
 A/75/86–E/2020/62  األمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 
Distr.: General 

27 May 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

010720    220620    20-07010 (A) 

*2007010*  

 المجلس االقتصادي واالجتماعي  الجمعية العامة
 2020الدورة الموضوعية لعام     الدورة الخامسة والسبعون

 من جدول األعمال 16البند    *القائمة األولية من  62البند 
السييييييييادة الداعمة للليييييييع  الضلسييييييييي ي  ي ا ر  الضلسييييييييي ية 
المحتلة، بما  يها القدس اللييييييرقية، وللسيييييي ان العر   ي الجوالن 

 السوري المحتل على مواردهم اليبيعية
 

ا حوال اال ع اسيياا االقتصييادية واالجتماعية للحتلل ائسييراعيلي على   
المعيليية للليع  الضلسييي ي  ي ا ر  الضلسييي ية المحتلة، بما  يها 

 القدس اللرقية، وللس ان العر   ي الجوالن السوري المحتل
  

اال ع اسياا االقتصيادية واالجتماعية للحتلل ائسيراعيلي على ا حوال المعيليية    
ها القدس اللييرقية، لللييع  الضلسيييي ي  ي ا ر  الضلسيييي ية المحتلة، بما  ي 

 وللس ان العر   ي الجوالن السوري المحتل 
 

 مذ رة من ا مين العام  
 

 موجز 
ــادية واالجتماعية ليحتيل ا ســـــــرائي ي ع   ”المعنون   2019/29في القرار    االنعكاســـــــاا اال تاـــــ

األحوال المعيشـــــية ل شـــــعي ال  ســـــفيني في األرم ال  ســـــفينية المحت ةر بما فيلا القد  الشـــــر يةر ول ســـــكان 
العري في الجوالن الســـــــورل المحتلار ف ي المج   اال تاـــــــادل واالجتماعي مل  األمين العام  ن يقدم مل  

عـامـة في دورتلـا الرابعـة والســــــــــــــبعينر عن فريع المج  ر تقريرار عن تن ـيل للـ  القرار  وفي القرار الجمعـية ال
الســــــــيادة الدائمة ل شــــــــعي ال  ســــــــفيني في األرم ال  ســــــــفينية المحت ةر بما فيلا القد  ”المعنون  74/243

ــكان العري ف ــر يةر ول ســــ ر ف با الجمعية العامة مل  اي الجوالن الســــــورل المحتل ع   مواردبم الفبيعيةالشــــ
األمين العام  ن يقدم مليلا في دورتلا الخامسة والسبعين تقريرا عن تن يل بلا القرار  وبلا التقريرر اللل  عدته 

ــادرين عن ا ــيار ياقدام عمي بالقرارين الاــــــــ ــادية واالجتماعية ل ربي َّســــــــ ــادل ال جنة اال تاــــــــ لمج   اال تاــــــــ
 واالجتماعي والجمعية العامة 

ــك ل انتلاكار    ــيما ت   التي تشــ ــ ةر ال ســ ــرائي ية المتوااــ ــاا ا ســ ــياســ ــاا والســ وي في التقرير الممارســ
ل قانون الدولي ا نســــــــاني والقانون الدولي لحقوع ا نســــــــان وتالجر ع   األوالــــــــا  االجتماعية واال تاــــــــادية 

 ظل االحتيل العسكرل ا سرائي ي ل سكان اللين يعيشون في 

 

 * A/75/50  
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 مقدمة  - أوال   

عن شــــــــــــــواا ه مزا  االنعكاســــــــــــــاا   2019/29 عري المج   اال تاــــــــــــــادل واالجتماعي في  رار    - 1
ــفيني في األرم  ــعي ال  ســـــــ ــية ل شـــــــ ــرائي ي ع   األحوال المعيشـــــــ ــادية واالجتماعية ليحتيل ا ســـــــ اال تاـــــــ
ال  ســفينية المحت ةر بما فيلا القد  الشــر يةر ول ســكان العري في الجوالن الســورل المحتل  وفالبا الجمعية 

ــت يل الموارد 74/243العامةر في  راربا   ــ فة القائمة باالحتيلر بالك  عن اســــــ ــ لا الســــــ ــرائيلر بواــــــ ر مســــــ
الفبيعية في األرم ال  ســــــفينية المحت ةر بما فيلا القد  الشــــــر يةر وفي الجوالن الســــــورل المحتل  و متيفلا 

تقدم بل  الملكرة مع وماا عن التفوراا التســــــبي في الــــــياعلا  و اســــــتن ادبار وعن تعريالــــــلا ل خفر  و   و
 لاا الا ة بما ورد لكر   عي  

  
 ا ر  الضلسيي ية المحتلة  -  ثا يا  

 الممارساا ائسراعيلية  ي ا ر  الضلسيي ية المحتلة  

كما لاكر ســــــابقارر فين الســــــياســــــاا ا ســــــرائي ية ل تنظيم والتخفيف العمرانيين في المنفقة جيمر التي  - 2
في المائة من الالـــــــ ة ال ربيةر والقد  الشـــــــر يةر بي ســـــــياســـــــاا تمييزية وتاعد اير متوافقة م   60تشـــــــكل 

المتف باا التي يقتالـيلا القانون الدولي  وفي حين  ن بل  السـياسـاا تخاـر األراالـي ع   وجه الحاـر 
ــتوفناا ا  ــر نمو المسـ ــرائي ير وتيسـ ــرائي ية  و ل جيا ا سـ ــتوفناا ا سـ ــرائي يةر فينلا تجعل من تقريبار ل مسـ سـ

وب غ متوســـف معدل الموافقة ع   ف باا   ( 1) المســـتحيل تقريبار ع   ال  ســـفينيين الحاـــول ع   تاـــاري  بنا 
 4 و 3ال  ســــــــفينيين ل حاــــــــول ع   تاــــــــاري  البنا  في المنفقة جيم خيل العقد الجاني من األل ية ما بين 

ن ال  ســـــــفينيين مل  البنا  دون ترخيرر مما يعرالـــــــلم لخفر ونتيجة للل ر يالـــــــفر العديد م  ( 2) المائة في
  ( 3) ا خي  وبدم المنازل والتشريد

وال تزال بيئة العم ياا في ازة والالـــــــ ة ال ربيةر بما فيلا القد  الشـــــــر يةر تتســـــــم بالتجزال ا   يمي  - 3
  ( 4) سيما في المنفقة جيموالقيود المنلجية ع   توس  المجتمعاا ال  سفينية وترابفلا في المستقبلر وال 

كما تنفول السـياسـاا والممارسـاا ا سـرائي ية ع   التمييز في تقديم الخدماا  فع   سـبيل المجالر  - 4
في المائة من مجمالي  يمة  40في المائة من الســـــــــــكان في القد   وبم يدفعون   30يشـــــــــــكل ال  ســـــــــــفينيون 

ي المائة من ا يراداا ف 8الالرائي التي تجمعلا الب دية ا سرائي يةر وم  لل ر فين الب دية ال تخار سوى 
  ( 5) الالريبية ل خدماا المقدمة ل   سفينيين

__________ 

  30ر ال قرة A/HRC/43/67انظر  (1) 
ــانيةر  تنســــــيعاألمم المتحدةر مكتي   (2)  ــ ةالشــــــالون ا نســــ ــانية  المخاو : جيم  لمنفقةا  ال ربيةر  ”الالــــ ــيةار ا نســــ ر  اــــــحي ة و ائ الرئيســــ

  2017كانون األول/ديسمبر  21
 مسلاماا برنامج األمم ل مستوفناا البشرية )موئل األمم المتحدة(  (3) 
 مسلاماا موئل األمم المتحدة  (4) 
ليوم األرم باألر ام   44معالي د  عوم تســـــــــتعرم اللكرى الســـــــــنوية ” دولة ف ســـــــــفينر الجلاز المركزل للحاـــــــــا  ال  ســـــــــفينير   (5) 

  2020َّلار/مار   29ر ا وا حاائياا
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وال يزال ال  ســـفينيون في األرم المحت ة يخالـــعون لمجموعة معقدة من النظم القانونية ا ســـرائي ية  - 5
فنين وال  ســـفينية  ف ي الالـــ ة ال ربيةر يافباع القانون المح ي ا ســـرائي ي خارا الحدود ا   يمية ع   المســـتو 

ا سرائي يينر بينما يخال  ال  سفينيون ل قانون العسكرل ا سرائي ي با الافة مل  النظام القانوني ال  سفيني  
ــفينيين مقارنة  ــتبه فيلم والمدع  ع يلم من ال  سـ ــان ع   المشـ ونتيجة للل ر تفباعا معاييرا  دن  لحقوع ا نسـ

يمجل تفبيع نظامين  انونيين مخت  ين في ن   ا   يم ع   المشــتبه فيلم والمدع  ع يلم من ا ســرائي يين  و ب 
 ســـــــا  الجنســـــــية  و األاـــــــل ال اير تمييزا في جوبر ر وينتل  مبد  المســـــــاواة  مام القانونر اللل يمجل ركنا  
 ســاســيا من  ركان الحع في محاكمة عادلة  ويجير  يالــا تفبيع القانون المح ي ا ســرائي ي ع   المســتوفنين  

انون العسـكرل ا سـرائي ي ع   ال  سـفينيين في الالـ ة ال ربية شـواال تتع ع بالتزام السـ فة القائمة وتفبيع الق
  ( 6) باالحتيل باحترام القوانين السارية في األرم التي تحت لار ما لم تمنعلا من فعل لل  اعتباراا  لرية

ــبتمبر  - 6 ــتيفانية جديدة2019وفي  ي ول/ســـ ــس المســـــتوفنون بالرة اســـ ر بي كيدارر شـــــرع القد   ر  نشـــ
واحتجاجا ع   لل ر   ام ال  ســفينيون خيمة ع   بعد ما يقري من عشــرة  متار من البالرة االســتيفانية  وفي 
عم ية تكشــــ  ع   ما يبدو عن تفبيع تمييزل ل قانون ا ســــرائي ير  اما الســــ فاا ا ســــرائي ية بلدم الخيمة 

ســـــتيفانية  وحت  عندما تكون  وامر اللدم التي تســـــتلد  الســـــكان بعد لل  بيومينر ولكنلا لم ت ك  البالرة اال
ال  ســـــــفينيين والمســـــــتوفنين  اب ة ل مقارنة من حية النســـــــي المئويةر يبدو  ن تن يلبا يالجر في ال  ســـــــفينيين  

  ( 7) بشكل اير متناسي بالنظر مل  الت اوا في مساحة األراالي المخااة ل   سفينيين وبنا  المستوفناا

 
 ف واستخدام القوةالع   

تا َزم مسـرائيلر باـ تلا السـ فة القائمة باالحتيلر باتخال جمي  التدابير التي في وسـعلار مل    اـ   - 7
حد ممكنر من  جل عودة النظام العام والحياة في األرم ال  ســــــفينية المحت ة وحماية الســــــكان ال  ســــــفينيين 

  ( 8) (26ر ال قرة A/74/357من جمي   عمال العن ر في جمي  الظرو  )انظر 

وال تزال ممارســاا القواا العســكرية واألمنية ا ســرائي ية تجير الق عر ال ســيما فيما يتع ع باالســتخدام  - 8
  ( 9) ياةالم رف ل قوةر وفي بعم الحاالا القوة اير المبررة التي تال مل  حد الحرمان التعس ي من الح

ويشـكل ال جو  المتكرر من جاني  واا األمن ا سـرائي ية مل  اسـتخدام وسـائل مكافحة الشـ ي الـد  - 9
ــ  الحاالا  ــكل خار  وتكشــ ــدر   ع بالغ بشــ ــتوفناا ماــ األف ال داخل  و  ري المدار  القريبة من المســ

  ( 10) ال  سفينيين في السيمة البدنية والعق يةالموجقة عن استخدام القوة دون مبرر وانتلاكاا لحع األف ال 

  

__________ 

؛ 3ر الـــ ـــقـــرة A/73/87-E/2018/69؛ و 4ر الـــ ـــقـــرة A/72/90-E/2017/71؛ و 7ر الـــ ـــقـــرة A/71/86-E/2016/13انـــظـــر  (6) 
  29ر ال قرة A/HRC/43/67 يالا  وانظر

  12و  11ر ال قرتان A/HRC/43/67انظر  (7) 
؛ وات ا ية جني  بشـــــــسن حماية األشـــــــخار المدنيين في 46و   43ر المادتان 1907انظر األنظمة المرفقة بات ا ية البال الرابعة لعام  (8) 

  27و ا الحرير المادة 
؛ وات ا ية جني  بشـــــسن حماية األشـــــخار المدنيين في 46و   43  انظر  يالـــــا  واعد البالر المادتان 10 قرة  ر الA/74/468انظر   (9) 

  27و ا الحرير المادة 
  68ر ال قرة A/74/357انظر  (10) 
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ف ســــــــــــــفينيـار من  113ر  اتـل 2020َّلار/مـار   31مل   2019نيســـــــــــــــان/ بريـل  1وفي ال ترة من  - 10
امر ة  413ف ســــــــــفينيا َّخرينر منلم  10 764نســــــــــا ر بينما  اتل   7فت  وفتاة واحدة( و  20ف ي ) 21 بينلم

ــة  141فت  و  4 106ف ي ) 4 247 و ــد الجيا ا ســــــــــــــرائي ي  و  واا األمن ا ســــــــــــــرائي يـ ــاة( ع   يـ فتـ
شـــــــــخاـــــــــا و اـــــــــيي  299المســـــــــتوفنين ا ســـــــــرائي يين  وخيل ال ترة المشـــــــــمولة بالتقرير الســـــــــابعر  اتل    و

من  7 605  ف الر و  6من حاالا الوفياار بما في لل  وفاة    18شخاا  وحال ما ال يقل عن   32 696
فتاة(ر خيل المظابراار التي كانا في  70فت  و   2 714ف ي ) 2  784ة  ا اــــاباار بما في لل  ماــــاب 

وال يزال ارت ا  معدل ا اـاباا الشـديدة خيل   ( 11) معظملا متع قة باحتجاجاا مسـيرة العودة الكبرى في ازة
  ( 12) المظابراا يشكل ال فا ع    فا  احي مجقل  اي باألعبا 

ر ســـــــــج ا منظمة 2018مار /َّلار  30دة الكبرى في ازة في  ومنل بداية احتجاجاا مســـــــــيرة العو  - 11
حادجة تتع ع بالعام ين في مجال الرعاية الاـــحية والنقل والمرافع في ازة  و اتل جيجة   565الاـــحة العالمية 

من العام ين في مجال الرعاية الاــــــحية كانوا يرتدون ما يدل بوالــــــوف ع   عم لم في بلا المجال و اــــــيي 
 شكال  خرى من وسائل النقل الفبير  10سيارة مسعا ر و   118ا  الرار بـما مجموعه َّخرون  ولحق  844

جل ما مجموعه   2019مرافع اــحية  وفي عام  6 ومســتشــ   واحدر و حادجة تعرم للا عام ون في  68ســا
 اعتدا  بدنيار ع   موظ ي الرعاية الاـــــــــــحية   33مجال الرعاية الاـــــــــــحية في الالـــــــــــ ة ال ربيةر بما في لل  

عاما بالراار  17حوادة تما فيلا معا ة واول األفر ة الفبية  و اتل  حد المسع ين يب غ من العمر   9  و
  ( 13) في مخيم الدبيشة ليجئين بينما كان يقدم المساعدة الفبية خيل اارة شنلا الجيا ا سرائي ي

تم  حقوع ا نســـــــان  و عربا ال جنة الخااـــــــة المعنية بالتحقيع في الممارســـــــاا ا ســـــــرائي ية التي - 12
ل شـــــــعي ال  ســـــــفيني واير  من الســـــــكان العري في األراالـــــــي المحت ة عن بالغ   قلا مزا  جقافة ا فيا من 
ــ  ل قوة من جاني  واا األمن  ــتخدام الم رف والواالـــــ ــيما في الحاالا المتع قة باالســـــ ــائدةر وال ســـــ العقاي الســـــ

  ( 14) ا سرائي ية في الال ة ال ربية و فا  ازة ع   السوا 

ــفينيينر بمن فيلم ف ين  وم   - 13 ــرائيل بد  التحقيقاا في عم ياا  تل ألشـــــــخار ف ســـــ و د  ع نا مســـــ
تحقيقاا جنائيةر   10حالةر وفتحا الجلاا العســــــكرية   226حالة من  اــــــل    55لل ر لم يتم النظر ســــــوى في  

ا من التحقيقاا التي تحقيقاا  خرى فتحتلا الشـرفة  وتشـير تقارير وسـائل ا عيم مل   ن عددر  3با الـافة مل   
  - تم فتحلا ســــــــابقرا  د  ا ع دون تقديم  ل لوائ  اتلام  وحاكم ع   جندل واحد فقف بالســــــــجن لمدة شــــــــلر واحد 

وسـيقالـي بلا الحكم من خيل األشـ ال العسـكريةر  في ه النار باـورة اير  انونية ع   متظابر مرابع يب غ  
حادجة تالــمنا انتلاكاا محتم ة    360عام العســكرل  نه من بين عامار  وبالمجلر لكر المحامي ال   15من العمر 

ــياا الحدودل ل زةر تم مايع م  اا  ــانير ع   امتداد السـ ــف     189ل قانون الدولي ا نسـ ــية حت  َّي/ اسـ  الـ
   ( 15) دون توجيه تلم جنائية  و اتخال  ل مجرا  َّخرر باستجنا  مدانة جيجة جنود بتلمتي السر ة والنلي   2018

__________ 

 www.ochaopt.org/data/casualtiesر متاحة ع   العنوان الشــبكي:  ا بياناا عن ا اــاباا” مكتي تنســيع الشــالون ا نســانيةر  (11) 
 ( 2020َّلار/مار   31االفي  ع يلا في  )تم

 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (12) 
 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (13) 
 (14) A/74/356  46ال قرة  
 ,”Israel Defense Forces, “Operation Protective Edge legal updates؛ 13 و 12ر ال قرتـــان A/74/468انظر  (15) 

available at www.idf.il; Judah Ari Gross, “In first, soldier convicted over killing of Gaza rioter, gets 

one-month sentence”, Times of Israel, 29 October 2019  

http://www.ochaopt.org/data/casualties
https://undocs.org/ar/A/74/356
https://undocs.org/ar/A/74/468
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 المستوفنينعن    
يالجر العن  اللل يمارســـه المســـتوفنون ســـ با ع   حقوع الشـــعي ال  ســـفينير بما في لل  الحقوع  - 14

في األمن الشــــخاــــير وحرية التنقلر والخاــــواــــيةر والحياة األســــريةر والمســــتوى المعيشــــي اليئعر والعملر 
ل  جاني عدم  يام السـ فاا ا سـرائي ية بحماية السـكا( 16) والتع يم ن ال  سـفينيين ومحاسـبة مرتكبي العن ر   وا 

يشـــــــــــكل العن  اللل يمارســـــــــــه المســـــــــــتوفنون عامي باما في ميجاد البيئة القســـــــــــرية التي  د ال تتر  لبعم 
ال  ســـــــــفينيين  ل خيار َّخر ســـــــــوى م ادرة  ماكن م امتلم  ويمكن  ن تكون التحركاا اير الفوعية من بلا 

  ( 17) القبيل بمجابة نقل  سرل

ــجل   - 15 ــانية وســ ــالون ا نســ ــيع الشــ ــرار في  340مكتي تنســ ــاباا  و  الــ ــ را عن و و  ماــ بجومار  ســ
  2017في المائة مقارنة بعام   116 و  2018في المائة مقارنة بعام  21ممت كاا ال  سـفينيينر بزيادة بنسـبة 

ــيبا   ــفينياا و   7و د  ااــــــ ــان/ بريل  1فت  في بل  اللجماا في ال ترة من  54فتياا ف ســــــ ل  م  2019نيســــــ
  ( 18) 2020َّلار/مار   31

ــتوفنين والتحقيع فيهر يتعين اتخال  - 16 ــ فاا تبلل جلودا لمن  العن  المرتبف بالمســـــــــ ولئن كانا الســـــــــ
المزيد من التدابير من  جل من  حاالا العن  اللل يرتكبه المسـتوفنون والتحقيع فيلا ومقاالـاة الجناة  وفي 

تحقيقار في جرائم يدع   ن   118العدل ا ســـــــــــرائي ية ر  درجا وزارة  2019تقرير اـــــــــــدر في َّي/ اســـــــــــف   
  2019مل  حزيران/يونيه  2017المســــــتوفنون  د ارتكبوبا الــــــد ال  ســــــفينيين ل  ترة من كانون الجاني/يناير 

ــ ا   11وفي حين  ادما   ــابقةر وواـــــــ ــنواا الســـــــ ــايا التي فاتحا في الســـــــ الئحة اتلامر بما في لل  في القالـــــــ
  ( 19) ر لم يس ر  ل منلا عن مدانة اليتان مل  مرح ة المحاكمة

وال يزال  يالا من المسلو ر ع   النحو اللل سبع توجيقهر  ال تمن   واا األمن ا سرائي ية بجماا  - 17
المســـتوفنين  و  ن تخ ع في الرد ع   اللجماا التي تحدة في حالـــوربا  وعيوة ع   لل ر بدا في بعم 

د المســتوفنين في تن يل اللجماار وبدا  نلا  د اســتخدما فيلا القوة الحاالا  ن  واا األمن ا ســرائي ية تســاع
ــمولين بالحماية بدالر من حمايتلم  وو عا عدة حوادة في منفقة  ــكان المشــــــــ ــد الســــــــ في الخ يل في  H2الــــــــ

حالــــــور  واا األمن ا ســــــرائي يةر وفي بعم األحيان بمشــــــاركة مباشــــــرة من ت   القواار  و  عقبتلا تدابير  
  ( 20) وعم ياا الد ال  سفينيين

ــابي  التي  عقـبا ت شــــــــــــــي مرم فيرو  كوروـنا )كوفـيد - 18 ( في مســــــــــــــرائـيل واألرم 19-وفي األســــــــــــ
بجمة ل مسـتوفنين  سـ را   53نيسـان/ بريلر و عا  13ار  مل  َّلار/م 1ال  سـفينية المحت ةر في ال ترة من 

ــبة  ــاباا  و  الـــــــــرار في الممت كاار مما يمجل زيادة بنســـــــ في المائة مقارنة بكانون الجاني/يناير   80عن ماـــــــ
  ( 21) 2020وشباف/فبراير 

__________ 

  24ر ال قرة A/HRC/40/42انظر  (16) 
  38ال قرة ر A/74/357انظر  (17) 
 ( 2020 َّلار/مار  31)تم االفي  ع يلا في  ابياناا عن ا ااباا”مكتي تنسيع الشالون ا نسانية في األرم ال  سفينية المحت ةر  (18) 
  27ر ال قرة A/HRC/43/67انظر  (19) 
ــي م 75و   55و   54و   50ر ال قراا  A/74/357انظر   (20)  ــا بتســــــــ ــان في  -؛ وانظر  يالــــــــ ــرائي ي لحقوع ا نســــــــ مركز المع وماا ا ســــــــ

ــي المحت ةر   ــرائي ي” األراالـــــــ ــة ا ســـــــ ــياســـــــ ــريا ةتحا افا  األمن: الســـــــ ــفينيين  ســـــــ ــكانلا ال  ســـــــ ــي ة لنقل ســـــــ  ا في مدينة الخ يل كوســـــــ
 ( 2019 قد ر)ال

  متاف ع   العنوان 2020َّلار/مار     30-17ر  ا حماية المدنيينر األرم ال  ســــــفينية المحت ة” مكتي تنســــــيع الشــــــالون ا نســــــانيةر  (21) 
  www.ochaopt.org/sites/default/files/protection_of_civilians_17_30_march_2020.pdfالشبكي: 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/42
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/74/357
http://www.ochaopt.org/sites/default/files/protection_of_civilians_17_30_march_2020.pdf
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ساءة المعاملة    االحتجاز وا 

”مو وفا  منياا وســــــجينا ف ســــــفينيا محتجزين في   4 488ر كان بنا  2020َّلار/مار    31بح ول  - 19
 عالـــــا  في المج   التشـــــريعي ال  ســـــفيني   7امر ةر و  43ف ير و   194الســـــجون ا ســـــرائي يةر من بينلم 

  ( 22) نسا  و ااران ع   األ لر ربن االحتجاز ا دارل 3ف سفينيارر من بينلم  424وكان بنا  ما مجموعه 

ال  ســـــــفينيين محتجزين في مســـــــرائيلر التي ت رم في كجير من الحاالار وال يزال معظم الســـــــجنا   - 20
  ( 23)  يودا ع   حع المحتجزين في الزياراا األسرية من الال ة ال ربية و فا  ازة

وال تزال بنا  شــواال بشــسن احتمال االحتجاز التعســ ي من  سبل الســ فاا ا ســرائي يةر بما في لل   - 21
  فــالمحتجزون ا داريون ياحتجزون دون محــاكمــة  و تلمــةر وكجيرا مــا يســــــــــــــتنــد  االحتجــاز ا دارل دون تلمــة

االحتجاز ا دارل مل  مع وماا ســـرية ال يجرل مفي  المشـــتبه فيلم  و محاميلم ع يلا  وبلا االحتجاز  ابل 
ــتة  شــــلرر وعادة ما يتم تجديد   وبو يخالــــ  ألوامر مو عة من ســــ فة عســــكرية ) ل ســــ فة  ل تجديد لمدة ســ

  ( 24)  الائية( اير

ومما يجير الق ع  يالـا اسـتمرار التقارير الواردة عن مسـا ة معام ة المحتجزين ال  سـفينيين وتعليبلمر   - 22
بمن فيلم النسـا  واألف ال وكبار السـن واألشـخار لوو ا عا ة  وت يد التقارير بسن النسـا  وال تياا يتعرالـن  

البدني  وبن ياحتجزن في ســـــــجون ال ت بي مرافقلا االحتياجاا  ل تحرا الجنســـــــي واالعتدا  ال  ظي واالعتدا 
  ( 25) الخااة بنو  الجن  وال تقدم خدماا اجتماعية تراعي االعتباراا الجنسانية

ــرين الجاني/نوفمبر  - 23 ــروعية 2018وفي تشـ ــرائيل حكما ياليد مشـ ــدرا محكمة العدل الع يا في مسـ ر  اـ
ر ولل  ما  د يشـكل سـابقة لقالـايا  خرى يمكن فيلا  جلزة األمن ” سـاليي التحقيع الخااـةا في ظرو  معينة
  ( 26) ا سرائي ية ال جو  مل  ا كرا  البدني والن سي

و ــد  ب غ األف ــال عن ســــــــــــــو  المعــام ــة  جنــا  االعتقــال والنقــل واالحتجــازر بمــا في للــ  انتلــاكــاا  - 24
جلزة الشـــــــــرفة واألمنر فالـــــــــي عن ماـــــــــ حة ا جرا اا القانونية الواجبةر من جاني الجيا ا ســـــــــرائي ي و 

ــرائي ية ــجون ا ســـــــــ ــاا فيما يتع ع بحقوع الف ل   ( 27) الســـــــــ ــواال الخفيرة مزا  بل  الممارســـــــــ وبلا يعزز الشـــــــــ
  ( 28) ال  سفينير وال سيما في مرح ة االعتقالر بما في لل  الممارساا الرامية مل  انتزا  االعترافاا

ــفيني ع   األ ل وميحقتلم  8  000ر جرى اعتقال 2000عام وت يد التقارير بسنهر منل  - 25 ف ل ف ســـــــــــ
  ( 29)  الائيا في نظام القالا  العسكرل ا سرائي ي

__________ 

(؛ ومالسـسـة 2020 يار/مايو   11)تم االفي  ع يه في  ا معفياا حول ال  سـفينيين المحتجزين لدى  واا األمن ا سـرائي ية” بتسـي مر  (22) 
 ( 2020 يار/مايو  11)تم االفي  ع يه في  ا محاا اا” الالمير لرعاية األسير وحقوع ا نسانر 

  16ر ال قرة A/74/468انظر  (23) 
  16ر ال قرة A/74/468و  32ر ال قرة A/74/356انظر  (24) 
 (25) E/ESCWA/ECW/2019/TP.2  
 (26) A/74/468 16قرة ر ال  
 مسلاماا اليونيس   (27) 
  18ر ال قرة A/74/468انظر  (28) 
  69ر ال قرة A/73/499انظر  (29) 

https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/74/356
https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/ECW/2019/TP.2
https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/73/499
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ــرع األدن  )األونروا(   - 26 ــفينيين في الشــ ــ يل اليجئين ال  ســ و د وجقا وكالة األمم المتحدة  ااجة وتشــ
 الــــــــــــــاـفة مل  عـدد من الحـاالا التي لم يتمكن  عـددا من عم ـياا اعتـقال األفـ ال التي حـدـجا  جـنا  ال ـيلر ـبا

  ( 30) فيلا اآلبا   و األوايا  من مرافقة األف ال المقبوم ع يلم بعد احتجازبم

ف ير ف ســـــــفينيار احتاجزوا وحوكموا ع   يد الجيا ا ســـــــرائي ي بين عامي  641و ظلرا شـــــــلاداا  - 27
في المــائــة تم تقييــد  يــديلم؛   94بــدني؛ و في المــائــة منلم تعرالــــــــــــــوا ل عن  ال 72 :مــا ي ي 2019و  2015

في المـائـة من منـازللم في منتاــــــــــــــ  ال يـل؛  54في المـائـة تم عاــــــــــــــي  عينلم؛ و لقي القبم ع    85 و
ــا ة ال  ظية  و ا لالل  و التخوي ؛ وجرى اســــــــــــتجواي   61 و في المائة دون   97في المائة عانوا من ا ســــــــــ

في المائة منلم  56؛ و ام  مجلدة والــــعياا اتخال ع  ئة منلم في الما 22حالــــور  حد  فراد األســــرة؛ و رام  
  ( 31) بالتو ي  ع   وجائع بال  ة العبريةر التي ال ي لملا معظم األف ال ال  سفينيين

في  19-واســـــتمرا عم ياا االعتقالر وال ســـــيما في القد  الشـــــر يةر حت  بعد ظلور جائحة كوفيد - 28
ــفينية المحت ة ــرائيل واألرم ال  سـ ــحيين المتفوعين اللين يوزعون مسـ ــم ا بل  االعتقاالا العام ين الاـ   وشـ

  ( 32) مواد ل توعية بالمخافر المتا ة بالجائحة

 تلريد الس ان  

ال تزال بنا  شواال بشسن مجموعة من السياساا والممارساا ا سرائي ية في المنفقة جيم والقد   - 29
ــر ية ومدينة الخ يلر بما في لل  بدم الم ــبل العيا والتلديد بالقيام بلل ؛ الشـ ــا  ع   سـ نازل والمدار  والقالـ

والحرمان من البنية التحتية ل خدماا؛ وفرم القيود ع   الواـــــول مل  األراالـــــي الزراعية والمراعي؛ وعن  
ل ا  حقوع ا  امةر من حية  ن بل   المســــــتوفنين والــــــع  من ال القانون ردا ع   المســــــتوفنين العني ين؛ وا 

  ( 33) تالدل مل  خ ع بيئة  سريةالعوامل 

ويمكن  ن يكون التشـريد القسـرل والنقل مل  منافع سـكنية بدي ةر نتيجة للل  السـياسـاار بمجابة نقل  - 30
ــرائيل  ــبع من األفراد اللين ينتق ونر مما يمجل انتلاكا اللتزاماا مســــــ ــرل ملا نا ول دون موافقة حرة وع م مســــــ  ســــــ

ا نسـاني والقانون الدولي لحقوع ا نسـان  ويشـكل النقل القسـرل انتلاكا خفيرا الت ا ية بموجي القانون الدولي 
  ( 34) جني  بشسن حماية األشخار المدنيين في و ا الحري ويال مل  حد جريمة الحري

البيـئة  مل  ازدياد حدة  2019و دا الزيادة في عدد عم ـياا اللـدم وبجمـاا المســــــــــــــتوفنين في عام  - 31
ر  دا عم ياا بدم مســـــرائيل 2020َّلار/مار   31مل    2019نيســـــان/ بريل  1وفي ال ترة من   ( 35) القســـــرية

ــا  )  849ل لياكل مل  تشـــــــــريد  فتاة(ر  189ر بمن فيلم 435( واألف ال )221ف ســـــــــفينيار معظملم من النســـــــ
  ( 36) و جرا س با ع   سبل كسي العيا وتوفير الخدماا آلال  اآلخرين

__________ 

 ال  سفينيين في الشرع األدن  )األونروا( مسلاماا وكالة األمم المتحدة  ااجة وتش يل اليجئين  (30) 
األف ال ال  ســـفينيون في نظام االحتجاز ” فر  ف ســـفين ولجنة األاـــد ا  األمريكية ل خدماار   -الحركة العالمية ل دفا  عن األف ال   (31) 

  https://nowaytotreatachild.orgر متاف ع   العنوان الشبكي: 2020َّلار/مار   5ر ا العسكرل ا سرائي ي
 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (32) 
 /األول ر كانون : األرم ال  ســــــفينية المحت ة2020اســــــتعرام عام ليحتياجاا ا نســــــانية لعام  مكتي تنســــــيع الشــــــالون ا نســــــانيةر  (33) 

  https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2020-final.pdf ر متاف ع   العنوان الشبكي2019 ديسمبر
  32ر ال قرة A/74/88-E/2019/72انظر  (34) 
  2020استعرام عام ليحتياجاا ا نسانيةر مكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (35) 
ــانيةر  (36)  ــ ة ال ربية” مكتي تنســــيع الشــــالون ا نســ   متاف ع   ا األرم ال  ســــفينية المحت ة: بياناا عن عم ياا اللدم والتلجير في الالــ

 ( 2020َّلار/مار   31)تم االفي  ع يه في  www.ochaopt.org/data/demolitionالعنوان الشبكي: 

https://nowaytotreatachild.org/
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2020-final.pdf
https://undocs.org/ar/A/74/88
http://www.ochaopt.org/data/demolition
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ــفينية في القد  و د يســــ  - 32 ــتوفنين ع   الممت كاا في   ي األحيا  ال  ســ ــتيي  المســ ــرائيل اســ را مســ
ر كان 2019الشـر ية والخ يلر مما  دى في كجير من األحيان مل  فرد األسـر ال  سـفينية  وبح ول نلاية عام 

ظماا ف ســــــــــفينيار في القد  الشــــــــــر ية معرالــــــــــين لخفر ا خي  في الو ا اللل تســــــــــع  فيه من   877نحو 
  ( 37) المستوفنين مل  السيفرة ع   ممت كاتلم

وال تزال نية حكومة مسـرائيل المع نة بنقل َّال  ال  سـفينيين المقيمين في المنفقة جيم تشـكل شـااي  - 33
مجتمعار مح يار في القد  الشـــــــــــر ية وحوللا معرالـــــــــــا بوجه خار لخفر ا خي   18رئيســـــــــــيا  وبنا  نحو 

  ( 38) القسرل
 

 ادرة الممتل اا والب ى التحتيةتدمير ومص  
ر  ع   مســـــــــتوياتلا منل عام اللروة في 2019ســـــــــج ا عم ياا اللدمر والنزوف الناتج عنلا في عام  - 34
ــتوى ع   ا فيع منل  ن بد ا األمم المتحدة في جم   2016عام  ــج ا  ع   مســــــــ ــنة التي ســــــــ )وبي الســــــــ

 كبر عدد من عم ياا اللدم في القد  الشــر ية  9201  وشــلد شــلر نيســان/ بريل ( 39) البياناا بشــكل منتظم(
في شــــــلر واحد منل  ن بد  مكتي تنســــــيع الشــــــالون ا نســــــانية عم ياا التســــــجيل المنتظمة للل  البياناا في 

  وشـــــلد لل  الشـــــلر  يالـــــا  ع   مجمو  من عم ياا اللدم في يوم واحد في القد  الشـــــر ية ( 40) 2009 عام
  ( 41) مبن  في يوم واحد 31ر مل بادم 2009منل عام 

ر بدما الســـــــ فاا ا ســـــــرائي ية 2020َّلار/مار    31مل    2019نيســـــــان/ بريل  1وفي ال ترة من  - 35
  وفي جية حاالار لم ياســــم  ألاــــحاي المنازل ( 42) منزال 257مبان يم كلا ف ســــفينيونر بما في لل   608

  ( 43) بيجي   متعتلم من منازللم  بل تن يل عم ياا اللدم

ر  19-بســــــــــــــبــي كوفيــد معين حــالــة الفوار  في األرم ال  ســــــــــــــفينيــة المحت ــة مــا بين  ترةالوفي  - 36
مبن   و بـدملـا لاتيــا  40َّلار/مـار ر فرالـــــــــــــــا الســــــــــــــ فـاا ا ســــــــــــــرائي يـة بـدم  31 َّلار/مـار  و 5 في
  ( 44) َّخرين 260ف سفينيا و جر ع    كجر من  26االستيي  ع يلار مما  دى مل  تشريد   و

__________ 

  33ر ال قرة A/HRC/43/67انظر  (37) 
كانون   20-7األرم ال  ســـــفينية المحت ةر تقرير حماية المدنيينر ” وانظر  يالـــــا: مكتي تنســـــيع الشـــــالون ا نســـــانيةر المرج  ن ســـــه؛  (38) 

 and Marya و  ؛https://www.ochaopt.org/poc/7-20-january-2020ر متاف ع   العنوان الشـبكي:  ا 2020الجاني/يناير 

Farah, Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation 

(Ramallah, Al-Haq, 2019)  
 مسلاماا األونروا  (39) 
  2020االستعرام العام ليحتياجاا ا نسانية لعام مكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (40) 
مكتي منســـــــــــع األمم المتحدة الخار لعم ية الســـــــــــيم في الشـــــــــــرع األوســـــــــــفر التقرير المقدم مل  لجنة االتاـــــــــــال المخاـــــــــــاـــــــــــةر  (41) 

  2019 ي ول/سبتمبر  26
مكتي تنســـيع الشـــالون ا نســـانيةر ”األرم ال  ســـفينية المحت ة: بياناا عن عم ياا اللدم والتشـــريد في الالـــ ة ال ربيةار )اف   ع يلا  (42) 

 ( 2020ار/مار  َّل 31في 
كانون   16ار  2019مالســـســـة الحعر ”تقرير مالســـســـة الحع الميداني حول انتلاكاا حقوع ا نســـان خيل شـــلر تشـــرين األول/ كتوبر   (43) 

  2019األول/ديسمبر 
  2020َّلار/مار   30-17مكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر ”حماية المدنيينر األرم ال  سفينية المحت ةار  (44) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://www.ochaopt.org/poc/7-20-january-2020؛
https://www.ochaopt.org/poc/7-20-january-2020؛
https://www.ochaopt.org/poc/7-20-january-2020؛
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وحدة سـكنية ف سـفينية في  1  537ر بدما مسـرائيل ما ال يقل عن 2019و   2006وما بين عامي  - 37
ف ي ع   األ لر  3  382شـــخاـــار من بينلم  6 732الالـــ ة ال ربية )باســـتجنا  القد  الشـــر ية(ر مما جعل  

نية بشـــــكل وحدة ســـــك  50 000  وعيوة ع   لل ر بدما مســـــرائيلر منل بداية االحتيلر حوالي ( 45) بي مسوى
  ( 46) وحدة تدميرا جزئيا 100 000كاملر ودمرا  كجر من 

وتبرر الســــــــ فاا ا ســــــــرائي ية ال البية العظم  من عم ياا اللدم ب ياي تاــــــــاري  بنا ر التي يكاد   - 38
ــدر  كجر من  ــر ية  ونتيجة للل ر اـ ــول ع يلا في المنفقة جيم والقد  الشـ ــفينيين الحاـ ــتحيل ع   ال  سـ يسـ

دم في حع ممت كاا ف ســـــــفينية بســـــــبي عدم وجود بل  التاـــــــاري  وبي لم تن ل بعد  وي تقر   مر ب  12 500
  ( 47) ال يقل عن ج ة جمي  المنازل ال  سفينية في القد  الشر ية مل  تااري  بنا  اادرة عن مسرائيل ما

للل يســم  ا 1797ر  يدا المحكمة الع يا ا ســرائي ية األمر العســكرل ر م 2019وفي  بريل/نيســان  - 39
ســــــــــــاعة من اــــــــــــدور  96بلدم  و ماــــــــــــادرة المباني اير المرخاــــــــــــة التي تعتبر ”جديدةار في االــــــــــــون 

  وعيوة ع   للــ ر دخــل تعــديــل ع    ــانون التخفيف والبنــا  حيز الن ــال في تشــــــــــــــرين  ( 48) بــا زالــة ا خفــار
لتـدابير   قـا بـال ـا مزا  يجيز التعجيـل بعم يـاا اللـدم في القـد  الشــــــــــــــر يـة  وتجير بـل  ا 2019األول/ كتوبر 

ر وبي تحد بقدر بالتمييز يتســم اللل  ا ســرائي يوالتخفيف   التقســيممل  نظام  باالســتنادالتعجيل بعم ياا اللدم 
  ( 49)  كبر من فرر ال  سفينيين في ال جو  مل  القالا 

ف ســـــفينيين مشـــــتبه في  ت لم ووااـــــ ا الســـــ فاا ا ســـــرائي ية عم ياا اللدم العقابية لمنازل  ســـــر  - 40
ــل مل  حد العقاي الجماعي ــرائي يينر وبو مجرا   د ياــــ ــان/ بريل  1  وفي ال ترة من ( 50)  ســــ مل    2019نيســــ

ر ن لا مســرائيل جماني عم ياا بدم من بلا القبيل في الالــ ة ال ربية والقد  الشــر ية 2020َّلار/مار    31
  ( 51) مبن  15ودمرا 

مبن  كانا  د  ادما مل  المجتمعاا المح ية   127رائي ية بتدمير وماــــادرة و اما الســــ فاا ا ســــ  - 41
بسن   و افيدَ   ( 52) الالــعي ة في المنفقة جيم والقد  الشــر ية كمســاعدة منســانيةر متلرعة في لل  ب ياي التنســيع

ر مســــــــــــــرائـيل كـاـنا تعتزم بي  األارام التي اــــــــــــــودرا من المجتمعـاا المح ـية ال  ســــــــــــــفينـية ـبالمزاد الع ني
للــ  ســــــــــــــبعــة مرافع منســــــــــــــــانيــة ممولــة من جلــاا مــانحــةر بمــا في للــ  مرافع مــدرســــــــــــــيــة وخيــام  في بمــا

  ( 53) معدنية وسقائ 

__________ 

ي مر ”معفيــاا حول بــدم البيوا اير المرخاـــــــــــــــة في الالــــــــــــــ ــة ال ربيــة )ال يشــــــــــــــمــل شــــــــــــــر ي القــد (ا )اف   ع يلــا في بتـســـــــــــــ  (45) 
 ( 2020 َّلار/مار  15

 ليوم األرم باألر ام وا حاائيااا  44ستعرم اللكرى السنوية تالجلاز المركزل للحاا  ال  سفينير ”معالي د  عوم  (46) 
 ا نسانية  مسلاماا مكتي تنسيع الشالون (47) 
انظر االتحاد األوروبير مكتي ممجل االتحاد األوروبي )الالــ ة ال ربية و فا  ازةر األونروا(ر ”التقرير الناــ  الســنول عن عم ياا  (48) 

ــمولة بالتقرير:  ــر يةر ال ترة المشـــــ ــمل القد  الشـــــ ــ ة ال ربيةر بما يشـــــ ــادرة في الالـــــ  حزيران/  30 -كانون الجاني/يناير   1اللدم والماـــــ
  4ر ال قرة A/74/468ا؛ انظر  يالا 2019 نيهيو 

  32ر ال قرة A/HRC/43/67انظر  (49) 
  22ر ال قرة A/74/468انظر  (50) 
مكتي تنسـيع الشـالون ا نسـانيةر ”األرم ال  سـفينية المحت ة: بياناا عن عم ياا اللدم والتلجير في الاـل ة ال ربيةا )اف   ع يه في  (51) 

 ( 2020َّلار/مار   31
 مسلاماا مكتي تنسيع الشالون ا نسانية  (52) 
  28ر ال قرة A/74/356انظر  (53) 

https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/74/356
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من األراالـي التي   ( 54) دونما 17 494 مرا بماـادرة  51ر سـج ا األونروا ماـدار  2019وفي عام  - 42
  ( 55) يم كلا ف سفينيون في الال ة ال ربية

مل    2019نيســـــــــــان/ بريل  1ية التي تســـــــــــتلد  ازةر بادم في ال ترة من ونتيجة ل عم ياا العســـــــــــكر  - 43
مسوىر  1 482مسوى تدميرا كامي ولحقا  الـــــرار جزئية بنحو  144ر نحو  2019كانون األول/ديســـــمبر  31

  ( 56) وفقار لوزارة األش ال العامة وا سكان ال  سفينية

 

 أ لية االستييان ائسراعيلية  

ر  ن ما تقوم به مسـرائيل من تشـييد ل جدار والمسـتوفناا 73/255 كدا الجمعية العامةر في  راربا   - 44
في األرم ال  ســـفينية المحت ةر بما في لل  داخل القد  الشـــر ية وما حوللار يشـــكل انتلاكا ل قانون الدولي  

د للـ  في  ر  ر الـلل  كـد فيـه المج   من جـديـد  ن (2016) 2334اراا  خرىر مجـل  رار مج   األمن ويالكـا
ر بما فيلا القد  الشـر يةر لي  له 1967منشـا  مسـرائيل ل مسـتوفناا في األرم ال  سـفينية المحت ة منل عام 

كـار اــــــــــــــارخـار بموجـي الـقانون اـلدولي وعقـبةر كبرى  مـام تحقيع الســــــــــــــيم  ل شــــــــــــــرعـية ـ انونـية ويشــــــــــــــكـل انتلـا
 والشامل  الدائم

ــي  المســـــتوفناا ا ســـــرائي ية في األرم ال  ســـــفينية المحت ة بمجابة نقل تقوم به  - 45 ــا  وتوســـ ويعد منشـــ
  ( 57) نسانيمسرائيل لسكانلا المدنيين مل  األرم التي تحت لار وبو  مر محظور بموجي القانون الدولي ا 

ــة حقو لم وتعوع التنميــــة والعمــــالــــة  - 46 وتعوع المســــــــــــــتوفنــــاا  ــــدرة ال  ســــــــــــــفينيين ع   ممــــارســـــــــــــــ
  ( 58) العيا وسبل

مســــــتوفنين مســــــرائي يين يقيمون في الالــــــ ة   671 007ر كان بنا  نحو 2018وبح ول نلاية عام  - 47
مســـتوفنة في القد   13مســـتوفنة )بما يشـــمل    150مســـتوفنار في القد  الشـــر ية( في   228 614ال ربية )

  ( 59) بالرة استيفانية 128بالرة استيفانية مسبولة كسحيا  استيفانيةر با الافة مل   26الشر ية(ر و 

زيادة كبيرة في وتيرة بنا  وتوســــي  المســــتوفناا ا ســــرائي ية في الالــــ ة ال ربية    2019وشــــلد عام  - 48
اد التوســـ  االســـتيفاني ا ســـرائي ي بسكجر من الالـــع  في المنفقة جيم من وخيل ال ترة المشـــمولة بالتقريرر ز 

ــ ة ال ربية المحت ة  و دما الســــــــ فاا ا ســــــــرائي ية خففا لبنا   ــتيفانيةر واــــــــ ا   13 700الالــــــ وحدة اســــــ
وحدة  وخيل  2 400وحدة منلا مل  المرح ة النلائية من الموافقةر و ع نا عن منا اــــــــــــاا تخر  4 000

ــسن ال ترة المشــــــــــــمو  ــابعر  اد ما ف باا بشــــــــــ وحدةر و اع ن عن منا اــــــــــــاا بشــــــــــــسن   5 500لة بالتقرير الســــــــــ
ــلدا   3 300 ــر ية المحت ةر شــــــــــ ــتوفناا القد  الشــــــــــ ــكنية تقدمار مقابل  1 300وحدة  وفي مســــــــــ وحدة ســــــــــ
وحدة ســــــــكنيةر  2  100وحدة في ال ترة المشــــــــمولة بالتقرير الســــــــابع  و اع ن عن منا اــــــــاا بشــــــــسن  2 100
وحدة ســـكنية في مســـتوفنة ج عاا بمتو  الوا عة بين حي بيا اـــ افا ال  ســـفيني في  1 077لل   في بما

__________ 

 متر مرب   1 000يعادل الدونم  (54) 
 مسلاماا األونروا  (55) 
 مسلاماا األونروا  (56) 
  74ر ال قرة A/74/357انظر  (57) 
  A/74/357؛ انظر  يالا مسلاماا منظمة العمل الدولية (58) 
  “ليوم األرم باألر ام وا حاائياا 44معالي د  عوم تستعرم اللكرى السنوية ”الجلاز المركزل للحاا  ال  سفينير  (59) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/74/357
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ــ افا بسل دولة ف ســـــــفينية مقب ة  وعيوة ع   لل ر  القد  الشـــــــر ية وبيا لحمر وبو ما يعيع ارتباف بيا اـــــ
ــرائيل في   ع نا ــباف/فبراير عن تقديم خفتين ) 25مســــــــ ــسنل E-1وحدة( في منفقة  3 500شــــــــ ما  ن من شــــــــ

 دوميم في اتجا  القد ر وتقفعا الاــــــ ة بين شــــــمال الالــــــ ة ال ربية  هتوســــــعار ملا ما نا لتار مســــــتوفنة معالي 
وجنوبلار وتقوالــــا بشــــدة ممكانية م امة دولة ف ســــفينية متاــــ ة األراالــــي وتتوفر للا مقوماا البقا   وبشــــكل 

ــيد نحو   ــ ا ع   الموافقة  و  ع ن في المائة من الوحداا التي  اد   30عامر من المقرر  ن يشــــــ مار  و حاــــــ
  ( 60) عن منا ااا بشسنلار في موا   نائيةر في عمع الال ة ال ربية المحت ة

بالرة  35و انشــــــئا  حد عشــــــر بالرة اســــــتيفانية جديدة في حين يجرل مالــــــ ا  الفاب  القانوني ع    - 49
ســـــياســـــة رســـــمية تشـــــج  الســـــ فاا    ويبدو  ن منشـــــا  البالر االســـــتيفانية يمجل جز ا من( 61)  خرى ع   األ ل

  ( 62) ا سرائي ية بموجبلا المستوفنين ع   االستيي  ع   األراالي من خيل مشاري  زراعية

 القيود المضروضة على الت قل والوصول  

نظرا مل   ن حرية التنقل شـرف  سـاسـي لممارسـة حقوع ا نسـان األخرىر مجل الحع في تكوين  سـرة  - 50
حع في التع يمر فين مايع المعابرر مل  جاني ما اتاـل بلل  من ممارسـاا م روالـة والحع في الاـحة وال

من السـ فاا ا سـرائي يةر وخااـة تقييد حرية التنقلر كان له  جر مدمر ع   حياة السـكان ال  سـفينيين وع   
  ( 65) ر و جر مركي ع   النسا  وال تياا( 64() 63) األسر بشكل خار

ــ ة ال ربية  فقد و د  دا بل  القيود م - 51 ــل ازة عن الالـ ــمل فاـ ــفينير بما يشـ ــلد ال  سـ ل  تجزئة المشـ
ــتركةر وخ الــــــا  ــببا في ظلور مجتمعاا معزولةر وتقويم التماســــــ  االجتماعير وت كي  اللوية المشــــ تســــ

  فحوالي ( 66) النشــــاف اال تاــــادل في اــــ و  الســــكان ال  ســــفينيين بما يعتريلم من تجزالر وكلل  فيما بينلم
زة لديلم   اري في الالــــــ ة ال ربيةر بما فيلا القد  الشــــــر ية  وبما  ن الزياراا العائ ية ليســــــا ج ة ســــــكان ا

 معيارا من معايير الس رر تبق  العديد من العائيا من ا ة عن بعاللا ع   مدى سنواا 

 مايع ازة  
ــيفرة حركـة حمـا  ع   ازةر ال تزال حـاالا ا ايع بـنا   2007مـنل حزيران/يونـيه  - 52 ر في  عقـاي ســـــــــــ

البالــائ  واألشــخار وتقو م الحقوع المدنية واال تاــادية واالجتماعية والجقافية ل   ســفينيين في   حركةتالجر ع   
المحظور بموجي القانون   ازةر وتالجر ع   جمي  مناحي حياتلم  و د ياـــــــل الحاـــــــار مل  حد العقاي الجماعي

  19-كوفيد ر ال يزال ا ايع يشكل عائقا رئيسيا  مام الجلود المبلولة لمكافحة وبا (67)الدولي  عيوة ع   لل 

__________ 

  A/75/84-E/2020/61انظر  (60) 
ــة الســـــــــــــــيم اآلنر  (61)  ــان”حــركـــــ ــاف عــ ــ  الــعــنــوان الشـــــــــــــــبــكــي: “الســـــــــــــــكـــــ -https://peacenow.org.il/en/settlementsر مــتـــــ

watch/settlements-data/population ( 2020َّلار/مار   31افُّ   ع يه في ) 
  10ر ال قرة A/HRC/43/67انظر  (62) 
  26ر ال قرة A/74/468انظر  (63) 
  50ر ال قرة A/74/88-E/2019/72انظر  (64) 
 لاماا بيئة األمم المتحدة ل مر ة مس (65) 
 مسلاماا اليونيسي   (66) 
  A/74/88-E-2019/72و  38ر ال قرة A/74/356انظر  (67) 

https://undocs.org/ar/A/75/84
https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/74/88
https://undocs.org/ar/A/74/356
https://undocs.org/ar/A/74/88-E-2019/72
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وت ي ر مسـرائيل باـورة متقفعة التدابير التي تشـمل ا ايعر مبررة ت   التدابيرر في عدة مناسـباار  - 53
فيع نيران اـــــــاروخية ع   الســـــــكان المدنيين من ازة  ومن شـــــــسن التدابير التي ي رالـــــــلا  ولئ   بالعن  وا 

ر  ( 68) المســــــــــالولون ع    شــــــــــخار لم يرتكبوا  عمال العن  الملكورة  ن تر   مل  مســــــــــتوى العقاي الجماعي
 للا من جوانَي عقابيةر وال سيما ما تخ   ه ع   جمي  سكان ازة من  جر شديد متع ع بحقوع ا نسان  لما

ا فئاا معينة من النا ر وال ســــــــيما المرالــــــــ  والتجار وموظ و المنظماا الدوليةر يحع للا ووحدب - 54
ــباف/فبرايرر تما الموافقة ع    التقدم بف باا ل حاـــــــول ع   تاـــــــاري  خروا عن فريع مســـــــرائيل  وفي شـــــ

  وب غ  ( 69) تاــــــري  مالــــــافي ل ائدة التجارر وت يد التقارير بسن العديد منلم عمال يعم ون في مســــــرائيل 2 000
في المائةر م   65نسـبة   2019معدل الموافقة ع   ف باا التاـاري  التي تقدم بلا مرالـ  في ازة في عام 

في المائة حية لم يكن  اــحابلا  د ت قوا ردا ع   ف باتلم بح ول تاري    26في المائة منلا وتسخير  9رفم 
ــسنلا  و د وجدا منظمة  ــاري  بشــ  يد  ع  بقا  الالاــــحة العالمية  ن احتمال المواعيد الفبية التي فا با تاــ

يقل   2017 و  2015 مرالـــــــــــــ  اللين تسخرا ف باتلم  و رافالـــــــــــــا في البداية بين عامي لالحياة بالنســـــــــــــبة 
  ( 70) بقا  ع    يد الحياة بالنسبة لمن تما الموافقة ع   ف باتلم في البدايةالمرة من احتمال  1,45 بـ

المقدمة من َّبا  لمرافقة  في المائة من ف باا الحاــول ع   تاــاري   38ولم تتم الموافقة مال ع    - 55
ــ ر م   حد األ اري  ــافرون من ازة لت قي العيا الفبي  وبو ما ياجبر األف ال ع   الســـــــــ  ف اللم بينما يســـــــــ
ــاركوا في  ــاري  الممنوحة ل جرح  اللين شـــ ــي معيان   ما معدل الموافقة ع   التاـــ بعيدل النســـــي  و م  واـــ

ابراا فلير في المتوســــــــــــــفر  ـ ل بكجير من معـدل الموافـقة العـام ع   ف ـباا م ـادرة ازة التي يتـقدم بلـا  المظـ 
  ( 71) 2019في المائة في  يار/مايو  18المرال ر مل لم تتجاوز نسبة 

  2018ومعبر رف  ل مشاة اللل يربف ازة بمار م توف بشكل منتظم منل  يار/مايو  - 56

ــتجنا  الو ود( مل  ازة عن  103 161نحو ر دخ ا  2019وفي عام  - 57 ــائ  )باســ شــــاحنة محم ة بالبالــ
شــاحنة محم ة  106  171) 2018فريع مســرائيلر وبو ما يمجل انخ االــا مقارنة م  العدد المســجل في عام 

ــتخدامر  ــرائيل ع    نلا مواد مزدوجة االسـ فلا مسـ ــ   التي تاعر  ــعة من السـ ــائ (  وظل دخول مجموعة واسـ بالبالـ
يمكن اســــــــــتخداملا مما ألارام مدنية  و عســــــــــكرية )بما في لل  مواد ومعداا البنا  األســــــــــاســــــــــية  ل مواد 

  ( 72) وا لكترونياا(ر محظورار  و خاالعار  جرا  موافقة معقد

ن ترافع لل  م  بعم التخ ي    - 58 وال تزال القيود الم روالــــــــــــــة ع   الاــــــــــــــادراا من ازة  ائمـةر وا 
شـاحنة بالخروا من ازة عن فريع معبر كرم  بو سـالمر وبو  3 146عه ر سـام  لما مجمو 2019وخيل عام 

ــجل في الناــــــــ   ــجل منل عقد من الزمن  وم  لل ر فين بلا الحجم ال يتجاوز رب  الر م المســــــ  كبر ر م ســــــ
  ( 73) ر  بل فرم ا ايع2007األول من عام 

__________ 

 (68) A/74/468 22ر ال قرة  
 مسلاماا مكتي تنسيع الشالون ا نسانية  (69) 
 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (70) 
 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (71) 
 مسلاماا مكتي تنسيع الشالون ا نسانية  (72) 
ــانيةر  (73)  ــالون ا نســـــــ ــيع الشـــــــ ــكان  فا  ازة ال يزال ” مكتي تنســـــــ ــار الم روم ع    فا  ازة: تخ ي  القيودر ولكن معظم ســـــــ الحاـــــــ

ʼمسجونينʻ ؛ مسلاماا مكتي تنسيع الشالون ا نسانية 2020شباف/فبراير  12ر “فيه 

https://undocs.org/ar/A/74/468
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سـرائي ية منشـا  منافع عازلة وبا الـافة مل  القيود الم روالـة ع   الواـولر ت رم  واا األمن ا  - 59
في البر والبحر باعتباربا منافع مقيدة الدخول  وع   الرام من  ن الســـ فاا ا ســـرائي ية  ع نا  ن المنفقة 

متر من الســــــــياا المحيف ”منفقة محظورةا ع   األفرادر والمنفقة الممتدة   100الممتدة لمســــــــافة تاــــــــل مل  
خول اآلالا الجقي ة مليلار ي يد الشــركا  في مجال العمل ا نســاني متر منفقة يامن  د 200لمســافة تاــل مل  

متر من السياا المحيف   300في الميدان بسن معظم المزارعين يعتبرون  ن المنفقة الممتدة لمسافة تال مل  
ــل مل   ــافة تاـ ــديدة الخفورة  وفي  1 000منفقة محظورةر بينما يعتبرون المنفقة الممتدة لمسـ متر منفقة شـ

 ميال بحريةر رام  ن المســــــــــــافة تتباين وتمتد في بعم  6حرر تمتد المنفقة المحظورة عادة مل  مســــــــــــافة الب 
ــ  15 و   12األحيان مل  مســافة تتراوف بين  ميي بحريا المت ع ع يلا  20ميي بحريار  ل   ل من مســافة الــــــــــــــ

ســــــــــــــكريـــة منتظمـــةر بموجـــي ات ـــا ـــاا  وســــــــــــــ و  وت رم مســــــــــــــرائيـــل بـــل  القيود من خيل تن يـــل توايا ع
ــياا وفي البحرر وكلل   وتجري  فيع النار ع   فول الســـــــــــ لحاع الالـــــــــــــرر بالممت كاار وا  األراالـــــــــــــير وا 

  ( 74) االعتقاالا واالحتجازاا

و جرا القيود التي فرالــــــتلا مســــــرائيل ع   العام ين في مجال تقديم المســــــاعدة ا نســــــانية في ازة   - 60
م  لمعظم الموظ ين الوفنيين من موظ ي األمم المتحــــدة ر لم ياـســـــــــــــ 2019وحت  تشــــــــــــــرين األول/ كتوبر 

والمنظماا اير الحكومية الدولية بالخروا من ازة مل  الالــــــــــ ة ال ربيةر بما في لل  القد  الشــــــــــر ية  وفي 
 عقــاي الحم ــة الترويجيــة المكج ــة التي  ــامــا بلــا األمم المتحــدة والمنظمــاا اير الحكوميــة الــدوليــة والــدول 

ــا ر خ  ا   في  50ر مما  تاف لنحو 2019الســــ فاا ا ســــرائي ية بلا التقييد في تشــــرين األول/ كتوبر األعالــ
من  160المائة من الموظ ين المتالــــررين الحاــــول ع   تاــــاري  من جديد  اير  نه ال يســــم  ألكجر من 

موظ ي األمم المتحــدة والمنظمــاا اير الحكوميــة الــدوليــة بــالســــــــــــــ ر مل  الالــــــــــــــ ــة ال ربيــةر بمــا يشــــــــــــــمــل 
  ( 75) الشر ية قد ال
 

 القيود الم روالة ع   التنقل في الال ة ال ربية  
ــر ية ومنلار لعقباا  - 61 ــ ة ال ربيةر بما في لل  مل  القد  الشــــ ــفينيين داخل الالــــ ــ  تنقل ال  ســــ يخالــــ

داريةر مما يعوع النشــــــــاف اال تاــــــــادل واالجتماعي وكلل  الواــــــــول مل  الخدماا  ويخالــــــــ  تنقل  مادية وا 
قيود ي رالـــلا نظام معقد من نقاف الت تيا والتاـــاري  ومتار  الفرع العســـكرية والمســـتوفناا ال  ســـفينيين ل

  ( 76) وجدار ال ال في الال ة ال ربية

ــبي ما يتجاوز  - 62 عقبة ماديةر بما في لل  نقاف الت تيا والبواباا الحديدية عند مداخل   700و د تســـــــ
عا ة الت اعل بين المجتمعاا المح ية  100المدن والقرىر في تجزئة الالــــــــــــ ة ال ربية مل   كجر من  كانتون وا 

ع ليســتخدام الحاــرل كي ومترا من الفر  40ال  ســفينية  وبا الــافة مل  لل ر خاــاــا مســرائيل  كجر من 

__________ 

يةر ؛ مكتي تنســـــــــيع الشـــــــــالون ا نســـــــــان2020االســـــــــتعرام العام ليحتياجاا ا نســـــــــانية لعام مكتي تنســـــــــيع الشـــــــــالون ا نســـــــــانيةر  (74) 
 ر متاف ع   العنوان الشبكي:2019نيسان/ بريل  8 –َّلار/مار   16ر “ال  سفينية المحت ةر تقرير حماية المدنيين األرم”

  https://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-report-26-march-8-april-2019  
؛ 2019 ي ول/سبتمبر    26األوسفر ”تقرير لجنة االتاال المخااةار   مكتي منسع األمم المتحدة الخار لعم ية السيم في الشرع (75) 

 Humanitarian Needs Overview)  2020ر االســــــتعرام العام ليحتياجاا ا نســــــانية لعام ومكتي تنســــــيع الشــــــالون ا نســــــانية

 من النر ا نك يزل  14( الا حة 2020
  26ر ال قرة A/74/468انظر  (76) 

https://undocs.org/ar/A/74/468
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ــافة   ــفينيين لمســــ ــتخدام ال  ســــ ــرائي يينر وفرالــــــا  يودا جزئية ع   اســــ كي ومترا  خرى من  20ل موافنين ا ســــ
  ( 77) الفرع داخل الال ة ال ربية

في المائة من الالـ ة ال ربيةر في حين خاـاـا  10وت في الحدود الب دية ل مسـتوفناا  كجر من  - 63
  ( 79)   وجمي  بل  المنافع محظورة ع   ال  ســــــــفينيين( 78) ألارام عســــــــكريةفي المائة  خرى  18مســــــــرائيل  

ــ ة ال ربيةر فينه ســـــــيالدل مل  عزل حوالي  وبمجرد اكتمال جدار ال اـــــــل اللل تقوم مســـــــرائيل ببنائه في الالـــــ
ف ســـفيني يعيشـــون في المنفقة   11 000في المائة من الالـــ ة ال ربيةر مما ســـيعر ل بدرجة  كبر حركة   9,4
  ( 80) 2017 نوفمبر/ة بين الجدار والخف األخالر المعزول بال عل في منفقة التما  منل تشرين الجانيالوا ع

ويظل واـــــول ال  ســـــفينيين مل  الزراعة محاـــــورا مل  حد كبير حول المســـــتوفناا وداخ لار وفي  - 64
  ( 81) منفقة التما ر حية يتعين التنسيع مسبقا  و الحاول ع   تااري  خااة

نقفة  21عقبة مادية و   120ر كانا بنا  2020في الخ يلر في شــــــباف/فبراير   H2لمنفقة  وفي ا - 65
كي ومتراا مربعة  وال يســـــــتفي  ما يقري من  4ت تيا مزودة بالجنود ع   الدوام في منفقة تنابز مســـــــاحتلا 

محدى  ف ســـفيني عبور 5 600ف ســـفيني الواـــول مل  دياربم ع   متن ســـياراتلمر بينما يتعين ع    6 200
  ( 82) نقاف الت تيا سيرا ع   األ دام ل واول مل  دياربم

ــار برنامج األالية العالمي ووكالة األمم المتحدة  ااجة وتشـــــــــ يل اليجئين ال  ســـــــــفينيين في  - 66 و شـــــــ
ــرائي ية التي تواجللا والتي تعوع تنقل  ــحة العالمية مل  القيود ا ســــــــ ــرع األدن  )األونروا( ومنظمة الاــــــــ الشــــــــ
موظ يلا وكلل  الواـــول مل  المجتمعاا المح ية الالـــعي ة وتقديم الخدماا للار بما في لل  خدماا التع يم  

  ( 83) والاحة وا ااجة
 

 استغلل الموارد اليبيعية الضلسيي ية واست يزا ها وتعريضها للخير  

المنتجين والمســتجمرينر  ال تزال المنفقة جيم محظورة ك يا تقريبار ع   حكومة ف ســفينر وكلل  ع    - 67
  ويتعين ع   المالســســاا ال  ســفينية  ن ت تم  ملنا من ( 84) رام  نلا تحتول ع    كجر الموارد الفبيعية  يمة

ــيما في  ــييد بن  تحتية جديدة في المنفقة جيم  وتحد عم ياا ا ايعر وال ســــ الســــــ فاا ا ســــــرائي ية  بل تشــــ
  ( 85) كنولوجيااازةر من واول ال  سفينيين مل  المواد والت 

__________ 

  “ليوم األرم باألر ام وا حاائياا 44معالي د  عوم تستعرم اللكرى السنوية ”الجلاز المركزل للحاا  ال  سفينير  (77) 
 مسلاماا مكتي تنسيع الشالون ا نسانية  (78) 
  “ليوم األرم باألر ام وا حاائياا 44السنوية معالي د  عوم تستعرم اللكرى ”الجلاز المركزل للحاا  ال  سفينير  (79) 
  67و  66ر ال قرتان A/74/88-E/2019/72انظر  (80) 
 مسلاماا منظمة العمل الدولية  (81) 
 Occupied Palestinian Territory: Dignity denied: Life in the settlement area ofمكتي تنســــيع الشــــالون ا نســــانيةر ”  (82) 

Hebron City ؛ و 2020شباف/فبراير  20ارA/HRC/43/67 50ر ال قرة  
 مسلاماا برنامج األالية العالمي واألونروا ومنظمة الاحة العالمية  (83) 
  25ر ال قرة TD/B/65(2)/3انظر  (84) 
 ا برنامج األمم المتحدة ل بيئة مسلاما (85) 

https://undocs.org/ar/A/74/88
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مييين ف سـفيني سـ بار بعدم الحاـول ع   الميا  اآلمنة وخدماا الاـر  الاـحي  3,7ويتسجر نحو  - 68
والنظافة الاـــــحية  و ا ي ســـــكان ازة معرالـــــون ل مخافر الاـــــحية العمومية المرتبفة بســـــو  نوعية الميا ر 

التحتية لتاـــري  ميا  العوااـــ  واالفتقار وســـو  تجمي  ميا  الاـــر  الاـــحي ومعالجتلار وعدم توفر البن  
  ( 86) مل  ممارساا النظافة الاحية الس يمة

واالحتياجاا ا نســـانية ال تتو   بســـبي اســـتمرار ســـيفرة مســـرائيل ع   موارد الميا  العلبة الفبيعية  - 69
الميا   ويتسجر  ال  ســـفينية واســـت يللار عيوة ع   القيود الشـــديدة الم روالـــة ع   حاـــول ال  ســـفينيين ع   

ف ســــــفيني في المنفقة جيم تسجرا مباشــــــرار بالقيود والممارســــــاا ا ســــــرائي يةر بما في لل  بدم  300  000نحو 
  ( 87) البن  التحتية ل ميا  وخدماا الار  الاحي والنظافة الاحيةر مجل شبكاا الميا  والار  الاحي

لميا  من مســـــــــتودعاا الميا  الجوفية ويعاني ال  ســـــــــفينيون من عدم ك اية فرر الحاـــــــــول ع   ا - 70
ــفينية المحت ة 85الجب ية ع   الرام من  ن    وفي حين  ن جمي  ( 88) في المائة منلا تق  داخل األرم ال  ســ

المســتوفناا ا ســرائي ية في الالــ ة ال ربية مرتبفة بالنظام المائي  ســرائيل وتحاــل ع   ميا  عالية الجودة 
مجتمعا مح يا ف ســــــــــــفينيا في المنفقة اير مرتبفة بشــــــــــــبكة ميا   180ل عن لجمي  األارامر فين ما ال يق

في المــائــة فقف من ســــــــــــــكــان  44  وبــالمجــلر فــين ( 89) وتعتمــد ع   بــدائــل منخ الـــــــــــــــة الجودة وعــاليــة التك  ــة
  ( 90) المجتمعاا المح ية ال  سفينية في القد  الشر ية مرتبفون بشكل  انوني وس يم بشبكة الميا 

ر تم شــــرا  2018البدائل شــــرا  الميا  من شــــركة ”ميكورواا ا ســــرائي ية ل ميا   ف ي عام ومن بين  - 71
في المائة من مجمالي كمية الميا  المتاحة ليســــــــتلي   22م يون متر مكعير وبو ما يمجل  83مجموعه  ما

  ف ســـــــــفيني يعيشـــــــــون 130 000  وتشـــــــــكل تك  ة الميا   يالـــــــــا ماـــــــــدر   ع لما يقري من ( 91) ال  ســـــــــفيني
ــا ي  60المـنافع  ل  وـبا  وجيمر مل تب غ  يمـة متر مكعـي واحـد من مـيا  الاــــــــــــــلـاريج اير اآلمـنة  في شــــــــــــ

  ( 92) مسرائي يا جديدا

لترا فقف من المـيا  يومـيار وبو  ـ ل من  87ويســــــــــــــتلـ   ال  ســــــــــــــفيني العـادل في الالـــــــــــــــ ة ال ربـية  - 72
لتر في اليوم ل شـــــــــــــخر  ويت ق  نحو   100األدن  اللل تواـــــــــــــي به منظمة الاـــــــــــــحة العالمية البالغ  الحد
شخر ميا   83  000لترا ل  رد في اليومر ويستل    كجر من  50شخر في المنفقة جيم   ل من   95 000

__________ 

 مسلاماا اليونيسي   (86) 
سـلاماا   43ر الاـ حة 2020االسـتعرام العام ليحتياجاا ا نسـانية لعام مكتي تنسـيع الشـالون ا نسـانيةر  (87)  من النر ا نك يزل؛ وا 

 اليونيسي  
 مسلاماا برنامج األالية العالمي  (88) 
 المتحدة ل تجارة والتنمية مسلاماا مالتمر األمم  (89) 
ار متاف ع   العنوان الشــــبكي: East Jerusalem: facts and figures 2019 – May 2019جمعية حقوع الموافن في مســــرائيلر ”  (90) 

https://fef8066e-8343-457a-8902-

ae89f366476d.filesusr.com/ugd/01368b_20dc66c3a088465286ce4c6d5a87c56c.pdf  
”ا حاـا  ال  سـفيني وسـ فة الميا  وا دارة واألراـاد الجوية ياـدرون بيانا اـح يا بمناسـبة  الجلاز المركزل للحاـا  ال  سـفينير   (91) 

ــاد الجويــــة العــــالميين يوم الميــــا  ويوم األر  ار متــــاف بــــال  ــــة العربيــــة ع   العنوان الشــــــــــــــبكي: 2020َّلار/مــــار   23و  22اـــــــــــــــ
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_19-3-2020-water.pdf   وبــال  ــة ا نك يزيــة بشــــــــــــــكــل

  http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3690#مختار بعم الشي  ع   العنوان الشبكي: 
 من النر ا نك يزل  43ر الا حة 2020نية لعام االستعرام العام ليحتياجاا ا نسامكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (92) 

https://fef8066e-8343-457a-8902-ae89f366476d.filesusr.com/ugd/01368b_20dc66c3a088465286ce4c6d5a87c56c.pdf
https://fef8066e-8343-457a-8902-ae89f366476d.filesusr.com/ugd/01368b_20dc66c3a088465286ce4c6d5a87c56c.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_19-3-2020-water.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3690
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شـــري لاا نوعية ســـيئةر بالنظر مل  اعتمادبم  ســـاســـا ع   ميا  الاـــلاريج اآلتية من ماـــادر اير مسمونةر 
ــتلي  ميا  لا  و ــبي ميا  األمفار المجم عةر  و اســـــــــــ ا نوعية جيدة مخزنة في مرافع تخزين م وجةر  و بســـــــــــ
ــحيةر نظرا مل  االفتقار   د ما ــاا اير مسمونة في مجال النظافة الاـــــــ ــية من ممارســـــــ ــر المعيشـــــــ تتبعه األســـــــ
  ( 93) المرافع الاحية و/ و مرافع اسل اليدين مل 

الميا  المالحة ومبيداا و د  اـــــــب  مســـــــتود  الميا  الجوفية الســـــــاح ي في ازة م وجا ب عل تســـــــري  - 73
  ( 94) اآلفاا الزراعية والار  الاحي  ويشكل بلا الت وة مخافر خااة ع   األف ال والنسا  الحوامل

ــبة   - 74 ــكان ازة  96وبما  ن نســــــــ ــتخدام من جاني ســــــــ ــالحة ليســــــــ في المائة من موارد الميا  اير اــــــــ
ر المعيشـــــــــية ع   ماـــــــــدر ميا  في المائة من األـســــــــ  1م يون نســـــــــمةر ال يحاـــــــــل ســـــــــوى   2عددبم  البالغ
  ( 95) محسنة شري

متوســـف حجم الميا  المنقولة بيد  ن الزيادة الكبيرة في توفير الكلربا  تشـــ يل مرافع الميا     حســـناو  - 75
ل  رد في اليومر مـقارـنة بتواـــــــــــــــياا منظمـة  التر  77,5ب غ  2019ـباألـنابـيي خيل الناــــــــــــــ  األول من عـام 

الاــــــــحة العالمية ومبادرة اليونيســــــــ  المتع قة بتوفير الميا  وخدماا الاــــــــر  الاــــــــحي والنظافة الاــــــــحية 
  وعيوة ع   لل ر فين الميا  المنقولة باألنابيي اير اــــالحة ليســــتلي  البشــــرلر وتنفول ع   ( 96) ل جمي 
  ( 97) لميا  بسبي التسرباا في الشبكاافي المائة من ا 36 متوسفلا خسارة

وال يزال الاــر  الاــحي يشــكل شــااي رئيســيا في األرم ال  ســفينية المحت ة  وال تتوفر شــبكاا  - 76
في المائة فقف من األســــــــــــر  32في المائة فقف من األســــــــــــر المعيشــــــــــــية في ازة و    73المجارل مال لما يب غ 

ن نســــــــــــــبــة كبيرة من المجــارل دون معــالجــة  و بمعــالجــة المعيشــــــــــــــيــة في الالــــــــــــــ ــة ال ربيــةر ويتم التخ ر م
  ( 98) فقف جزئية

ويتســــــبي ت وة ميا  المجارل ونقر الميا  في حالة فوار  خفيرة في ازة ويشــــــكل تلديدا لم يوني  - 77
حســـــين توفير الفا ة في ازة تشـــــ يل محفاا معالجة ميا  الاـــــر  عزز ت   و ( 99) شـــــخر ولاـــــحتلم والبيئة
 179لل  بدور  مل  خ م مســــــتوياا ت وة ميا  الاــــــر  الاــــــحي البالغ حجملا الاــــــحي الخم   و دى 

م يون لتر تقريبا التي يتم تاــري لا كل يوم في البحر األبيم المتوســف خيل األشــلر الســتة األول  من عام 
م ع   التوالي  و ـد  ـتاف بـلا الخ   2017و  2018في المـاـئة مقـارـنة بعـامي  32,5و  23بنســـــــــــــــبة  2019

__________ 

من   24ر الاــــ حة  2020واالســــتعرام العام ليحتياجاا ا نســــانية لعام  مســــلاماا اليونيســــي ر ومكتي تنســــيع الشــــالون ا نســــانيةر   (93) 
 النر ا نك يزل 

 مسلاماا برنامج األمم المتحدة ل بيئة  (94) 

ــ ة ال ربية و فا  ازة  2021-2018ة ل ســـــــــنواا المالية  اســـــــــتراتيجية المســـــــــاعد” البن  الدولير   (95)  ر GZ-115201ر التقرير ر م ا ل الـــــــ
  2017تشرين الجاني/نوفمبر  6

 (96) UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication, “The human right to water and 

sanitation”, media brief, n.d  

  2020ا نسانية لعام  االستعرام العام ليحتياجاامسلاماا منظمة األمم المتحدة ل ف ولة؛ ومكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (97) 

  ا ل ال ة ال ربية و فا  ازة 2021-2018استراتيجية المساعدة ل سنواا المالية ” البن  الدولير (98) 

 (99) “Wastewater management project mitigates health and environmental threats in the West Bank and 

Gaza”, 9 October 2019  
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ماـيف بعم الشـوافا ا الـافية بحية تاـب  اـالحة ل سـباحة والحد من المخافر الاـحية المرتبفة بميا   
  ( 100) المجارل اير المعالجة  و المعالجة جزئيا التي يتم تاري لا في البحر األبيم المتوسف

حد ســــوا  ماــــدرا وفي الالــــ ة ال ربيةر ال تزال الب داا ال  ســــفينية والمســــتوفناا ا ســــرائي ية ع    - 78
الجوفـية الجب ـيةر المـيا  ل ن ـاـياا اير المعـالجـة  وبـلا ي وة األراالــــــــــــــي الزراعـيةر ويتســـــــــــــــ ل مل  داخـل فبقـة 

  ( 101) نوعيتلا فييالجر  مما

وتب غ المســـاحة ا جمالية لضراالـــي الماـــن ة بسنلا لاا  يمة زراعية عالية  و متوســـفة في الالـــ ة  - 79
في المائة من الالـــــ ة ال ربية  وال يســـــتفي  ال  ســـــفينيون  ن  37حوالي   دونمر وتشـــــكل 2 072  000ال ربية 

يســتخدموا ســوى   ل من ناــ  ت   المســاحةر ولل  بشــكل  ســاســي بســبي ماــادرة األراالــير وتقييد فرر 
  فع   ســــــــــــبيل المجالر ال يســــــــــــتفي  المزارعون ( 102) حاــــــــــــول المزارعين ال  ســــــــــــفينيين ع   الميا  واألرم

  وعيوة ع   لل ر يتعين ع يلم  ( 103) في المائة من األراالــــــي في اور األردن 4وى ال  ســــــفينيون زراعة ـســـــ 
شــــرا  الميا  مما من مســــرائيل  و شــــرا  الميا  المحية من موردين خااــــين بتك  ة عاليةر مما يق ل من  درتلم 

  ( 104) التنافسية في السوع

ــبي ا ايع بتقويم ا مكاناا الزراعية ل زةر حية يق  ن  - 80 في المائة من األراالـــــــــــي  35حو  وتســـــــــ
ــلاالزراعية داخل منفقة عازلة  ــي الزراعية  ت رالــــــ ــرائيل باألراالــــــ ــرائيل  وعيوة ع   لل ر  الــــــــرا مســــــ مســــــ

  ( 105) ال  سفينية في ازة برا األرم بالفائراا بمبيداا األعشاي

ي حاالا وتســـببا القيود الاـــارمة الم روالـــة ع   الميا  التي يمكن الاـــيد فيلار والتي خ الـــا ف - 81
 ميال بحريةر في معا ة شــــــــديدة لســــــــبل عيا الاــــــــيادين في ازة  وع   الرام من  ن  3معينة مل    ل من 

ميي بحريار فينلا ما زالا خاالـعة ل ت يير المتكررر مما يسـبي حالة من  12مالخرا مل    مدداالقيود البحرية 
  ( 106) عدم اليقين

م ال  ســــــــــــفينية المحت ة محدودا  وال تواجه الشــــــــــــركاا ويبق  اســــــــــــت يل الموارد المعدنية في األر  - 82
  ( 107) ا سرائي ية القيود الم روالة ع   نظيراتلا ال  سفينية

 

__________ 

ــلاماا مالتمر األمم المتحدة ل تجارة والتنمية؛   (100)  ــتعر مســــــ ــانية لعام  واالســــــ ــ حة  2020ام العام ليحتياجاا ا نســــــ من النر   42ر الاــــــ
ر ا التقرير المقدم مل  لجنة االتاــال المخاــاــة” ا نك يزل؛ ومكتي منســع األمم المتحدة الخار لعم ية الســيم في الشــرع األوســفر  

   2019 ي ول/سبتمبر  26

  مسلاماا برنامج األمم المتحدة ل بيئة (101) 
ر ا ليوم األرم باألر ام وا حاـــائياا 43معالي الســـيدة عوم تســـتعرم اللكرى الســـنوية ” الجلاز المركزل للحاـــا  ال  ســـفينير   (102) 

  2019َّلار/مار   28

  مسلاماا منظمة العمل الدولية (103) 
  مسلاماا برنامج األالية العالمي (104) 
  12ر ال قرة A/HRC/40/73 انظر (105) 
  11المرج  ن سهر ال قرة  (106) 

  86و  85 تانال قر ر A/74/88-E/2019/72انظر  (107) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/73
https://undocs.org/ar/A/74/88
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 الظروف االجتماعية واالقتصادية  ي ا ر  الضلسيي ية المحتلة  

ــاديـــة في األرم  19-ظلرا  زمـــة كوفيـــد - 83 في و ـــا كـــانـــا فيـــه الظرو  االجتمـــاعيـــة واال تاــــــــــــــ
ال  سـفينية المحت ة اير مسـتقرةر وال سـيما في ازة  وكان فريع األمم المتحدة القفرل  د تو   في و ا سـابع 

  وبا الـــــافة مل  اآلجار الاـــــحية ل جائحةر ( 108) مكانار ال يمكن العيا فيه 2020 ن تاـــــب  ازة بح ول عام 
ني َّجارا اجتماعية وا تاــادية عميقة  ســتخ    الاــدمة الســ بية التي  اــابا اال تاــادين ا ســرائي ي وال  ســفي 

ل  جاني َّجار االحتيل اللل فال  مد  وماـــــــــ وفة الســـــــــياســـــــــاا والممارســـــــــاا ا ســـــــــرائي يةر تبدو اآلفاع  وا 
 االجتماعية في األرم ال  سفينية المحت ة  اتمة 

رالــه الجيا التجزال المادل لضرم ال  ســفينية المحت ة الناجم عن نظام من القيود المعقدة ي و دى  - 84
ــ ة ال ربيةر بما فيلا القد   ــاداا مخت  ة في ازة والالــــ ا ســــــرائي ي ع   التنقل والواــــــولر مل  ظلور ا تاــــ

 ال  سفينيين  بينالشر ية  وتت ا م بل  الحالة بسبي االنقساماا 

ــانية  وال تزال  - 85 ــفينية مل  ت ا م الحالة ا نســـــ و دا األزمة المالية الحادة التي تواجللا الحكومة ال  ســـــ
 درة الحكومة ع   موااـــ ة تقديم الخدماا األســـاســـية معرالـــة ل خفرر وال تزال بنا  شـــواال خفيرة بشـــسن 

  ( 109) تن يل ملام الحكم استمرار

م يون نســـــــــمة( بحاجة  2,4الســـــــــكان ال  ســـــــــفينيين )ر كان ناـــــــــ   19-و بل  زمة ت شـــــــــي كوفيد - 86
امر ة  وال يزال التمويل يتجه  600  000م يون ف ل و  1,1المســاعدة ا نســانية والحمايةر بمن فيلم نحو   مل 

  ( 110) نحو االنخ امر مما يالي   يودا ع   الوكاالا ا نسانية

ــيا - 87 ســــي يزيد الالــــ ف المح ي وخفر وفي الــــو  حالة عدم اليقين ع   الاــــعيدين اال تاــــادل والســ
ــباي بم األكجر تالـــــــــررا ومعدالا البفالة مرت عة جدا في اـــــــــ وفلم   نشـــــــــو  االـــــــــفراباا اجتماعية  والشـــــــ

  ومن المتو    ن تســلم جائحة ( 111) يترتي ع يلم  جر ن ســي يســلم فيما بعد في تاــاعد مســتوياا العن  و د
 في ت ا م بل  الظرو   19-كوفيد

 
 الظرو  اال تاادية  

ــاا والتدابير التي  - 88 ــياسـ ــاا والسـ ــادية الفوي ة األجل الناجمة عن الممارسـ ــاا اال تاـ تنفول االنعكاسـ
ل نشـــــاف  تق يرتفبقلا مســـــرائيل ع   انخ ام االســـــتجماراا في اال تاـــــاد ال  ســـــفينير مما  دى مل  عم ية 

ل  ت  ل  دبورالاـــــــناعير وا     ( 112) ميةر وتحديدا في ازةالتن  تراج  مســـــــار القفاعاا ا نتاجية ال  ســـــــفينيةر وا 
 ويرس  لل  اعتماد اال تااد ال  سفيني ع   مسرائيل وع   المعونة األجنبية 

__________ 

 (108) United Nations country team in the Occupied Palestinian Territory, “Gaza ten years later”, July 2017  

 (109) UNICEF, “State of Palestine, humanitarian situation report”, July–September 2019   

  مسلاماا مكتي تنسيع الشالون ا نسانية (110) 

  مسلاماا اندوع األمم المتحدة ل سكان (111) 

 (112) The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Unrealized Oil and 

Natural Gas Potential (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.10)  
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ر ظل اال تاــــــــــــــاد ال  ســــــــــــــفيني يواجه العديد من التحدياا التي  يدا  درته ع   2019وفي عام  - 89
  و ظلرا التقديراا في األســـــــــعار الجابتة زيادة بنســـــــــبة 2018عام   اللل شـــــــــلد  فيتحســـــــــين األدا  البفي  

الجــالــة من مقــارنــة بــالرب   2019في المــائــة في النــاتج المح ي ا جمــالي خيل الرب  األخير من عــام  2,6
ــرائيل با فراا عن ميراداا التخ ير الجمركي 2019 عام ــا بقيام مســــــــــ ــاســــــــــ   وكانا بل  الزيادة مدفوعة  ســــــــــ

ال لكان اال تااد و   في حالة ركود2019ال  سفينية في َّي/ اسف     ( 113) ر وا 

ب  األخير ر تق ر الناتج المح ي ا جمالي الحقيقي في الر 2015وم  لل ر وباألســــعار الجابتة لعام  - 90
في المائة في الرب    0,6وبنســــبة  2018في المائة مقارنة بالرب  األخير من عام   1,8بنســــبة   2019من عام 

  ولوحظ انخ ام في اســتلي  األســر المعيشــيةر 2018مقارنة بالرب  الجالة من عام   2019الجالة من عام 
في المائة في الرب   0,9الاـــــادراا بنســـــبة وا ن اع الحكومير واالســـــتجمار الجابا  ومن ناحية  خرىر زادا  

  ( 114) في المائة 8األخيرر في حين انخ الا الوارداا بنسبة 

ويسـ ف انخ ام ناـيي ال رد من الناتج المح ي ا جمالي الالـو  كلل  ع   الوالـ  اير المسـتقر   - 91
لســــــــــــــكـاني البـالغ  كـافيـار لمواكبـة معـدل النمو ا 2019لي تاــــــــــــــاد ال  ســــــــــــــفينير حيـة لم يكن النمو في عـام 

ــبة ( 115) المائة في 2,5 ــار بنســـــــــــ ــيي ال رد من الناتج المح ي ا جمالي انخ االـــــــــــ ــلد ناـــــــــــ   ونتيجة للل ر شـــــــــــ
مل  مب غ   2018دوالر بـــاألســــــــــــــعـــار الجـــابتـــة في الرب  األخير من عـــام  898,6مب غ المـــائـــة من  في 5,5

  ( 116) 2019دوالر في الرب  األخير من عام  848,8

ر بد ا الحكومة ال  ســـــــــــفينية في تن يل تدابير مالية فارئة لمعالجة 2019  َّلار/مار   شـــــــــــلر وفي - 92
ــسن اال تفاعاا االن رادية التي تقوم بلا  ــرائيل بشـــــــــــ فقدان ما يقري من ج جي ميراداتلا نتيجة المواجلة م  مســـــــــــ

ك ن كما  ن مفراا مســــــرائيل عن بعم ميراداا التخ ير الجمركي م مســــــرائيل من ميراداا التخ ير الجمركي 
  ( 117) الحكومة ال  سفينية من مواجلة الالائقة المالية لبالعة  شلر مالافية

ويالدل عدم وجود َّفاع ا تاـــاديةر ال ســـيما في ازةر مل  فرم الـــ وف ع   ســـبل عيا الســـكان  - 93
والحـد من فرر الحاــــــــــــــول ع   عمـل الئع  وينعك  لـل  في ســــــــــــــوع العمـل التي ت تقر مل  الموارد حية 

لم يشــــــار  في ســــــوع العمل ســــــوى و ر 2019قوى العام ة بح ول الرب  األخير من عام انخ الــــــا مشــــــاركة ال
  ( 118) في المائة من ال  سفينيين في سن العمل 44,4

ــفينية المحت ة و  - 94 ــاركين في  ( 119) في المائة 24ب غ معدل البفالة في األرم ال  ســــ ــاف المشــــ في  وســــ
  وب غ مجمو  النقر في اســــــــتخدام 2019ر من عام ســــــــنة وما فوع في الرب  األخي  15القوى العام ة بعمر 

في المائة  وظ ا  45في المائة  وظ ا البفالة في ازة مرت عة بشــــــــــكل مجير ل جز  حية ب  ا   33العمالة 
__________ 

  2020ر كانون الجاني/يناير 160ر ر م ا النشرة اال تاادية ال  سفينية” اندوع بورتيندر  (113) 

 بياناا من الجلاز المركزل للحاا  ال  سفيني  (114) 

ــاز  (115)  ــاا اـلمـعـيشـــــــــــــــــــــة اـلجـلـــــ ـــتويـــــ ــراا: مســــــــــــ ــفــيـنير  اـلمـالشــــــــــــ ـــبكـي: اـلمـركـزل ـللحاـــــــــــــــــــــا  اـلـ  ســــــــــــ ــاف عــ   اـلعــنوان الشــــــــــــ   مـتـــــ
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx?lang=ar  

 ال  سفيني  بياناا الجلاز المركزل للحاا  (116) 

 (117) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 26 September 2019  
 مسلاماا منظمة العمل الدولية  (118) 
 العمل  لمالتمر الدولي التاس  عشر لخبرا  محاا ااااستنادا مل   حدة المعايير المنقحة لمنظمة العمل الدولية المعتمدة في  (119) 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx?lang=ar
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ــاركة  41في المائة( وا ناة ) 21االختيفاا الم حوظة في  ر ام البفالة بين اللكور ) في المائة(ر وفي المشــ
(  وممـا يجير الجز   يالــــــــــــــا معـدل البفـالة 10من كـل  2( وا ـناة )10من كـل   7كور )في القوى العـامـ ة لـ ل

ــباي )البال ين من العمر   52البالغ  ــنة( اللين يحم ون درجة  29-19في المائة في  وســــــاف الخريجين الشــــ ســــ
  ( 120) في المائة ل لكور( 35في المائة للناة؛ و  68دب وم جامعي وشلاداا  ع   )

  وبــالتــالير 2016/2017ل بنــ  الــدولير فــين َّخر البيــانــاا المتــاحــة عن ال قر تتع ع بــال ترة ووفقــا  - 95
 ن  2017  وكشــــــــــــــ ــا بيــانــاا عــام ( 121) فــينلــا ال تعك  الظرو  الرابنــة  و  جر األزمــة المــاليــة المســــــــــــــتمرة

خف ال قر مل  من ــاع  ــدر   ياترجم)( 122) المــائــة من ســــــــــــــكــان ازة يعيشــــــــــــــون تحــا خف ال قر الوفني في 53
ــار ال قر  692 دوالرا في الشـــــلر ألســـــرة مكونة من شـــــخاـــــين بال ين وجيجة  ف ال( في حين ب غ معدل انتشـــ

قاـــــــــــــــد بــال قر المــد   عــدم القــدرة ع   الوفــا  بــالحــد األدن  المف وي من ال ــلا  يا في المــائــة ) 33,8المــد   
 والم ب  والسكن( 

ــاد ال  ســــفيني ببف  2019ية في عام وفي  عقاي األزمة المال - 96 ر كان من المتو    ن يتعاف  اال تاــ
يالجر بشــــــــــكل كبير ع   النشــــــــــاف اال تاــــــــــادل   19-  ولكنر يبدو  ن ت شــــــــــي جائحة كوفيد2020في عام 

ــعبة حية يعاني رب   وة العمل من البفالة ويعيا  ــية اـــــ ــفينيين    24فالظرو  المعيشـــــ في المائة من ال  ســـــ
( حت   بل ت شــــــــي الجائحة  2011راا في اليوم )ع    ســــــــا  تعادل القوة الشــــــــرائية لعام دوال 5,5بس ل من 

ــكل ان  ــبي لكوفيدخويشــــــ ــار ال يرو  المســــــ ــ   19- ام  كبر من المتو   في المعونة وانتشــــــ ع   نفاع  وســــــ
 كبيرة س بية  مخافر

ر  19-انتشــــــــــــــار كوفـيد  لو   2020ويـبدو  ن الـتدابير التي اتخـلتلـا الحكومـة مـنل  واـئل َّلار/مـار   - 97
ع   الرام من فعاليتلا في الحد من انتشـــار ال يرو ر  د  دا مل  تعفل النشـــاف اال تاـــادلر وال ســـيما في 

في المائة في   2,5الالـــ ة ال ربية  ونتيجة للل ر من المتو    ن يشـــلد اال تاـــاد ال  ســـفيني انكماشـــا بمقدار 
 في المائة  50خفف لخ م األجور بنسبة   كما  ع ن ممج و القفا  الخار عن ( 123) 2020عام 

والتدابير المتخلة لمكافحتلار يتو   الجلاز المركزل للحاا  ال  سفيني   19-ونتيجة لجائحة كوفيد - 98
في المائة ملا اســــــــتمر ا ايع لمدة   5,1 ن يالدل ا ايع مل  انكماا في الناتج المح ي ا جمالي بنســــــــبة 

ــلر و  ــبة ال قر  في المائة م 7,1جيجة  شـ ــلرر و ن يترافع لل  م  ارت ا  كبير في نسـ ــتة  شـ ــتمر لمدة سـ لا اسـ
تزال  درة الحكومة ال  ســــفينية ع   معالجة بل  األزمة مقيدة حية تســــيفر مســــرائيل ع   األدواا المالية  وال

  ( 124) والنقدية التق يدية اليزمة

ما حم ته معلا من تحدياا وخيمة ع   و  19-وكانا بل  النظرة الســــــــــــ بية  ائمة  بل جائحة كوفيد - 99
العالم بسسر   وال تزال تداعياتلا اال تاادية اير مالكدةر وم  لل ر يمكن تو    ال يتالاع  األجر اال تاادل 

__________ 

  ا 2019نتائج مس  القوى العام ة ل عام ” الجلاز المركزل للحاا  ال  سفينير  (120) 

 (121) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 26 September 2019  

 (122) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 27 September 2018  

ــاديـــــةر نيســــــــــــــــــان/ بريـــــل  (123)  ؛ متـــــاف ع   العنوان الشــــــــــــــبكي: 2020البنـــــ  الـــــدولير األراالــــــــــــــي ال  ســــــــــــــفينيـــــة: اآلفـــــاع اال تاــــــــــــــــ
http://pubdocs.worldbank.org/en/544821587042770595/AR-MPO-AP20-WestBankandGaza.pdf  

بيان لمنســـع األمم المتحدة الخار نيكوالل ميدينو  عن ” مكتي منســـع األمم المتحدة الخار لعم ية الســـيم في الشـــرع األوســـفر   (124) 
  2020ل نيسان/ بري 12ر ا في األرم ال  سفينية المحت ة 19-األجر اال تاادل االجتماعي لكوفيد

http://pubdocs.worldbank.org/en/544821587042770595/AR-MPO-AP20-WestBankandGaza.pdf
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ــاني المباشــــر في األرم ال  ســــفينية المحت ة مال بســــبي انخ ام متو   َّخر في المعونة  واالجتماعي وا نســ
من التدبور في الظرو  االجتماعية واال تاــادية والمعيشــية ل   ســفينيين اللين  األجنبية  ويســتتب  لل  مزيدا

يعــانون بــال عــل من البفــالــة الم رفــة وال قرر م  مــا يترتــي ع   للــ  من  جر اير متنــاســـــــــــــــي ع   ال ئــاا 
 الالعي ةر بما يشمل النسا  واألف ال 

 األمن ال لائي  

البفالة الســبي الجلرل ورا  انعدام األمن ال لائي  ويعتبر  يشــكل ال قر الناجم عن ارت ا  مســتوياا  - 100
في المــائــة من  33الجار  ل مــا يعــادل  900 000م يون ف ســــــــــــــفينير بمن فيلم حوالي  1,7مــا مجموعــه 

ل  ر2019الســــــــــــــكــانر في عــداد من يعــانون من انعــدام األمن ال ــلائي  وخيل عــام  في المــائــة من  76كمــ 
  ( 125) مشترياتلم ال لائية باالستدانة عداا الائية من برنامج األالية العالميالمست يدين اللين يت قون مسا

يســجل انعدام األمن ال لائي معدالا  ع   في األســر المعيشــية التي تر ســلا مناة منه في األســر و  - 101
ة جيم التي ير ســــــلا لكور  ومعدل انتشــــــار األســــــر المعيشــــــية التي تعاني من انعدام األمن ال لائي في المنفق

 ع   بجية مراا منه في الالــ ة ال ربية عمومار ولل  ع   الرام من المســاعدة ال لائية وايربا من  شــكال 
التحوييا االجتمـاعيـة من الليئـاا الحكوميـة ال  ســــــــــــــفينيـة  و المنظمـاا الـدوليـة  وفي ازةر ال يزال انعـدام 

ــ األمن ال لائي مرت عار بشــــكل مجير ل جز  وبو َّخل في االزدياد في المائة من   62ر مل تعاني نســــبة تقدر بــــــــــــــــ
  ( 126) األسر المعيشية من نقر حاد  و معتدل في األمن ال لائي

في المــائــة من النســـــــــــــــا  الحوامــل  18ر كــانــا نســــــــــــــبــة 2019وخيل الناــــــــــــــ  األول من عــام  - 102
في المائة من األف ال  14المائة من األملاا المرالــعاا تعاني من ســو  الت ليةر ولم يكن ســوى  في 14 و

ف ل دون سن الخامسةر   3  000دون سن الخامسة يتمت  بالحد األدن  من النظام ال لائي المقبول  ومن بين 
  ( 127) الحاد المتوسفف ي من سو  الت لية  237ف ي ل عيا من سو  الت لية الحاد الوخيمر و  82 احتاا

 الاحة  

بم  ولئ  اللين يعانون من عوا ي العن   19- كجر الســــــــــــكان الــــــــــــع ا في مواجلة  زمة كوفيدمن  - 103
ــاا وـتدابير مل  مالــــــــــــــعـا   ـدرة ( 128) والنزا    ويالدل االحتيل اـللل فـال  مـد  ومـا يرتبف ـبه من ســـــــــــــــياســــــــــــ

  ( 129) المالسساا ال  سفينية مل  حد كبيرر وال سيما في ازة

في اـــــ و   19-حالة ماـــــابة مالكدة بـــــــــــــــــــكوفيد 532 يار/مايور كان بنا  ما مجموعه   5وحت    - 104
حاالا وفاة مرتبفة  4في ازة( و 17في القد  الشــر يةر و  170في الالــ ة ال ربيةر و  345ال  ســفينيين )

كـجاـفة الســــــــــــــكـانـية    ويواجـه ال  ســــــــــــــفينيون في مخيمـاا اليجئين وايربـا من المـنافع ال قيرة لاا ال( 130) ـبلـل 
__________ 

 مسلاماا برنامج األالية العالمي  (125) 

  2020االستعرام العام ليحتياجاا ا نسانية لعام مكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (126) 

 (127) UNICEF, “State of Palestine, humanitarian situation report”, January–June 2019  

ــر  (128)  ــظـــ  United Nations, “Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socioeconomicانـــ

impacts of COVID-19”, March 2020, p. 5  

 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (129) 

ر 7م ر ر “: تقرير الحالة19-حالة الفوار  الناجمة عن كوفيد”مكتي تنســـــــيع الشـــــــالون ا نســـــــانية في األرم ال  ســـــــفينية المحت ةر   (130) 
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العالية في جمي   نحا  األرم ال  سفينية المحت ة خفرار  كبر با اابة بالعدوى بسبي االكتظاظ وعدم ك اية 
المرافع الاــــــــــحية  وال تزال  درة نظام الرعاية الاــــــــــحية ال  ســــــــــفيني ع   مواجلة الزيادة المتو عة في عدد 

 مدبا و وجه القاــــــــــــور الحادةر وال ســــــــــــيما في تعاني بشــــــــــــدة من التحدياا التي فال   19-مرالــــــــــــ  كوفيد
  ( 131) ازة  فا 

سـرائيل بتنسـيع الجلود واتخال تدابير  - 105 ومنل بداية ت شـي ال يرو ر  اما كل من السـ فة ال  سـفينية وا 
بعيــدة المــدى لمحــاولــة احتوا  الجــائحــة  وكــان التعــاون التقني بين الفرفين فعــاال  وم  للــ ر ال تزال بنــا  

رر بما في لل  في القد  الشـــــــر ية والخ يلر يمكن  ن تقوم الجلود الرامية مل  مكافحة انتشـــــــار منافع توت 
في القد  الشر ية اير مالكد  ولم ت ت    19-ال يرو   وال يزال عدد المرال  ال  سفينيين الماابين بــــــكوفيد

  ( 132) 2020الس فاا ا سرائي ية محفاا اختبار في المدينة مال في نلاية َّلار/مار  

وبا الــــافة مل  لل ر فين العوامل التي تقيد تدابير النظافة الاــــحيةر بما في لل  عدم ك اية الميا   - 106
والاــــر  الاــــحير واالكتظاظر والقيود الم روالــــة ع   الحاــــول ع   المع وماا الاــــحيةر تســــلم في  ن 

ــكل  كبر وتعر ل التسبي وا ــة ل تسجر بشــــــ ــفينية المحت ة عرالــــــ ــتجابة ع   نحو فعال تكون األرم ال  ســــــ الســــــ
  ( 133) لحاالا الفوار 

وشـــــــــلدا البنية التحتية الاـــــــــحية في ازة تدبورا  وبي تتحمل فوع فا تلار كما  نلا ع   وشـــــــــ   - 107
ــكرية المتكررة ــرار التي لحقا بلا خيل العم ياا العســـــــ ــرائي ي واألالـــــــ ــبي ا ايع ا ســـــــ    ( 134) االنليار بســـــــ

ر كانا ا مداداا المتبقية مما نســـــــبته 2020ر وفي فبراير/شـــــــباف  ( 135) فقف متافســـــــرير  2 500بنا   وكان
ــتوى  39 ــلر )مســــــ ــية تك ي أل ل من شــــــ ــاســــــ ( في ازة  و د  ع ن ان ال المخزون”في المائة من األدوية األســــــ

ا مداداا ونقر  19-المســــــــــــالولون الاــــــــــــحيون مرارار وتكرارار عن نقر واســــــــــــتن اد مجموعاا فحر كوفيد
  ( 136) األخرى الفبية

ــية مل  ازة   - 108 ــاســــــ وخيل ال ترة المشــــــــمولة بالتقريرر اســــــــتمر تقييد نقل المعداا وال وازم الفبية األســــــ
وبســــــبي االفتقار مل  الرعاية الفبية المتخاــــــاــــــة والنقر المزمن في األدويةر يحيل األفبا  المرالــــــ  في 

ســـــــــرائيلر وبدرجة   ل كجير من األحيان مل  مســـــــــتشـــــــــ ياا موجودة بشـــــــــك ل رئيســـــــــي في الالـــــــــ ة ال ربيةر وا 
  و د  اما السـ فاا ا سـرائي ية بتسخير  و رفم ف باا الحاـول ع   تاـاري  خروا ل مرالـ  ( 137) ماـر

ــاة مبكرة في  ــاالا وفـــ ــا  دى مل  حـــ ــارار ممـــ ــالتلم لت قي العيا في الخـــ ــلين تمـــــا محـــ ال  ســــــــــــــفينيين الـــ
  ( 138) مناسباا عدة

__________ 

 ر 2ر ر م ا : تقرير الحالة19-حالة الفوار  الناجمة عن كوفيد” مكتي تنســــــــيع الشــــــــالون ا نســــــــانية في األرم ال  ســــــــفينية المحت ةر   (131) 
  2020َّلار/مار   31–24

  ن سه المرج  (132) 

 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (133) 

 منظمة الاحة العالمية مسلاماا  (134) 

 (135) International Crisis Group, “The Gaza Strip and COVID-19: Preparing for the worst”, Crisis Group 

Middle East briefing No. 75, 1 April 2020  

 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (136) 

  28ر ال قرة A/74/468انظر  (137) 

  E/ESCWA/ECW/2019/TP.2انظر  (138) 

https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/ECW/2019/TP.2
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ــبة مالكدة مخبريارر   124ر تم ا بيغ في ازة عن ما مجموعه 2019وفي عام  - 109 ــابة بالحاــ حالة ماــ
في المائة منلم  د حال ع   تفعيم  وكانا ازة  د سج ا سابقار في   46بما في لل  حالتا وفاة  ولم يكن 

في المائة بال قاف المالـــــــــــاد ل حاـــــــــــبةر لكن التدبور   97ر ت فية بنســـــــــــبة 2018و   2009ال ترة بين عامي 
  ( 139) الجتماعي واال تاادل وا ايع والارا  واير لل  من القيود عر  ا ت   الت فيةا

ــا  وال تياا  - 110 ــا تعاني منه النسـ ــحة ا نجابية تحديار خااـ ــول ع   خدماا الاـ ــكل ممكانية الحاـ وتشـ
 ةر امر  500 000امر ةر من بين ما مجموعه    150 000ال  ســــــــــــفينياا  وتشــــــــــــير التقديراا في ازة مل   ن 

  و د زادا نســــبة وفياا ( 140) امعرالــــاا بشــــدة ل خفر بســــبي تحدياا كبيرة تعترم تقديم الرعاية الاــــحية”
 مل  2017والدة حيــــة في عــــام  100 000امر ة لكــــل  8,6األمومــــة في ازة بــــسكجر من الالــــــــــــــع ر من 

  ( 141) 2019والدة حية في عام  100 000امر ة لكل  19,1

ال خدماا الرعاية الاـــحية تواجه تحدياا كبيرةر ال ســـيما و ن الواـــول وفي الالـــ ة ال ربيةر ال تز  - 111
مل  بعم المجتمعاا المح ية األكجر الــع ار يعو ه نظام التقســيم اللل يتســم بالتمييز وزيادة الشــواال المتع قة 

شـــخاـــار ال تحاـــل ع   خدماا   162 663مجتمعار مح يار يب غ مجمو  ســـكانلا  165بالحماية  وبنا  نحو 
ــل ع يلار في حين يوجد  الر  ــيةر  و بالكاد تحاـ ــاسـ ــحية األسـ ــة مل    33 000عاية الاـ شـــخر في حاجة ماسـ

  ( 142) الرعاية الفارئة

ومنفقة التما  والمنفقة جيمر تكون الخدماا الاـــــــــــحية رديئةر من  H2وفي منافع مجل المنفقة   - 112
ــ ة ال ربية خارا القد   ــبة لجمي  المرافع في الالــ ــية  وبالنســ ــاســ ــر ع   الرعاية األســ وجدار وكجيرار ما تقتاــ
الشــــر يةر بنا  نقر حاد في بعم خياراا العيا والتشــــخيرر وبلل  يكون المرالــــ  اللين يحتاجون مل  

معتمدين ع   ا حالة مل  القد  الشــر ية  و مســرائيل ومن جم يحتاجون مل  تاــاري   منية من  رعاية متقدمة
  ( 143) الس فاا ا سرائي ية

عامل ف ســفيني مل  الالــ ة ال ربية من مســرائيلر حية انتشــر  50  000وتشــكل عودة ما يقري من  - 113
لا المرم واســــــــــــــتنزا   ــدراا الحكومــة بنســــــــــــــبــة  ع  ر خفرار كبيرار يتمجــل في زيــادة العــدوى بلــ  19-كوفيــد

ال  ســـــــفينية في مجال االختبار والحجر الاـــــــحي  ومن دواعي الق ع حوادة تر  عمال يعانون من  عرام 
المرم عند نقاف الت تيا بعد  ن  عادتلم مسـرائيل مل  المنافع الخاالـعة لسـيفرة ال  سـفينيينر دون التنسـيع 

  ( 144) م  الس فاا ال  سفينية

 التع يم  
ال تزال الســــياســــاا والممارســــاا ا ســــرائي ية تجعل من الحاــــول ع   التع يم في بيئة تع يمية َّمنة  - 114

تحديار كبيرار وفويل األمد  ف ي المنفقة جيمر ي تقر  كجر من ج ة التجمعاا الســـــكنية مل  المدار  االبتدائيةر  
ر ل واــــــــول مل    ري مدرســــــــةر وكجيرار ويالــــــــفر األف ال لقف  مســــــــافاا فوي ةر و حيانار ســــــــيرار ع   األ دام

في المائة(  88يتعين ع يلم عبور نقفة ت تيا واحدة  و نقفتين ل واـول مليلا  ويالـفر معظم األف ال ) ما
__________ 

 (139) WHO, “Measles – Gaza Strip”, disease outbreak news, 9 January 2020  

  2019ل مر ةر  ي ول/سبتمبر بيئة األمم المتحدة  (140) 

 مسلاماا اندوع األمم المتحدة ل سكان  (141) 

  2020االستعرام العام ليحتياجاا ا نسانية لعام مكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (142) 

  2019بيئة األمم المتحدة ل مر ةر  ي ول/سبتمبر  (143) 

 مسلاماا منظمة الاحة العالمية  (144) 
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في الخ يل مل  عبور نقفة ت تيا عســـــكرية و/ و يتعرالـــــون ل مالـــــايقة من  H2اللين يســـــكنون في المنفقة 
  ( 145) قلم مل  المدرسةجاني المستوفنين ا سرائي يين وبم في فري 

حـــــادجـــــة مرتبفـــــة بـــــالتع يم تعرم للـــــا حوالي  328ر تم توجيع مـــــا مجموعـــــه 2019وفي عـــــام  - 115
مدرســــــــــة  51فالي  وفي ظل اســــــــــتمرار النقر في  اعاا الدراســــــــــة في الالــــــــــ ة ال ربيةر تواجه  20 000
بو   العمل  وفي الال ة المنفقة جيم والقد  الشر ية  وامر بدمر في حين تخال  مدار   خرى ألوامر  في

فيلا القد  الشـر يةر يتلدد خفر شـديد ممكانية الحاـول ع   التع يم بسـبي االنتلاكاا المرتبفة  ال ربيةر بما
بالتع يم والتي يتعرم للا الفيي والمع مون  ويتعرم األف ال ل عن  المتاـــــــل بالنزا  والقيود الم روالـــــــة 

التو   عن الدراســـة  وتتسجر ممكانية الحاـــول ع   التع يم اآلمن   ع   التنقلر ويالدل لل  مل  زيادة معدالا
ــايقاا وتربيي  بســـــبي العن  وعم ياا الت تيا المســـــ حة في المدار ؛ وما ي قا  الفيي والمع مون من مالـــ
يابار؛ والنقر الحاد في  اعاا الدراســــة؛ و وامر اللدم  و و   العمل  وعن  في فريقلم مل  المدرســــة لبابار وا 

درة بشـسن المباني المدرسـية  وفي القد  الشـر يةر  دا الزيادة في العم ياا األمنية في المدينةر وال سـيما الاـا
  ( 146) االشتباكاا شبه اليومية في العيسويةر مل  عدة اعتقاالار بما في لل  اعتقال األف ال

ملحاع  الـــرار ودمار ع   نحو وفي ازةر  دى ا ايع وعم ياا التاـــعيد العســـكرل المتعددة مل   - 116
ــاشـــــة  ويتســـــبي النقر الحاد في الكلربا  وزيادة   متكرر بالبنية التحتية التع يمية التي تعاني  اـــــير من اللشـــ

  ( 147) ال قر والشواال المتع قة بالحماية في ت ا م بل  الحالة

في المـاـئة من مـدار   70وبـنا  عوامـل  خرى تزـيد من تعقـيد توفير خـدمـاا التع يمر وتجبر حوالي  - 117
في المــائــة من المــدار  التي تــديربــا وزارة التع يم ال  ســــــــــــــفينيــة ع   العمــل بنظــام ال ترتين   63األونروا و 

  ( 148) الجية فتراار مما يالدل مل  اكتظاظ  اعاا الدراسة  و

عـامـار  15و  10في المـاـئة من األف ـال الـلين تتراوف  عمـاربم بين  4,9وتشــــــــــــــير التقـديراا مل   ن  - 118
عامار في األرم ال  ســـــــــفينية المحت ة انقفعوا عن  17و  16في المائة من اللين تتراوف  عماربم بين   25 و

الدراســــــة  وتتعرم ال تياا ال واتي ينقفعن عن الدراســــــة بشــــــدة لخفر الزواا المبكرر في حين يكون ال تيان  
  ( 149) عرالة بشدة لعمل األف ال  و المشاركة في  نشفة تلدد الحياة

 

 األجر الجنساني ليحتيل ع   النسا  وال تياا  
تالجر القوانين والســــياســــاا والممارســــاا التي ت رالــــلا الســــ فاا ا ســــرائي ية ع   النســــا  وال تياا  - 119

ال  سفينياا بفرع معينة  وكجيرار ما تكون المر ة  ول المتالررين من القيود الم روالة ع   ا  امة ولم شمل 
األسـرة ألنلا عادة ما تنتقلر عند الزواار بعيدا عن  سـرتلا ومجتمعلا المح ير وتجد ن سـلا  حيانا و د تقف عا 

  ( 150) بلا السبل وانقفعا عنلا الموارد
__________ 

 اليونيس  مسلاماا  (145) 

 (146) UNICEF, “State of Palestine, humanitarian situation report”, July–September 2019  

 مسلاماا اليونيس   (147) 

  2020لعام  ا نسانية ليحتياجاا العام االستعراممسلاماا األونروا؛ ومكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (148) 

  2020لعام  ا نسانية ليحتياجاا العام االستعراممكتي تنسيع الشالون ا نسانيةر  (149) 

 مسلاماا بيئة األمم المتحدة ل مر ة  (150) 



A/75/86 

E/2020/62 
 

 

20-07010 25/28 

 

وال تزال النســـــا  وال تياا ال  ســـــفينياا يتعرالـــــن ل عن  اللل يمارســـــه المســـــتوفنون ا ســـــرائي يون  - 120
وكشــ ا المنظماا النســائية  ن الخو  من عدم معرفة الو ا اللل  د تقوم فيه  ( 151) و واا األمن ا ســرائي ية

 واا االحتيل ا ســـــــــــــرائي ية بمدابمة المنازل يجعل النســـــــــــــا  يرتدين الحجاي في جمي  األو اار حت   جنا  
لكور حول   وت يد بعم النســــا  بسن الوجود المتكرر  و الدائم ل مســــتوفنين  و الجنود  و الســــكان ال( 152) النوم

  ( 153) المنزل  جر ع   خاوايتلن وحريتلن في التنقل

وتالجر عم ياا بدم المنازل وا خي  القســرل تسجيرار ســ بيار ع   حع المر ة في الســكن اليئع ونوعية   - 121
حياتلا األســـــرية وتالجر تسجيرار خفيرار ع   الاـــــحة العاف ية ل نســـــا  وال تياا ال  ســـــفينياا  وتتحمل النســـــا ر 

ســــــــيما األملاار عي  الــــــــمان رفا  األســــــــرةر بما في لل  تسمين مكان جديد ل عيا وتوفير الدعم البدني  وال
  و د يالدل العيا م   ســــــــــــرة موســــــــــــعة مل  توتراا داخل األســــــــــــرر ويزيد من خفر ( 154) والعاف ي أل اربلن

والتدابير   19-حة كوفيد  وتت ا م بل  الحالة بســـبي جائ ( 155) التعرم ل عن  العائ ي  و مســـا ة معام ة األف ال
 الحتوائلا  المتخلة

وي يد مقدمو الخدماا بتزايد الف ي ع   المســـاعدة الن ســـية االجتماعية بســـبي العن  العائ ي الـــد  - 122
النســا  واألف الر وســف نقر مزمن في األماكن اآلمنة والمنافع الترفيلية  ويعزى ارت ا  العن  العائ ي مل  

  ( 156) ن الحالة السائدةر بما في لل  ا جلاد اال تاادل واكتظاظ األسر المعيشيةالخو  والق ع الناجمين ع

وتشــــــــــــير بعم التقارير عن العن  والتحرا الجنســــــــــــي عند نقاف الت تيا  ن الوالدين يترددون في  - 123
  ( 157) السماف لبناتلم بعبور نقاف الت تيا من  جل االلتحاع بالمدار ر مما يعوع حاوللن ع   التع يم

ــتئنا   12,5ولم تتمكن  - 124 ــيرة العودة الكبرى من اســـــ ــا  اليتي  اـــــــبن خيل مســـــ في المائة من النســـــ
عم لن  وتعاني النســــــا  وال تياا  يالــــــار من زيادة التعرم لينتلا  البدني والجنســــــي  كما تتعرم النســــــا  

  ( 158) وال تياا مل  التزويج  سرا  و مل  الزواا المبكر من لكور ماابين  و مشوبين

والنسا  العاميا في المنفقة جيم االبا ما يعم ن بدون  جر  و يت قين  جورا منخ الة  وبن يعم ن  - 125
بشـــــــكل  ســـــــاســـــــي في الزراعة )يالدين في المقام األول عمي  ســـــــريا اير مدفو  األجر(  و في المســـــــتوفناا 

  ( 159) تعوللا النسا  في المنفقة جيما سرائي ية  وبلا ما يزيد من مستوى فقر األسر المعيشية التي 

__________ 

  42ر ال قرة A/74/357 انظر (151) 

 WCLAC’s shadow report for the Committee on Economic, Social“مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،   (152) 

and Cultural Rights, 66th session – Israel review”, 2019  

  53ر ال قرة A/74/357 انظر (153) 

ر ”Punitive Measures: the gendered impact on Palestinian women“لرشـــــــــاد القانوني واالجتماعير مركز المر ة ل (154) 
ر كــانون 1967تقرير مقــدم مل  المقرر الخــار المعني بحــالــة حقوع ا نســــــــــــــــان في األراالــــــــــــــي ال  ســــــــــــــفينيــة المحت ــة منــل عــام 

   2019 األول/ديسمبر

 (155) E/ESCWA/ECW/2019/TP.2  

 ر 4ر ر م ا : تقرير الحالة19-حالة الفوار  الناجمة عن كوفيد” مكتي تنســــــــيع الشــــــــالون ا نســــــــانية في األرم ال  ســــــــفينية المحت ةر   (156) 
   2020نيسان/ بريل  7-13

  ”WCLAC’s shadow report“مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،  (157) 

 مسلاماا بيئة األمم المتحدة ل مر ة  (158) 

 (159) Rema Hammami and others, “Addressing the needs of Palestinian households in Area C of the 

West Bank: A summary of the findings of the first comprehensive household survey”(Oxfam, 

Birzeit University, Nairobi/Bi’r Zayt, State of Palestine, January 2019)  

https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/ECW/2019/TP.2
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ر بشـــــــكل 19-وتالجر عوامل متعددةر بما في لل  االحتيل والممارســـــــاا ا ســـــــرائي ية وجائحة كوفيد - 126
اير متناســـــــــي ع   النســـــــــا  وال تياا ال  ســـــــــفينياا في عدة مجاالا  و د تتســـــــــبي بل  اآلجار في تقويم 

المر ة في العقود المـاالـــــــــــــــية ويمكن  ن تالدل مل  تـ ا م  وجـه عـدم المكـاســــــــــــــي التي تحقـقا في مجـال حقوع  
  ( 160) المساواة القائمة من  بل

  
 الجوالن السوري المحتل  -  ثالثا  

 رر فيه اللل   (1981) 497يوااــــل األمين العام تجديد التسكيد ع   اــــيحية  رار مج   األمن  - 127
دارتلا ع   الجوالن السـورل المحتل الغ  المج    ن  رار مسـرائيل الخار ب رم  وانينلا وواليتلا القالـائية وا 

 وبافل ولي  له  ل  جر  انوني دولي 

شـــــــــخر في الجوالن الســـــــــورل المحتلر ناـــــــــ لم تقريبار من المســـــــــتوفنين   50 000ويعيا  رابة   - 128
مســــتوفنة اير شــــرعية  ويعيا الســــكان الســــوريون البالغ عددبم حوالي  34ا ســــرائي يين اللين يعيشــــون في  

  ( 161) في المائة من  راالي الجوالن السورل المحتل 5نسمة في خم   رى تشكل زبا   27 000

ر  ن تشــــــــــــــييـد وتوســــــــــــــي   2018/20  و كـد المج   اال تاــــــــــــــادل واالجتمـاعي من جـديـدر في  رار  - 129
ــل  ــرائي ية وما يتاــــــ ــتوفناا ا ســــــ ــفينية المحت ةر بما فيلا القد  المســــــ بلا من بن  تحتية في األرم ال  ســــــ

الشـــر يةر وفي الجوالن الســـورل المحتلر منما بي  عمال اير  انونية وتشـــكل عقبة رئيســـية تحول دون تحقيع 
ن اســتمرار عم ياا م امة المســتوفناا ا ســرائي ية في األرم ال  ســفينية  التنمية اال تاــادية واالجتماعية  وا 
المحت ة والجوالن السورل المحتل وتوسيعلا تعني  ن مسرائيل تنقل سكانلا المدنيين مل  األراالي التي تحت لار  

  ( 162) وبو  مر محظور بموجي القانون الدولي ا نساني

و ب غ ماـدر معيمي مسـرائي ي عن خفة حكومية لتوسـي  المسـتوفناا في الجوالن السـورل المحتل  - 130
  و افيد بسن الخفة تتوخ  2048مســــــتوفن بح ول عام  250  000توفنين في المنفقة مل  وزيادة عدد المـســـــ 

 وحدة سكنية جديدة ومستوفنتين جديدتين  30 000تشييد 

ويواجه الســـكان الســـوريون في الجوالن الســـورل المحتل  يودار تمييزية كبيرة في مجال البنا  ت رالـــلا   - 131
ل  االكتظاظ ع يلم مسرائيلر مما يالدل مل  ال وف   ع   البن  التحتية وا 

وال تزال مسرائيل تحافظ ع   سياساا تقييدية اارمة بشسن تقسيم المنافع والبنا ر ويالجر لل  ع    - 132
الســـكان الســـوريين  وتشـــمل بل  الســـياســـاا ماـــدار  وامر اللدم والشـــرو  مالخرار في تن يل عم ية جديدة تلد  

  ( 163) تي تا   لتوسي  القرى السورية من  جل منشا  منتز  وفنيمل  تقسيم بعم األراالي النادرة ال

وتعمل مسرائيل ع   ت يير نظاملا لتسجيل األراالي  وينفول الت يير ع   خفر حرمان الموافنين   - 133
الســــــــوريين اللين لي  لديلم ما يك ي من األدلة ع   الم كيةر ويمكن  ن يوفر  ســــــــاســــــــار الســــــــتيي  مســــــــرائيل 

  ( 164) األراالي ع  

__________ 

 مسلاماا بيئة األمم المتحدة ل مر ة  (160) 

  71ر ال قرة A/74/357 انظر (161) 

  74ال قرة  ن سهر المرج  (162) 

  61ر ال قرة A/HRC/43/67انظر  (163) 

 مسلاماا منظمة العمل الدولية  (164) 

https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
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وشددا الجملورية العربية السورية ع    ن مسرائيل ما فتئا تعزز سيفرتلا ع   األراالي والموارد   - 134
الفبيعيةر بما في لل  الميا   و د  اما مســـرائيل بلل  بجم ة وســـائل منلا عم ية الماـــادرة األخيرة لضراالــي 

من الســـــيف التي  نشـــــستلا األمم المتحدة في   في  رية جباتا الخشـــــي الســـــوريةر الوا عة داخل المنفقة المجردة
ر بلد  بنا  خنادع بالقري من األراالـــي الســـوريةر وبي خفوة  دا مل  عزل عشـــراا الدونماا 1974عام 

  ( 165) من  راالي القرية

وتعمل شـــــركة منرجيك  ا ســـــرائي ية المحدودة ل فا ة المتجددة ع   مشـــــرو  تســـــع  من خيله مل   - 135
عن ة ريحية ع   مقربة من المراكز الســكنية الســورية  وتشــير التقديراا مل   ن المشــرو  ككل ســيمتد   31بنا  

ــوريين    4 300ع   حوالي  ــي الزراعية المحدودة المتبقية في حوزة الســــــــ دونمر  ل ما يقري من رب  األراالــــــــ
ين وع   الجواني البيئيةر  وبا الـــــافة مل  الجواني البيئية والتسجير اللل يخ   ه المشـــــرو  ع   اـــــحة الســـــوري 

  ( 166) يشعر السوريون بالق ع  يالار من الخفر اللل يشك ه ع   حياتلم الجقافية في الجوالن

  ( 167) وفي الو ا ن سهر ال يستفي  السوريون في الجوالن تفوير اناعاا ال از والن ف بسن سلم - 136

ما فيما يتع ع بالحاــول ع   األراالــي ووردا مع وماا عن اســتمرار الســياســاا التمييزيةر وال ســي  - 137
ــا للم  ــانـــــاا الــــــــــــــريبيـــــة تمنحلـــ عـــ ــال عـــــل بحوافز وا  ــا ر لاــــــــــــــــــال  المســــــــــــــتوفنين الـــــلين يتمتعون بـــ والميـــ

  ( 168) ا سرائي ية الحكومة

و دى التسـعير التمييزل ل مرافع العامة وتوزيعلا في الجوالن المحتل مل  دعم األعمال التجارية اير  - 138
   ( 169)  يينر وفي المقابل مل  خنع الاـناعاا السـوريةر وال سـيما القفا  الزراعيي ا سـرائ  الشـرعية ل مسـتوفنين

ــية الســــورية في الجوالن لديلا جلور في النشــــاف الزراعير فين عددار   يير  وفي حين  ن االبية األســــر المعيشــ
زارعين الســـــــوريين فقف من العمال يعم ون في الزراعة في المقام األول  وكان من الاـــــــعي ع   اـــــــ ار الم

منافسة الزراعة في المستوفناا التي االبار ما تكون زراعة اناعيةر وبلل  يالفر العديد من المزارعين مل  
  ( 170) ال جو  مل  ملن  خرى

و فادا الجملورية العربية الســـورية بسن مســـرائيل توااـــل محاوالتلا ل رم الجنســـية ا ســـرائي ية ع    - 139
 الجوالن السورل المحتل السوريين المقيمين في 

  

__________ 

  20ر ال قرة A/HRC/43/69انظر  (165) 

 (166) Al-Haq, “Joint parallel report on Israel’s violations of the International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights on the occasion of the United Nations Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights’ review of the fourth periodic report of Israel”, 6 September 2019  
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 (168) ILO, “The situation of workers of the occupied Arab territories” (document No. ILC.108/DG/APP, 

2019), para. 147  

 (169) Al-Haq, “Joint parallel report”, para 9. 
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 خلصة  -  رابعا  
ال يزال االحتيل ا ســـــــرائي ي الفويل األمد لضرم ال  ســـــــفينية المحت ة والجوالن الســـــــورل المحتل  - 140

ــوريينر وكلل  ع   التنمية االجتماعية  ــفينيين والســـ ــكان ال  ســـ ــية ل ســـ ــارار ع   األحوال المعيشـــ يالجر تسجيرار الـــ
المحت ة  والتسجير الســـــ بي ليحتيل ول ســـــياســـــاا والممارســـــاا ا ســـــرائي ية متعدد   واال تاـــــادية في األراالـــــي

 الفبقاار وتالجر تداعياته التراكمية ع   مستقبل السكان اللين يعيشون في ظل االحتيل 

من  وجه الالـــــــع  التي يتعرم للا  19-وتزيد التحدياا اير المســـــــبو ة التي تفرحلا  زمة كوفيد - 141
وال ســـيما ســـكان ازةر وتعر الـــلم ل مزيد من المخافر  واليجئون والشـــباي ال  ســـفينيونر اللين  ال  ســـفينيونر

ــتقرة  اـــــــــير يعانون بشـــــــــكل اير متناســـــــــي من الجائحة  ــادية اير مســـــــ كانا  حواللم االجتماعية واال تاـــــــ
ر وينب ي توفير  عقبلـا  وينب ي التعجيـل بو   التـدابير التي تقيـ د االختبـار والعيا في ســــــــــــــيـاع الجـائحـة ومـا

  19-مزيد من الموارد لمساعدة ال  سفينيين في مواجلة  زمة كوفيد

ــادية الرابنة في األرم ال  ســـــفينية المحت ة مل   ن تحقيع  - 142 وتشـــــير االتجاباا االجتماعية واال تاـــ
لقائمة  فالقيود  بدا  التنمية المستدامة سيكون بعيد المنال ملا لم تحدة ت يراا ميجابية جلرية في الظرو  ا

التي ت رالـــــلا مســـــرائيلر وتوســـــي  المســـــتوفناا اير الشـــــرعية واير لل  من الممارســـــاا ال تمن  التنمية في 
األراالـي المحت ة فحسـير بل تسـبي  يالـا  زماا منسـانية تقتالـي تحويل الجلود الوفنية والدولية من التنمية 

 مل  ا ااجة ال ورية 

واجه األونروا وانخـ ام المعونة المـقدمة من الجلـاا المـانحـة عامير َّخر وتمـجل  زمة التمويل التي ت  - 143
يتسـبي في ت ا م الظرو  اللشـة  اـير لمئاا اآلال  من ال  سـفينيين  ويكرر األمين العام ندا   الموجه مل  

ونروا   المجتم  الدولي لالــمان موااــ ة الدعم الحيول لحقوع اليجئين ال  ســفينيين وك الة تمويل مناســي لض
وتداعياتلا اال تاـادية مل  زيادة ت ا م الاـعوباا اال تاـادية  19-ومن المرج   ن يالدل ت شـي جائحة كوفيد

 ويمكن  ن يالدل مل  زيادة  سوة الظرو  المعيشية ل   سفينيين 

ويالدل ا ايع الم روم ع   ازةر واير للـــ  من التـــدابير التقييـــديـــة ا ســــــــــــــرائي يـــةر وعم يـــاا   - 144
ــع ــعوبة في ازة التاــــ ــديدة الاــــ ــو  حالة شــــ يد المتكررة وانخ ام التمويل المقدم من الجلاا المانحة مل  نشــــ

تتف ـي مجرا اا فوريـة من جـانـي المجتم  الـدولي  وبـلا  مر مجير ل جز  بوجـه خـار في ســــــــــــــيـاع جـائحـة 
 ر حية النظام الاحي في ازة ع   وش  االنليار في ظل تفور األزمة 19-كوفيد

ل مســــــرائيل األخل بســــــياســــــاا وممارســــــاا تتعارم م   راراا مج   األمن لاا الاــــــ ةر وتواـاـــــ  - 145
والقانون الدولي ا نساني والقانون الدولي لحقوع ا نسان  ويمكن  ن ياعتبر بعم بل  الممارساا تمييزيار و د 

ايةر وبو ياــــل بعالــــلا اآلخر مل  درجة الترحيل القســــرل  و العقاي الجماعي لضشــــخار المشــــمولين بالحم
 يشكل خر ا جسيما الت ا ية جني  الرابعة وياحظر بموجي القانون الدولي  ما

وال بــد من االمتجــال ل قــانون الــدولير م  الحرر ع    ال يحظ   ل فر  بــا فيا من العقــاي  - 146
ال  ســــفينيون والســــوريون اللين والــــمان العدالة والســــيم لجمي  النا  اللين يعيشــــون في المنفقةر بمن فيلم 

يعيشــــون في ظل االحتيل  وتحافظ األمم المتحدة ع   مو  لا الجابا المتمجل في  ن الســــيم الدائم والشــــامل 
ال يمكن  ن يتحقع مال من خيل حل الدولتين عن فريع الت اوم  وســــــيوااــــــل األمين العام ك الة  ن تعمل 

مستق ة وديمقرافية ومتا ة األراالي وتتمت  بمقوماا البقا ر تعيا  األمم المتحدة ع   منشا  دولة ف سفينية
جنبار مل  جني وفي ســـيم م  مســـرائيل َّمنةر وتكون القد  عااـــمة لكي الدولتينر تمشـــيار م   راراا مج   

 األمن لاا الا ة والقانون الدولي 


