70)(73 ال قرة ا/2018/69E/-73/87A )انظر اقتلة ال لأللينية األر  يف واالستدراج

 ختواا ال لألـــلينية للشـــركات جديدة .صـــاريح 1994 عاق من  اإلســـرائيلية الألـــللات .صـــدر الو  - 86
 املنلقة يف يوجدو    ل  على نصــــــــت موســــــــلو ا. اقات من من لرؤمل جيما املنلقة يف اث ارة اســــــــتدراج

ـــ يقدر ما جيم  عدنيةامل حتياطياتاال ومن من،ا اث ارة استدراج لكن ال  األرا ي من دومن 20 000 سـ
 اث ر قـــــــــــــــنــاعــة الهــاد ويقــاو   (71)(/0/53E/ESCWA )انظر دوالر سليون 30 قيمت،ــا .بل  ال  اقتملــة
 سوقال ال لأللينية اقاجر من عدد قياق يف  ل  ويتألبي القائمة  الضاخيص جتدلد ال يلأللم يف والرخاق
  (72)ؤرامات وير  املعدات شصادرة اقاجر نيؤالع عملية .قضنو  اإلؤالع  مو جيم املنلقة يف عمليااا

 
 احملتلة الأللس ي ية ا ر    ةاالقتصادع االجتماعية الظروف  

 ير ــــــــــ  املعقدة القيود من نظاق عن ين م ال   اقتلة ال لألــــــــــلينية لألر  املاد  الت زؤ ي د  - 87
 يي،ا شا الغرسيةا والض ة ؤزة قلا  يف  تل ة اقتصادات ظ،ور ني  والوقولا التنقل على اإلسرائيلي اجليس
 ني  ميضـــال  ولكن يحألـــيا والتنمية الألـــالق آبياع للغة م ـــرار نيثاع ني   ل  ي د  وال الشـــرقية  القدا
  لل لأللينيم  املعيشية الظروت .د ور
 ني  املاحنة اجل،ات .قدم  ال   الدعم يف الكبرية القصـــــــــــــــور موج  جرات من التد ور   ا ويت اقم - 88

 ال لأللينيم  ق وت يف االنقألامات جرات ومن عاق سوج  اإلنألانية والعمليات واألونروا يلأللم حكومة
دد حيـم س عـاليـةا املتزايـدة االحتيـاجـات .لبيـة على الـدويل اجملتمع قـدرة  لـ  ويقو   مليون 2.5 حنو حـأ

__________ 

 Yesh Din, “The great drain: Israeli quarries in the West Bank — High Court sanctioned ميضــــــــــــــــــــــال  انـــظـــر (70) 

institutionalized theft”, position paper, September 2017  
 .World Bank, West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy, report No ميضال  انظر (71) 

AUS2922 (2013)  
 (72) Yesh Din, “The great drain”; Human Rights Watch, Occupation, Inc.: How Settlement Businesses 

Contribute to Israel’s Violations of Palestinian Rights (2016); and World Bank, West Bank and Gaza: Area 

C and the Future of the Palestinian Economy  

https://undocs.org/ar/A/73/201
https://undocs.org/ar/A/73/420
https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/30/5


A/74/88 

E/2019/72 
 

 

19-07835 21/28 

 

 من لعتبار م الألـــــــــــكانا نصـــــــــــال من يقرب ما مو اقتلةا ال لألـــــــــــلينية األر  محنات مجيع يف يلألـــــــــــليل
  (73)واثماية اإلنألانية املألاعدة ني  اقتاجم

 االقتصادية الظروت  
 ير   ل  يف شا لالحتاللا املتعلقة التداسري من يعايل اقتلة ال لأللينية األر  اقتصاد يزال ال - 89
 قلا  يف اإلؤالع عمليات من عاما 12 مع لالقضان والت ارة املوارد على واثصـــــــــــــــول التنقل على قيود
 و.شــري التصــنيع  عدق ني  ي د  مما عي الا ــ ال لألــليل االقتصــاد يف االســتلمار يظل ل ل ا ونتي ة ؤزة 

 اقلي النا.، يف اثقيقي النمو من ني  ال لألـــــــــــــليل لإلحصـــــــــــــات املركز  اجل،اس من املقدمة األولية البياملت
 اخن ا ــال  س ل  ليألــ ل ا2018 عاق يف املائة يف 0.9 ني  .باطأ قد اقتلة ال لألــلينية األر  يف اإلمجايل
  2017 عاق يف 3.1 قدر  منو من كبريال 
 الغرسية الضـــــ ة يف مسلأ منو معدل عن اقتلة ال لألـــــلينية األر  يف النمو يف العاق الضاجع وين م - 90

 وحاالت اإلســـــرائيلية واملمارســـــات الألـــــياســـــات ني  مســـــاســـــا األخري األمر ويعزى ؤزةا يف النشـــــا  و.راجع
 .راجع ني  . د  ال  ال لأللينيما ق وت يف الداخلية االنقألامات سألبي الو ع   ا ويت اقم اإلؤالع 

  األونروا  ني  املقدق التمويل واخن ا  مخرىا .داسري  من من يلأللما حكومة ميزانية من التحويالت يف
 ؤزة يف اإلمجايل اقلي النا.، وانكمس يي،ا  التنمية .راجع مألــــار ؤزة .واقــــل الألــــياعا   ا ويف - 91

  2017 عاق يف املائة يف 12.5 سنألـــبة انكماشـــ  سعد 2018 عاق يف ائةامل يف 6.5 قدر ا ني ـــايية سنألـــبة
 يف املائة يف 19.6 ني  اخن ضـــــــــــت قد ال لألـــــــــــليل االقتصـــــــــــاد يف ؤزة مألـــــــــــاقة من لال تماق اجلدير ومن
  (74)2000 عاق يف املائة يف 31 يقارب مما 2018 عاق
  وس/ يف الكنيألـــــــــــــت اعتمد  نقانو  .ن ي  يف نيســـــــــــــرائيل حكومة سدمت شـــــــــــــبا /ي ايرا 17 ويف - 92
 الألـــــــــــــــللة عن نياسة جتمع،ا ال  املقاقـــــــــــــــة نييرادات من جتمدا  ن نيســـــــــــــــرائيل حكومة يألزق 2018 يولي 

 ال لألــــلينية الألــــللة .ديع،ا ال  للمبال  مألــــاو ل  مبلغلا الألــــللةا ني  املت ،ة التحويالت ومن ال لألــــلينية
 اقاكم قبل من املدانم ال لألـــــــــلينيم عائالت مو ال لألـــــــــلينيم ني  “مباشـــــــــر ؤري مو مباشـــــــــر سشـــــــــكل”

 النحو على لألمنا الصــــلة  ات اجلرائم من ؤري ا مو مزعومة “نير اسية منشــــلة” يف لضــــلوع،م اإلســــرائيلية
 ال قركن اS/2019/251 )انظر األنشـــــــــلة ا   .ن ي  م م نات قأتلوا ال ين مو اإلســـــــــرائيليا القانون يف اقدد
 مليون 139 حوايل ســــــــت مد مهنا شــــــــبا /ي اير 17 يف نيســــــــرائيل معلنت يقد مثا ومن  (75) (43 و 42

 يف 6 عن قليالل  يزيد ما م  ا2019 عاق خالل ال لألــــلينية للألــــللة اصاقــــة املقاقــــة نييرادات من دوالر
 ال لألـــــــــــلينية الألـــــــــــللة مسلغت شـــــــــــبا /ي ايرا 21 ويف  2018 عاق يف اقولة اإليرادات نيمجايل من املائة

ال و.وكول املتعلك  شوجيال جيوسا  نين  قائلة اجلانيا األحاد  القرار   ا سريضـــــــــــــــ،ا نيســـــــــــــــرائيل حكومة
 خصــــم (الريس سرو.وكولللعالقات االقتصــــادية سم حكومة دولة نيســــرائيل ومنظمة التحرير ال لألــــلينية )

 األســـــــــــــــرى  لعــائالت االجتمــاعيــة الرعــايــة مــديوعــات .وقال لن ونيهنــا مااللري كال  موايقــة دون مبل  م 
__________ 

 (73) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”  
ألــــي ال لألــــليل  لإلحصــــات املركز  اجل،اس سياملت ني  اســــتنادا آســــيا لغريب واالجتماعية قتصــــاديةاال الل نة حألــــالت (74)   وهأ

 مش،ر   ال ة لكل ألخرى سنة من .لرم ال  امل وية النألبة يف التغيريات مساا على النمو معدالت
 Noa Landau and Jack Khoury, “Israel freezes transfer of 500 million shekels of Palestinian ميضــــــــــــــال  انظر (75) 

Authority taxes”, Haaretz, 17 February 2019  

https://undocs.org/ar/S/2019/251
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 نيسرائيلا من أت.ي،ا املقاقة عائدات من هويالت م  قبول اثما  ل  من  ال لأللينيةا الألللة و.ري 
 املقاقة نييرادات و.شكل للكامل  الديع املألتحك املبل  هويل مت ني ا نيال اإليرادات .قبل لن مهنا ني  مشريةل 
 القرار   ا ديع وقد يلألـــــــلم  حكومة نييرادات نيمجايل من املائة يف 65 ني  يصـــــــل ما نيســـــــرائيل من اآل.ية

 ي د  من املتوقع ومن ( 42 ال قرة اS/2019/251 )انظر قارمة .قش ية .داسري اختا  ني  يلأللم حكومة
  العمل  ويرل النمو .وقعات واخن ا  التمويلية اللغرات يف مخرى س دة ني  الو ع   ا
 عن يقـــل ال مبلغـــال   ن ال لألـــــــــــــــلينيـــة املـــاليـــة وسارة ميـــادت ا2019 شـــــــــــــــبـــا /ي اير قبـــل وح  - 93

 املتعلقة اإلســرائيلية الألــياســات سألــبي املالية اإليرادات .ألــرب حاالت يف ســنو ل  ي قد دوالر مليون 350
 .شمل املالية اإليرادات .ألرب مصادر سع   ن يلأللم حكومة و. يد لريس  و.وكولسر  .ر.يبات ستن ي 
 م رو ـــة ورســـوق و ـــرائي اجلمركي(؛ التدليص نييرادات من املائة يف 3 نألـــبت  .بل  )خصـــم املناولة رســـوق
 خروج سوقور  املباشرة؛ ؤري والواردات املضاية؛ القيمة سضريبة اصاقة املقاقة وآلية الوقود؛ مشض ت على

  (76)الغرسية الض ة وسقية جيم املنلقة يف اإلسرائيلي الت ار  النشا  على امل رو ة والضرائي الركاب؛
 .عو  وذ .راجع،ا ال لألـــــــــــــــلينية حكومة ميزانية طريك عن التحويالت واقـــــــــــــــلت ني ا ؤزةا ويف - 94

 والظروت االقتصــــــــــــاد  النشــــــــــــا  على خلرية ســــــــــــلبية آهر  نا  ســــــــــــتكون األونرواا لدى املالية ال  وة
 اإلنألانية  لألسمة آخر و. اقم االجتماعية

 ال لألـــــــــلينية األر  يف العاملة القوة مألـــــــــاقة سلغت ملدرةا .زال ال االقتصـــــــــادية ال رل من وشا - 95
 معدل وظل للرجل  املائة يف 72 و للمرمة من،ا املائة يف 21 املائة؛ يف 46 قدر  ما 2018 عاق يف اقتلة
 2018 عاق يف املائة يف 31 ني  وقــــل من ني  االر. ا ا يف واســــتمر مر. عا ال لألــــلينية األر  يف البلالة
ــ مقارنة  يف املائة يف 52 س لت حيم ؤزةا يف سكلري مسوم البلالة وكانت  2017 عاق يف املائة يف 28 سـ
 ؤزة نم شـــــــبان 10 مقـــــــل من 7 حنو وكان  (77)2017 عاق يف املائة يف 44 ســــــــــــــــــــــ مقارنة ا2018 عاق
  العمل  عن عاطلم مكلر مو عامال  13 ملدة التعليم .لقوا ممن ؤزة سكان من املائة يف 49.6 و

 ؤزة  يف اإلنألــانية للحالة الكبري التد ور سألــبي األخرية الألــنوات يف العيس ظروت ســاتت وقد - 96
 مجرا ا ال  املعيشية لألسر االستقصائية الدراسة وكش ت .رسدا  مكلر يصبح و و شديدال  ال قر يزال وال

 خة هت يعيشــــون ؤزة ســــكان من املائة يف 53 من 2017 عاق يف ال لألــــليل لإلحصــــات املركز  اجل،اس
 للغم شـــــدصـــــم من مكونة ألســـــرة الشـــــ،ر يف دوالرا 692 قدر  إبن اع ال قر خة )يعرت الوطل ال قر
 املدقع ال قر حدو  اسداد  ل ا على وعالوة  2011 عاق يف املائة يف 38.8 ســـــــــــ مقارنة مط ال(ا و ال ة

 2017 عــاق يف املــائــة يف 33.8 قــدر ــا مر. عــة نألـــــــــــــــبــة ني  2011 عــاق يف املــائــة يف 21.1 من ؤزة يف
  (78)واملألكن( وامللبس الغ ات من املللوب األدىن اثد .لبية على القدرة سعدق املدقع ال قر )يعر ت

 

__________ 

 State of Palestine, “Stopping fiscal leakages: the Government of Palestine’s انظر الت اقـــــــــــيلا على لالطال  (76) 

report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting”, September 2018  
 عـــلـــى مـــتــــــــاا  2019 نـــيألــــــــــــــــــــــان/مســـريــــــــل 30 قـــــــــــــــــحـــ ـــيا ســـيــــــــان الـــ ـــلألـــــــــــــــــلـــيـــلا لـــإلحصــــــــــــــــــــــات املـــركـــز  جلـــ،ــــــــاسا (77) 

www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_30-4-2019-labour-en.pdf  
 /www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents على متـــاحـــة ال لألـــــــــــــــليلا لإلحصــــــــــــــــــات املركز  اجل،ـــاس سيـــاملت (78) 

Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm 

https://undocs.org/ar/S/2019/251
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm
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 الغ ائي األمن  
 ويعود شــــــــدصا مليون 1.56 حوايل م  .قريباا الألــــــــكان  لم على  ائيالغ األمن انعداق ي  ر - 97
 متوسة يي،ا يبل  ال  اإلسرائيليةا األسواع ني  األؤ ية مسعار و.ألتند والبلالة  ال قر معدالت ار. ا  ني 

 .ليك ال وللتايل اقتلة  ال لألـــــلينية األر  يف علي   و ما م ـــــعات ســـــتة من مكلر لل رد الشـــــرائية القدرة
   (79)الغ ات .كل ة همل ال قرية ال لأللينية األسر
 الغ ائي األمن انعداق من 2018 عاق يف مجريت الغ ائي لألمن اســـــــــتقصـــــــــائية دراســـــــــة يف وجات - 98
 املعيشــــــــــــية األســــــــــــر  لم يعايل حيم جداا عالية مألــــــــــــتو ت عند يزال ال اقتلة ال لألــــــــــــلينية األر  يف
 يف الغ ائي األمن انعداق مألــــــتو ت ســــــ لت ؤزةا قلا  ويف لغ ائي ا األمن انعداق من املائة( يف 32.7)

   (80)املائة يف 68.5 سل  املا يةا العشرين الألنوات يف معدل معلى 2018 عاق
 .د ور اســــــــــــتمرار من،ا العواملا من العديد ني  ؤزة يف الغ ائي األمن .د ور يف الألــــــــــــبي ويعود - 99
 األونرواا  ويل ونقص ال لأللينيما سم ييما االنقألامات ستمراروا اإلؤالعا وحاالت االقتصاديةا اثالة

  اثكوميم  املوظ م مجور ديع يف والتأخر املر.بات وخت يضات
 جيما املنلقة يف والرعاة البدو جمتمعات لدى املائة يف 61 الغ ائي األمن انعداق مألــــــــــــــتوى وسل  - 100
 الناا  من املائة يف 40 لدى األدىن اثد من قرس  وم سضـــــــع   األؤ ية من الغ ائي املدخول يتألـــــــم حيم
 احتياجاام لتلبية واألونروا العاملي األؤ ية سرملم، يقدم،ا ال  املألـــــــــــــــاعدة على اعتماد م من  ل  ويزيد

  (81)األساسية الغ ائية
 

 التعليم  
نــات( من الب 255 958من البنم و  249 327من مط ــال املــدارا ) 505 285يواجــ  حنو  - 101

يف مجيع محنات األر  ال لألـــــــــــلينية اقتلة قـــــــــــعولت يف اثصـــــــــــول على .عليم جيد يف سي ة مأمونة ومالئمة 
من الرجــــال( ني   8 031من النألــــــــــــــــــات و  5 942من املعلمم ) 13 973لألط ــــال  وحيتــــاج حوايل 

  (82)الدعم
 شـــديدا صلر التعليم على ولاثصـــ نيمكانية .تعر  الشـــرقيةا القدا يي،ا شا الغرسيةا الضـــ ة ويف - 102
 جيما املنلقــــــــة يف 26 387 يوجــــــــد   الت ومن واملعلمم  اللالب من 39 245 على ي  ر ممــــــــا
  (83)الغرسية الض ة من مخرى مناطك يف 1 377 و الشرقيةا القدا يف 11 481 و

__________ 

 (79) World Food Programme (WFP), “WFP Palestine Country Brief”, January 2019  
 ال لألليل  لإلحصات املركز  سواجل،ا العاملي األؤ ية سرملم، سياملت (80) 
 العاملي  األؤ ية سرملم، مألاقة (81) 
 (82) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview” ا

  التعليم جمموعة .قديرات
 (83) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”  
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 واملنلقة ةالشرقي القدا يف اجلزئي مو الكامل لادق م،ددة ةمدرس 46  نا   ل ا ني  وني اية - 103
  (84)ط ل 5 000 من مكلر على  ل  ي  ر من املرجح ومن ،ا  دم موامر قدور عقي جيما
 شـــــــامل جيد .عليم على اثصـــــــول يف عقبات الشـــــــرقية القدا يف ال لألـــــــلينيون األط ال ويواج  - 104

 اجلدار من يةالغرس الضـــ ة جاني يف يعيشـــون ال ين األط ال يواج  امللالا ســـبيل يعلى املدينة  يف لل ميع
 و م اجلــدار  من اآلخر اجلــانــي على الواقعــة املــدارا ني  آمنــةا ؤري األحيــان سع  ويف طويلــةا رحالت
  (85)اإلسرائيلية الألللات ميد  على واالحت اس االعتقال خلر ميضا يواج،ون
 7 000 وايلحب ؤزة يف األونروا مدارا يف اللالب عدد اسداد الألــاسقةا الدراســية للألــنة ومقارنة - 105
 املداراا يف النقص ومدى  (86)طالبا 41 ني  39 من الواحد ال صل يف اللالب عدد متوسة وساد ط ل 
 مدارا من املائة يف 70 يعمل من ني  ؤزة يف ميزانيات ني  املدارا وايتقار املعلمما مر.بات ديع وعدق
  (87)يضات اللال  مو ال ض.م ظاقسن الضسية لوسارة التاسعة املدارا من املائة يف 63 و األونروا
 من سشـــــــــــدة يتتقلص الغرسية الضـــــــــــ ة يف لجلامعات ؤزة من اجلامعيم الللبة التحاع نيمكانية مما - 106
 الللبة   الت كان  ول ن  2000 عاق يف اللانيةا االنت ا ــــة اندال  من  نيســــرائيل . ر ــــ،ا ال  القيود جرات
 عن الرا ن الوقت يف .قريبا ؤائبون ي،م ماا مرحلة يف الغرسية الضــ ة طلبة جممو  من املائة يف 35 مللوا قد

 ( 26 ال قرة اA/73/420 )انظر جامعااا
 

 الصحة  
 على اثصـــول يف املألـــاعدة ني  ؤزة وقلا  الغرسية الضـــ ة يف شـــدصـــا 1 163 618 حنو حيتاج - 107

 من جيوب الشــــــرقية القدا يف ميضــــــا و.وجد  (88)ميألــــــورة ستكل ة اجليدة األســــــاســــــية ةالصــــــحي اصدمات
 يوجد حيم الغرسيةا والضـــــ ة القدا يف املقدمة اصدمات عن واملعزولم الضـــــعال الشـــــديد  األشـــــدال

 40 000 حنو يي،م شن الصــــــــــــحيةا املألــــــــــــاعدة ني  حيتاجون ال ين األشــــــــــــدال من 140 000 حوايل
  (89)الجئ
 التنمية يف والضاجع اإلؤالع حاالت من سنوات سعد االهنيار وش  على ؤزة يف الصحي ظاقوالن - 08
 العودة مألــــرية” نيطار يف املألــــتمرة املظا رات نتي ة املصــــاسم لألشــــدال ااائلة لألعداد ملقل اآلن و و

  (90)“الك ى

__________ 

 (84) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview” ا
  التعليم جمموعة .قديرات

 ( 2018 الشرقيةا دا)الق املدرسة خارج األط ال حول قلر  .قرير ليلأللم دولة اليونيأليالا (85) 
 األونروا  مألاقة (86) 
 (87) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”  
 (88) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2018–2020 Humanitarian response 

strategy – January–December 2019 humanitarian response plan”, December 2018  
 (89) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”. 
 ن أل   املرجع (90) 

https://undocs.org/ar/A/73/420
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ـــــــــــــــــ التقزق انتشـــار معدل ويقدر - 109  مألـــتوى معلى سل  وقد ؤزة يف 2018 عاق خالل املائة يف 10 سـ
 اصامألـــــــة ســــــــن دون ط ال 92 430 ومثة الدخل؛ املند ضــــــــة واألســــــــر الالج م مســــــــر يف األط ال لدى

 اإلسـ،ال من يعانون ط ل 36 000 وحوايل كألـااا  حالة 10 000 مع للتقزقا خال سشـكل معر ـون
  (91)املأمونة شربال ميا  على اثصول نيمكانية و.د ور الصحي الصرت مسمة سألبي الدمو ا مو املائي
 على شــــــــــــــــديدة آهر ؤزة قلـا  يف  ا التنب  نيمكـانيـة وعدق الك،رلت نيمدادات قلـة على ويض.ي - 110
 املر ـــى  ل  ويشـــمل للدلر  واملألـــتوقـــ ات املألـــتشـــ يات يف املر ـــى حياة يعر  مما الصـــحيا القلا 

 اثا ـــــــــــــــنات يف للدلر املعر ـــــــــــــــم واملواليد املركزةا العناية وحدات يف اثياة دعم آالت على املعتمدين
  (92)حياام إلنقا  طارئة جراحية عمليات ني  حيتاجون ال ين واملر ى
 الرعاية نظاق على الضــغة من الك ى العودة مألــرية خالل املصــاسم من كبرية  معداد .ديك ويزيد - 111

 كــان للألـــــــــــــــ اصــدمــات .ويري على عمومــا الصـــــــــــــــحي القلــا  قــدرة يف وي  ر مقـــــــــــــــالا ااس الصـــــــــــــــحيــة
  (93)اجلدد للمر ى اجملال إليألاا األوان قبل جبروا املصاسون املر ى جملر ج املألتش ياتا ويف

 مو شـــديدة ا ـــلرالت من يعانون ال ين مقـــال للدلر سشـــدة املعر ـــم األشـــدال ني  وني ـــاية - 112
 يف آهر ةؤز  يف التلورات على يض.ي ا210 000 حبوايل عدد م ويقدر العقلية الصــــــــحة جمال يف معتدلة
 26 049 سين،م من شــــدصــــاا 52 098 حنو حيتاج حيم اجتماعيةا ن ألــــية وآهر العقلية الصــــحة جمال

  (94)االجتماعي الن ألي الدعم وني  العقلية الصحة جمال يف الدعم ني  ط الا
 حك مماق حواجز نشــــــــوت ني  الغرسية للضــــــــ ة واملاد  التشــــــــريعي الصــــــــعيدين على الت زئة و. د  - 113
 ومنلقة جيما املنلقة ملل الضـــــعي ة اقلية اجملتمعات يف يعيشـــــون من وخباقـــــة الصـــــحةا يف لينيمال لألـــــ
 على للحصـــــول حمدودة نيمكانية نيال املناطك     ســـــكان  لم لدى يليس اصليل  يف H2 واملنلقة التماا
 و.عرقل تنقلة م عيادات .قدم،ا خدمات حمليا جمتمعا 135 جمموع  ما ويتلقى األولية  الصـــــــــــــــحية الرعاية

 اجملتمعات لبع  الدائمة املرايك من مك  عدد نينشــــــــــات ني  الرامية اجل،ود التقييدية التدلية ســــــــــياســــــــــات
  (95)اقلية

  
 احملتل السوري اجلوالن - اثلثا 

 قرر ال   (1981) 497 األمن جملس قرار قــــــالحية على التأكيد جتديد العاق األمم يواقــــــل - 114
 اقتل الألـــــور  اجلوالن على ونيداراا القضـــــائية وواليت،ا قوانين،ا س ر  اصال نيســـــرائيل قرار من اجمللس يي 
  دويل  قانويل م ر م  ل  وليس ولطل الغ

__________ 

 العاملية  الصحة منظمة مألاقة (91) 
 العاملية  الصحة مةمنظ مألاقة (92) 
 WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, “Gaza: waiting for و العاملية؛ الصــــــــحة منظمة مألــــــــاقة (93) 

treatment”, 21 November 2018  
 (94) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “2019 Humanitarian needs overview”  
 العاملية  الصحة منظمة مألاقة (95) 

https://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
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 و.وســـــــــيع .شـــــــــييد من ا2018/20 قرار  يف جديدا من واالجتماعي االقتصـــــــــاد  اجمللس ومكد - 115
 الشـرقيةا القدا يي،ا شا اقتلةا ال لألـلينية األر  يف هتية سىن من  ا يتصـل وما اإلسـرائيلية املألـتوطنات

 التنمية هقيك دون هول رئيألـــــــــية عقبة و.شـــــــــكل قانونية ؤري معمال  ي نيمنا اقتلا الألـــــــــور  اجلوالن ويف
 اقتلة ال لأللينية األر  يف اإلسرائيلية املألتوطنات و.وسيع نينشات استمرار ويعد واالجتماعية  تصاديةاالق

 ممر و و هتل،اا ال  األر  ني  املدنيم لألــــــــــكاهنا نيســــــــــرائيل س  .قوق نقل شلاسة اقتل الألــــــــــور  واجلوالن
 ( 63 ال قرة اA/73/410 )انظر اإلنألايل الدويل القانون شوجي حمظور
 احتالل عقي حمليا جمتمعا 340 ومسيل الألوريما اجلوالن سكان من املائة يف 95 طأرد مو وشر د - 116

 اإلســرائيليم عدد وينا ز  (96)1967 عاق يف مرسعا كيلومضا  1 159 مألــاحت  .بل  ال   لإلقليم نيســرائيل
 حمصورة الألوريون الألكان يي،ا يعيس ال  املألاحة ولكن اقتلا الألور  اجلوالن يف الألوريم عدد حاليال 
 يف يعيشـــون نيســـرائيليال  مألـــتوطنال  26 261 كان  ا2018 نيألـــان/مسريل ي ي األرا ـــي  من  ـــ يل جزت يف
 ىعل يألـــــيلرون اجليسا جاني ني  وكانواا اقتل الألـــــور  اجلوالن محنات مجيع يف نيســـــرائيلية مألـــــتوطنة 34
 قرى مخس يف يعيشــون يكانوا شــدص 26 600 عدد م البال  الألــوريون مما األرا ــي؛ من املائة يف 95

 طريك عن نيســـــــرائيل حكومة من الدعم اإلســـــــرائيليون املألـــــــتوطنون ويتلقى ( 83 ال قرة اA/73/499 )انظر
   (97)وقناعية سكنية مناطك ونينشات مسرة لكل ردوال 12 000 ني  .صل مالية حوايز
 الألـــــــــــــــكان يواج  حيم قائمةا اقتل الألـــــــــــــــور  اجلوالن يف لثالة املتعلقة الشـــــــــــــــواؤل .زال وال - 117

 و ـــعت،ا ال  والتنمية واإلســـكان األرا ـــي لألـــياســـات التمييز  اللاسع سألـــبي مألـــتمرة مشـــاكل الألـــوريون
 ( 60 ال قرة اA/73/410 )انظر اإلسرائيلية الألللات

 املألــتحيل من يكون يكاد العمرانيم والتدلية للتنظيم املتعلقة اإلســرائيلية الألــياســات وسألــبي - 118
 املتاحة ال رل وقلة القرى اكتظاظ .زايد ني   ل  وي د  البنات  .راخيص على اثصــــــــــول الألــــــــــوريم على

   ا ويف  (98)الألــــــكان من املتزايد العدد الســــــتيعاب القرى .وســــــيع .عض  ال  املعوقات  ل وك للتنميةا
 من  ســـــــوريم ني  .عود ملنشـــــــ ت  دق ممر 1 570 من مكلر اإلســـــــرائيلية الألـــــــللات مقـــــــدرت الألـــــــياعا

  (99)1983 عاق
 العرب  د يزللتمي مقل مو منزل 400 من .تألال ال  للمألتوطنات اإلسرائيلي القانون ويألمح - 119

 للقبول املعنية الل ان جملول ال   التعاونيةا اجلمعيات ملرســـــــــــوق 2011 عاق .عديل خالل من الألـــــــــــوريم

__________ 

 (96) Al-Marsad, “Parallel report to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: 

Israel”, 14 January 2019  
 (97) Al-Marsad, “Observations and topics to be included in the list of issues: on the occasion of the Human 

Rights Committee’s 2018 review of the State of Israel’s implementation of the International Covenant on 

Civil and Political Rights”, 11 April 2018 (ا8 )رقم التعاونية اجلمعيات مرســوق .عديل قانون نيســرائيلا ميضــاا وانظر؛ 
5771-2011  

 الدولية  العمل منظمة مألاقة (98) 
 (99) Al-Marsad, “Parallel report to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: 

Israel”, 14 January 2019  
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 “اللقايف االجتماعي النألي، مع التوايك” ني  استنادا اقلي اجملتمع يف لإلقامة الللي مقدق م لية يف البت
  (100)“اقلي اجملتمع ملدينة ال ريدة اصصائص” مو

 يف الألوريم الشباب يبحم سلد ما يف عمل يرقة على للحصول للغاية اقدودة اإلمكانية ومع - 120
 على للحصــــــول علي،م الضــــــغة من يزيد مما اصارجا يف مو نيســــــرائيل يف العمل عن متزايدة سصــــــورة اجلوالن
  (101)و.رسيد  االحتالل .عميك س دة ني   ل  ي د  من من شواؤل ومثة اإلسرائيلية  اجلنألية
 النظر وسغ   2016 عاق يف العمل ســـن يف األشـــدال من املائة يف 43 ســـوى يعمل يكن وذ - 121
 التمييزية الألـــــــياســـــــات سألـــــــبي يضاجع الزراعي القلا  ان   ما لألر ا للألـــــــوريم القو  التمألـــــــ  عن

 اقاقــــــيلا نوعية يف .د ور ني  الألــــــياســــــات     و. د  واألرا ــــــي  امليا  على اثصــــــول حبقوع املتعلقة
 .ألويق،ا  نيمكانية يف وللتايلا
 م  الام .ت اوس األجر مند ضـــــة سوظائال القبول ني  ليلون ي،م عمالا الألـــــوريون جيد وعندما - 122

 و يل  (102)مخرى عمل يرل على اثصــــــــــــــول آياع ؤياب سألــــــــــــــبي سكلريا لشــــــــــــــغل،ا الالسمة امل  الت
 علي،م يتعم ال ألن  نظرا ســــوريم عماال يوظ ون ال ين نلملتعاقدي االســــتعانة ني  اجلوالن يف املألــــتوطنات

 اســــتحقاقات املتعاقدة الشــــركات     من الكلري يوير وال لعماام  املوظ م امتياسات كامل  على اثصــــول
 البدائل من القليل ســـوى اجلوالن يف للألـــوريم يتاا وال للغاية  مند ضـــة مجورا .ديع و ي للعمال مناســـبة

  (103)(/73/499A )انظر اايكل   ا عن
  

 اخلامتة - رابعا 
  ــارا أت ريا ي  ر الألــور  واجلوالن ال لألــلينية لألر  األمد اللويل اإلســرائيلي االحتالل يزال ال - 123
 يف واالقتصـــادية تماعيةاالج التنمية على وك ل  والألـــوريما ال لألـــلينيم للألـــكان املعيشـــية األحوال على

 و.  ر اللبقاتا متعدد اإلســــرائيلية واملمارســــات وللألــــياســــات لالحتالل الألــــلي والتأ ري اقتلة  األرا ــــي
 االحتالل  ظل يف يعيشون ال ين الألكان مألتقبل على ل ل  الضاكمية التداعيات

 هقيك من ني  اقتلة ألــــــــلينيةال ل األر  يف الرا نة واالقتصــــــــادية االجتماعية االجتا ات و.شــــــــري - 124
 الظروت يف ج رية نيجياسية .غريات هد  ذ ني ا .قريبا املألـــــــــتحيل من ســـــــــيكون املألـــــــــتدامة التنمية م دات
  نع ال املمارسات من  ل  وؤري القانونية ؤري املألتوطنات و.وسيع نيسرائيلا . ر ،ا ال  يالقيود القائمة 
 والدولية الوطنية اجل،ود هويل .قتضي نينألانية مسمات ميضا .ألبي سل يحأليا اقتلة األرا ي يف التنمية

  ال ورية  اإلؤا ة ني  التنمية من

__________ 

 (100) Al-Marsad, “Observations and topics to be included in the list of issues: on the occasion of the Human 

Rights Committee’s 2018 review of the State of Israel’s implementation of the International Covenant on 

Civil and Political Rights”, 11 April 2018 (ا8 )رقم التعاونية اجلمعيات مرســوق .عديل قانون نيســرائيلا ميضــاا وانظر؛ 
5771–2011  

 الدولية  العمل ةمنظم مألاقة (101) 
 (102) Al-Marsad, “Parallel report to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: 

Israel”, 14 January 2019, para. 22  
  25 ال قرة ن أل ا املرجع (103) 
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 م ات مو ــــــــــــــا  . اقم ني  ســــــــــــــوى ي د  ال آخر عامال األونروا .واج،،ا ال  التمويل مسمة و لل - 125
 ني  املوج  ندات  اقالع األمم ويكرر قاســـــــية  ظروت يف لل عل يعيشـــــــون ال ين ال لألـــــــلينيم من اآلالت
  ويل مألـــــتوى على واث اظ ال لألـــــلينيم الالج م ثقوع اثيو  الدعم مواقـــــلة لضـــــمان الدويل اجملتمع
  2019 عاق يف األونروا
 اإلســـــــــــــــرائيليـةا التقييــديــة التــداسري من  لــ  وؤري ؤزةا على . ر  ال  اإلؤالع حــاالت و. د  - 126

 يف الصــعوسة شــديدة حالة نشــوت ني  املاحنة اجل،ات من املقدق لتمويلا واخن ا  املتكررة التصــعيد وحاالت
 الدويل  اجملتمع جاني من ويورية ني ايية نيجراتات .تللي ؤزة

 الصــــلةا  ات األمن جملس قرارات مع .تعار  وممارســــات سألــــياســــات األخ  نيســــرائيل و.واقــــل - 127
  ييز  املمارســـــات     سع  يأعت  من ولكن  اإلنألـــــان ثقوع الدويل والقانون اإلنألـــــايل الدويل والقانون

 لثمايةا املشــمولم لألشــدال اجلماعي العقاب مو القألــر  الضحيل درجة ني  اآلخر سعضــ،ا يصــل وقد
ظر الراسعة جنيال ال. اقية جأليما خرقا يشكل ما و و  الدويل  القانون شوجي وحيأ

 العقــاب من لإليالت طرت م  حيظى مال على اثرل مع الــدويلا القــانون امتلــال من ســد وال - 128
 ال ين والألــوريون ال لألــلينيون يي،م شن املنلقةا يف يعيشــون ال ين الناا جلميع والألــالق العدالة و ــمان
  االحتالل  ظل يف يعيشون
 من لكن ال والشـــــــــــــامل الدائم الألـــــــــــــالق من يف املتملل اللاست موق ،ا على املتحدة األمم وهاي  - 129
 من ك الة  العاق األمم وســــــيواقــــــل الت او   طريك عن دولتم وجود ني  ي د  حل خالل من نيال يتحقك
 شقومات و.تمتع األرا ــــــي ومتصــــــلة ودلقراطية مألــــــتقلة يلألــــــلينية دولة نينشــــــات على املتحدة األمم .عمل
  شــــيال  تماالدول لكال عاقــــمة القدا و.كون آمنةا نيســــرائيل مع ســــالق ويف جني ني  جنبال  .عيس البقاتا

 الدويل  والقانون الصلة  ات األمن جملس قرارات مع
 


