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 والسبعون   السادسة   الدورة 

 األعمال جدول من  55 البند
 تمس   الطي   االسااطي انية   واألنشاا ة   اإلساائاليةية   الممارسااا 

  الساااا ان  من   وغيئه   الفةساااا ي ي   لةشااااع    اإلنسااااان   حقوق 
   المحطةة   األراضي   في   العئب 

   
  تمس  الطي   اإلساااائاليةية   الممارسااااا    في   بالطحقيق  المع ية   الخاصااااة   الةج ة   تقئيئ   

 المحطةة  األراضي   في   العئب  الس ان   من   وغيئه   الفةس ي ي   لةشع   اإلنسان   حقوق 
  

 *العام  األمين  من مذكئة  

  الخاصـة  للجنة والخمسـين الثالث  التقفيف العامة  الجمعية  أعضـا  إلى يحيل  بأن العام  األمين يتشـف  
 الســـ ان من وغيفه الفلســـييني  للشـــع  اإلنســـان  حقوق  تمس التي  اإلســـفاييلية الممارســـا   في  بالتحقيق المعنية
م الذي المحتلة، األراضي في العفب  .75/96 العامة الجمعية بقفار عمال يقدَّ

  

 

 التيورا . آخف يتضمن لكي له، المقفر النهايي الموعد انقضا  بعد التقفيف هذا  ُقّدم * 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/96
https://undocs.org/ar/A/RES/75/96
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 تمس الطي  اليةية اإلسااائ   الممارساااا   في  بالطحقيق  المع ية   الخاصاااة   الةج ة   تقئيئ   
 األراضاااااي  في  العئب  السااااا ان   من   وغيئه   الفةسااااا ي ي  لةشاااااع   اإلنساااااان   حقوق 

 المحطةة 
 

 موجز  
 الممارســـــــــا  في للتحقيق  الخاصـــــــــة  اللجنة  تبذلها التي الجهود عن معلوما   التقفيف هذا  يتضـــــــــمن 
 واليتها لتنفيذ المحتلة األراضــي في العفب من وغيفه الفلســييني  للشــع  اإلنســان  حقوق  تمس  التي  اإلســفاييلية

 إلى  2020  آب/أغســــــــــــــيس  1  من  الفتفة  في  المحتلــة  العفبيــة  األراضــــــــــــــي  في  اإلنســـــــــــــــان  حقوق   حــالــة  وعن
  إجفا   اللجنة تسـتي  لم  (،19-)كوفيد  كورونا فيفوس مفض  جايحة  النتشـار  ونظفا .2021  آب/أغسـيس 31

 ذلك، من  وبدال  المنيقة. إلى  الســـــــنوية  بعثتها  إجفا  أو جنيف  في األعضـــــــا  الدول م   الســـــــنوية مشـــــــاوراتها
ــا   ووزارا   المتحدة  لألمم تابعة وكاال  م   اإلنتفنت عبف االجتماعا  من  ســـــلســـــلة اللجنة  نظمت   ومؤســـــســـ

ــيينية ــييني  المدني المجتم   من  ومنظما   فلســـــ ــلت  .2021 وحزيفان/يونيه  أيار/مايو في  الفلســـــ   اللجنة وأرســـــ
ــا ــا . الدول إلى ذلك في بما  خيية،  إفادا   لتقديم  طلبا  أيضــــــ  عددا التقفيف هذا في اللجنة وتتناول األعضــــــ
  في  والحصار اإلنسانية  والحالة  ،2021 أيار/مايو في  غزة  في العدايية  األعمال  بتصعيد المتعلقة  الشواغل من
ــفة في  التعبيف  وحفية غزة، ــف ية،  القدس فيها  بما المحتلة، الغفبية  الضــ ــفي، واإلخال  الهدم وعمليا  الشــ  القســ

 الالجئين  وحالة الفلســــيينيين، حقوق   في 19-كوفيد  جايحة  وأثف المســــتوطنين، وعنف  المســــتوطنا   وتوســــي 
 المحتل. السوري  الجوالن في اإلنسان حقوق  وحالة  الفلسيينيين،
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 مقدمة  -   أوال  

 تمس التي اإلســـــــفاييلية الممارســـــــا  في بالتحقيق المعنية  الخاصـــــــة  اللجنة العامة  الجمعية أنشـــــــأ  - 1
ــان  حقوق  ــع   اإلنســ ــييني للشــ ــ ان من وغيفه الفلســ ــي  في العفب  الســ   بموج   1968 عام في  المحتلة األراضــ
  وفي  وماليزيا. والســـنغال النكا ســـفي   هي أعضـــا   دول ثالث  من حاليا  اللجنة وتتألف  .(23-)د  2443  قفارها
 األمم  لدى  النكا لســــــفي  الدايم الممثل  بايفيس،  موهان هم أعضــــــا   بثالثة  الخاصــــــة  اللجنة ُمّثلت ،2021 عام

 األمم  لدى  لماليزيا الدايم الممثل  عيديد،  هاســـــفين  محمد  وســـــيد  الخاصـــــة(، اللجنة  )رييس  نيويورك  في المتحدة
 نيويورك. في المتحدة األمم لدى للسنغال الدايم الممثل  نيانغ، وشيخ  نيويورك، في المتحدة

  
 الوالية  -  ثانيا  

  تتمثل   الخاصــــــــــــة  اللجنة والية  أن على  الالحقة  وقفاراتها (23-)د 2443  العامة الجمعية  قفار  ينص - 2
 العفب السـ ان من وغيفه الفلسـييني للشـع  اإلنسـان حقوق  تمس التي اإلسـفاييلية الممارسـا  في  التحقيق في
 منذ اإلســـــفاييلي  االحتالل تحت  تزال ال  التي  األراضـــــي هي  المحتلة  األراضـــــي  وتعتبف  المحتلة.  األراضـــــي في
 وغزة،  الشــف ية، القدس فيها بما  الغفبية،  الضــفة من  تتألف التي المحتلة،  الفلســيينية األرض أي ،1967 عام

 المحتل. السوري  والجوالن

م - 3  اللجـنة إلى  العـامـة  الجمعـية  فـيه طلـبت  اـلذي ،75/96  العـامـة  الجمعـية بقفار  عمال  التقفيف  هـذا  ويقـدَّ
 والممارســا   الســياســا  في التحقيق كاملة،  بصــورة اإلســفاييلي  االحتالل  إنها  حين إلى تواصــل، أن  الخاصــة

 التي  األخفى   العفبية  األراضـــــــي وفي  الشـــــــف ية، القدس فيها  بما  المحتلة،  الفلســـــــيينية األرض في  اإلســـــــفاييلية
  األشــــــــخا  بحماية المتعلقة جنيف التفا ية  إســــــــفاييل انتهاكا   وبخاصــــــــة ،1967 عام  منذ  إســــــــفاييل  تحتلها
  اللجنة  م   االقتضــــــــا ،  حســــــــ   تتشــــــــاور،  وأن  ،1949  غســــــــيسآب/أ   12  المؤرخة الحفب  وقت في  المدنيين
 فيهم بمن المحتلة،  األراضــــــــي  ســــــــ ان رفاه حماية  ضــــــــمان  أجل  من ألنظمتها وفقا  األحمف  للصــــــــلي  الدولية

ــجنا  ــان  وحقوق   والمحتجزون، الســــ ــ ان، ألولئك الم فولة  اإلنســــ   تقاريف  بانتظام  العام األمين إلى  تقدم وأن  الســــ
 الفتفة التقفيف هذا ويغيي الشـــــف ية. القدس فيها بما المحتلة، الفلســـــيينية األرض  في الفاهنة  الحالة  عن دورية
 .2021 آب/أغسيس 31 إلى 2020 آب/أغسيس 1 من
  

 الخاصة   الةج ة  أنش ة  -  ثالثا  

 ج يف  في  األعضاء  الدول مع  المشاورا  -  ألف 

 انتشـــــار بســـــب  ،2020 عام  في جنيف في الســـــنوية  مشـــــاوراتها  إجفا   الخاصـــــة  اللجنة تســـــتي  لم - 4
ــادســــــة  الدورة  انعقاد  وقبل  (.19-)كوفيد  كورونا فيفوس مفض  جايحة   اإلنســــــان،   حقوق   لمجلس  واألربعين الســــ
ــة  اللجنة  وجهت ــاورا   إلجفا  دعوا   الخاصــــ  والجمهورية األردن من لكل الدايمة البعثا  إلى جنيف في  مشــــ
  وفي اإلسـالمي.  التعاون  ومنظمة  فلسـيين لدولة  الدايمتين  المفاقبتين  والبعثتين  ولبنان، ومصـف  السـورية  العفبية
 لمصــــــــــــــف  الخـاصــــــــــــــين  الممثلين  م  الخـاصـــــــــــــــة  اللجنـة  اجتمعـت  ،2021  آذار/مـارس  18  إلى  15  من  الفتفة

ــورية  العفبية والجمهورية  اإلســـالمي.  التعاون   منظمة  وممثل  فلســـيين لدولة الدايمة  المفا بة والبعثة  ولبنان، السـ
 االفتفاضية. بالوسايل االجتماعا  وُعقد 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/2443(XXIII)
https://undocs.org/ar/A/RES/2443(XXIII)
https://undocs.org/ar/A/RES/2443(XXIII)
https://undocs.org/ar/A/RES/2443(XXIII)
https://undocs.org/ar/A/RES/75/96
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 المحاورين مع  اإلنطئنت  عبئ  المعقودة  االجطماعا  -  باء 

ــتي  لم - 5 ــة  اللجنة  تســـــــــ ــنوية  بعثتها  إجفا   الخاصـــــــــ ــب  2021 عام في  المنيقة  في  الســـــــــ  جايحة  بســـــــــ
  لألمم تابعة وكاال  م   ( 1) اإلنتفنت  عبف  االجتماعا   من  ســـــــــــلســـــــــــلة اللجنة  نظمت بديل، وكحل .19-كوفيد
ــا   ووزارا  المتحدة ــســــــ ــيينية  ومؤســــــ ــييني المدني  المجتم   ومنظما   فلســــــ  9  و 8 وفي 3 إلى 1 من الفلســــــ

  لحقوق  المتحدة األمم مفوضـــــية  عمل  عن  إحاطة إلى  كذلك  الخاصـــــة  اللجنة واســـــتمعت .2021  حزيفان/يونيه
 من المقدمة التقاريف إلى باإلضــافة المحتلة،  الفلســيينية األرض في اإلنســان  حقوق  بحالة يتعلق  فيما اإلنســان
  لصـعوبة ونظفا اإلنسـان.  حقوق   لمجلس  واألربعين  السـادسـة  الدورة إلى اإلنسـان  لحقوق  المتحدة األمم مفوضـية
ــا  الخاصـــــة  اللجنة أرســـــلت  اإلنتفنت،  على  االجتماعا   من  كبيف عدد عقد   حاورين الم إلى  أخفى  دعوا  أيضـــ
 خيية. إفادا  تقديم أجل من

  واســــعة طايفة بشــــأن  وإحاطا   شــــهادا  قدموا من لكل تقديفها  صــــادق  عن  الخاصــــة اللجنة وتعفب - 6
  اللجنة أصـــــدر   ،2021  حزيفان/يونيه 14  وفي  اإلنســـــانية. والمســـــايل اإلنســـــان بحقوق  المتعلقة المســـــايل من

 .( 2) المحاورين م  اجتماعاتها ختام في صحفيا بيانا الخاصة

 ثم  التقفيف، هذا إعداد قبل إليها المقدمة  األخفى   والمواد الوثايق  بإمعان  الخاصـــــــــــة اللجنة  ودرســـــــــــت - 7
  رييســــي  بشــــ ل  تفتكز  التقفيف هذا في الواردة  والمعلوما   المحفوظا . إلى  الوثايق هذه العامة  األمانة ضــــمت
 بالتقفيف. المشمولة الفتفة خالل الخاصة اللجنة تلقتها التي واإلفادا  واإلحاطا  الشهادا  على

  
 المحطةة   الفةس ي ية   األرض   في  اإلنسان  حقوق  حالة  -  رابعا  

 من  واســــــــــــــعـة  بمجموعـة الخيـية،  اإلفـادا  خالل  ومن  اجتمـاعـاتهـا، خالل الخـاصــــــــــــــة اللجـنة  ُأبلغـت - 8
  وشـــــملت  عاما.  54  منذ المســـــتمف اإلســـــفاييلي  االحتالل  الســـــتمفار نتيجة اإلنســـــان بحقوق   المتصـــــلة المســـــايل
ّل  التي المحددة  المجاال  ــُ ــو   سـ ــعيد  عليها  الضـ ــ في  التصـ   غزة في  وتأثيفه  2021  أيار/مايو  في غزة  في العسـ
  الجمعيا   وتكوين التعبيف حفية من اإلسـفاييلية األمن قوا  وحدّ   الشـف ية، القدس ذلك  في  بما  الغفبية  والضـفة
 بالقوة، الفلســيينيين بنقل والتهديد الشــف ية، القدس في المســتمفة اإلخال  وعمليا  الغفبية، الضــفة في  الســلمية
ــحفيين  واعتقال ــان  حقوق   عن  والمدافعين  الصـــــ ــلة بالحقوق   يهتمون  الذين اإلنســـــ   في القســـــــفي  باإلخال   المتصـــــ
 بالشــواغل أيضــا علما  اللجنة  وأحاطت  المســتوطنين. وعنف  االســتيياني  والتوســ   يدعمونها، أو الشــف ية  القدس
ــول يتعلق فيما  المحاورين من  عدد عنها  أعفب التي ــييني الشـــع  بحصـ ــحية،  الفعاية على الفلسـ   في  بما الصـ
 .19-كوفيد جايحة سياق في سيما وال ،19-كوفيد مفض ضد لقاحا  على الحصول ذلك

 النار،  إطالق  وقف اتفاق  من  قصــيف  وقت  بعد  جف   التي  الخاصــة، اللجنة  مشــاورا  لتوقيت  ونظفا - 9
ــعيد  أثف على  المحاورين من  العديد ركز ــ في   التصـــــ ــيينيين على األخيف العســـــ ــا وورد  غزة. في الفلســـــ   أيضـــــ

  فضال عشف، الفاب   عامه  دخول على  شار  الذي  غزة على  إسفاييل تففضه  الذي  الحصار أثف عن معلوما 
 __________ 

حاطة، ومّثله ناي  الممثل  لم يســـتي  موهان بايفيس، الممثل الدايم لســـفي النكا لدى األمم المتحدة في نيويورك، حضـــور جلســـا  اإل (1) 
الدايم، ساتيا رودريغو. وأيضا لم يستي  شيخ نيانغ، الممثل الدايم للسنغال لدى األمم المتحدة في نيويورك، حضور جلسا  اإلحاطة،  

 ومّثلته الموظفة المسؤولة عن شؤون فلسيين، فاطمة فاية.
 (2) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “United Nations  

special committee to investigate Israeli practices denounces violence”, 14 June 2021. 



A/76/360  

 

21-13788 5/25 

 

 يوما 11 دام الذي التصــعيد  خالل المدنية  باألعيان  لحق  الذي  والضــفر  واإلصــابا  احاألرو   في  الخســايف  عن
ــاركون   وأبفز .2021 أيار/مايو في ــا المشـ ــتمفار أيضـ ــفاييل اسـ ــتخدام في  إسـ ــفية  التدابيف  اسـ ــد القسـ   الشـــع  ضـ

 عن  إحاطة  اللجنة إلى  ُقدمت كما  الغفبية.  الضــفة من جيم والمنيقة  الشــف ية القدس  في ســيما وال الفلســييني،
 المحتل. السوري  الجوالن في االستييان أنشية استمفار

 
 2021  أيار/مايو  غزة،  في  العدالية  األعمال  تصعيد -  ألف 

  وحماس  إســفاييل  بين العدايية األعمال  في  آخف  مهلك تصــعيد  لحدوث  بالهل   الخاصــة  اللجنة تشــعف - 10
  حـدث  ،2021 أـيار/مـايو في  يومـا 11  مفّ  فعلى .2021 أـيار/مـايو  في الفلســــــــــــــيينـية  المســــــــــــــلحـة والجمـاعـا 
  وإصــــــابة مقتل إلى أدى  الفلســــــيينية  المســــــلحة والجماعا   إســــــفاييل  بين العدايية األعمال في  كارثي تصــــــعيد
  إسـفاييل شـنت الفتفة، هذه  وخالل غزة.  في  المدنية  األسـاسـية  بالهياكل كبيفة  أضـفار  إلحاق  عن  فضـال  مدنيين،
  فلســـيينيا، 257  ُقتل  التصـــعيد، لهذا ونتيجة  والبحف. البف من  قصـــف  عمليا  عن  فضـــال م ثفة جوية  غارا 
  الخاصـة  اللجنة ألعضـا  المحاورون   ووصـف  آخف.  فلسـييني 2 000  وُجفح امفأة، 40 و  طفال 66  بينهم من
 مقفبة على واضح عس في   هد  أي  وجود عدم رغم  ُقتلت بأكملها  ُأسفا أن وذكفوا المدمف،  الهجما  هذه أثف
ّفدوا الناس من  آالفا  وأن  بيوتها، من   في إســــــــــفاييلي  صــــــــــاروخي هجوم أدى المثال،  ســــــــــبيل  وعلى حديثا. شــــــــــُ
 .( 3) أطفال ستة  بينهم  مدنيين  ثمانية مقتل إلى  حانون  بيت من  بالقفب أيار/مايو 10

 العشـوايية الهجما  بشـأن  إليها ورد  التي التفاصـيل بسـب   البالغ قلقها عن  الخاصـة  اللجنة  وأعفبت - 11
  الصــناعية  والكيانا  الشــفكا ، ذلك  في  )بما  والخاصــة العامة الممتلكا  على اإلســفاييلية  القوا   شــنتها التي

 التي  األضــفار عن  فضــال  اإلعالم(  ووســايل  الزراعية،  واألراضــي والمصــار   والمســاجد، والمدارس،  والتجارية،
  وأصــــــــابت  والمياه،  والصــــــــحة والالســــــــلكية  الســــــــلكية  واالتصــــــــاال   الياقة ذلك في بما  التحتية،  بالبنية  لحقت
  مضـــــــــــخا   10 و  المياه؛ شـــــــــــب ا  أنابي   من متف 250  000 و  المعبدة؛  اليفق  من  مفب   متف  400 000
  التقاريف وذكف   .( 5) طبية  منشــــأة  23 و  ؛( 4) كهفبا   خيوط وأربعة  ما ؛ بئف 13 و الصــــحي؛ والصــــف  للمياه
 االعتبار في  يأخذ لم  أنه  تبين  اإلسفاييلي  الجيش  قدمها التي  المحدودة العامة  التفسيفا   أن  اللجنة إلى  المقدمة
ــانية باألزمة غزة  في  المدنيين  الســـــــ ان  تأثف مدى  كا  نحو على   الســـــــ اني الياب   وال  أصـــــــال ، القايمة اإلنســـــ

 .( 6) العدايية األعمال فيها جف  التي للمناطق الكثيف

ــادر وذكف  - 12 ــُتهدفت  التي  المباني من العديد  أن  فلســــــــيينية  مصــــــ  األعمال من  الجولة هذه  خالل  اســــــ
ــابقا ُدمِّف  قد كانت العدايية ــييدها  وأعيد  2014 عام في ســــ ــافة  مؤخفا.  تشــــ ــفت ذلك، إلى  وإضــــ ــفاييل  قصــــ   إســــ
 تضـم التي التحتية  والبنى والشـفكا  الح ومية  والمفافق والم ات   الشـقق ذلك في  بما المدنية،  المباني  عشـفا 
 قيودا   يففض  اإلنســــــاني الدولي  القانون  أن إلى  الخاصــــــة  اللجنة  وتشــــــيف  .( 7) إعالمية  ومنظما   ومنازل م ات 

 __________ 

 (3) Human Rights Watch, “Gaza: apparent war crimes during May fighting”, 27 July 2021. 
تقفيف، كانت خيوط الكهفبا  الفييسـية األربعة التي تضـفر  خالل العدوان اإلسـفاييلي هيط خ  بغداد )انقي   حتى تاريخ تقديم هذا ال (4) 

ــعف )انقي  منذ 2021أيار/مايو   12(؛ وخ  القبة )انقي  منذ 2021أيار/مايو   11منذ  (؛ وخ   2021أيار/مايو   14(؛ وخ  الشــــــــــ
 (.2021أيار/مايو  19جباليا )انقي  منذ 

 .2و  1الصفحتان ، “ day military assault on Gaza-11” الميزان لحقوق اإلنسان، تقفيف مقدم إلى اللجنة بعنوان مفكز  (5) 
 .(Diakonia)مفكز دياكونيا للقانون الدولي اإلنساني  (6) 
 .2021أيار/مايو  20، “ قصف األهدا  المدنية جفيمة حفب” مفكز بتسيلم،  (7) 
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ــاركة  األطفا  على ــفورة على  وينص العدايية  األعمال في المشـــــــــ ــف أن ضـــــــــ   األهدا  على الهجما  تقتصـــــــــ
 العســــ فية  التحتية  البنية  اســــتهدفت هجماتها  أن األحيان  معظم في  إســــفاييل  زعمت  ولقد  .( 8) فحســــ  العســــ فية
  .( 9) المستهدفة المواق  إلخال  للمدنيين تحذيفا  مسبق بش ل وّجهت وأنها حماس لحفكة العايدة

 أن اللجنة  وتالحظ  األطفال. على المدمفة  التصـعيد آثار  إزا  العميق باألسـى  الخاصـة  اللجنة  وتشـعف - 13
  الصـــحية،  والمفافق بالمدارس  أضـــفار  ولحقت  التصـــعيد، هذا  خالل  اإلســـفاييلية  للهجما   نتيجة قتلوا  طفال 66

  األطفال على النفســي األثف تفاُكم إلى ذلك وأدى  .( 10) بأكملها  أســف  وشــّفد   وم ات ، منازل  باألرض  وســوّيت
  بها،   يتعلقون  التي  الشــخصــية  ممتلكاتهم أو  بيوتهم،  فقدان  يؤدي أن  يم ن  لألطفال، فبالنســبة  .( 11) كبيف بشــ ل
ــدمة إلى  والداهم، يوّففها التي الحماية  أو  أمنهم، أو ــية  صـــــــــ ــبة عميقة. نفســـــــــ  حّيز  فقدان فإن  للفتيا ، وبالنســـــــــ

ــية   وقدر   .( 12) خا  بشــــــــ ل مجهدة تجفبة  تكون  أن  يم ن  منازلهن  تدميف أو تضــــــــفر بســــــــب   الخصــــــــوصــــــ
  غزة في االجتماعي النفسـي  والدعم  النفسـية  الصـحة  خدما  إلى  حاجة  في  طفل 250  000 ثمة  أن اليونيسـف
 .( 13) “للتصـــعيد نتيجة األرواح في والخســـايف النياق الواســـ  والدمار  اإلصـــابا ”  من  والخو   الصـــدمة بســـب 

 النفســــــــية  التدخال  عن الفلســــــــيينية  االجتماعية  التنمية  وزارة قّدمتها  إحاطة إلى  الخاصــــــــة  اللجنة واســــــــتمعت
ــار بســــــــب  المففوضــــــــة القيود  بأن  اللجنة    الوزارة وأبلغت غزة. في  لألطفال تقّدمها  التي  االجتماعية   غزة حصــــــ
 بذلك. القيام على قدرتها من تحد 19-كوفيد وجايحة

 
 المساءلة -  باء 

ــيف - 14 ــة اللجنة تشــ ــل إلى  الخاصــ ــا لة  ففض في  الفشــ ــ فية العمليا   عن الفعلية  المســ ــفاييلية العســ   اإلســ
  منظما   وأعفبت .2014  و 2012  وفي 2009 إلى  2008  من  جف  التي العمليا   ذلك  في  بما الســــــــــــابقة،

  األخيف  التصـعيد  خالل أفعالها في  وشـفافة  شـاملة  تحقيقا   تجفي  لن  إسـفاييل  أن من قلقها عن  اإلنسـان  حقوق 
 أعمـالهـا،  في  الواجـ   النحو على  التحقيق  إلى إســــــــــــــفايـيل  الخـاصــــــــــــــة اللجـنة  وـتدعو  .( 14) العـدايـية  األعمـال في

 دورته في  اإلنســان حقوق   مجلس بإنشــا   الخاصــة  اللجنة  تفح  الصــدد، هذا وفي  عنها. المســؤولين  ومحاســبة
ــتثنايية ــتقلة الدولية  التحقيق لجنة  2021  أيار/مايو 27  في المعقودة  الثالثين  االســـــ  وتدعو حاليا، العاملة المســـــ
 الدولية. الجنايية المح مة في الجاري  التحقيق وكذلك اآللية هذه  م  التعاون  إلى إسفاييل

 

 __________ 

ــافي األول التفا يا  جنيف األرب  إلى أن 2)52دة  المفج  نفســـــــه. وتشـــــــيف الما (8)  تعّف    “ األهدا  العســـــــ فية” ( من البفوتوكول اإلضـــــ
ــتخدام معيارين مجتمعين هما ــ في ” أنها   (1)  :باســـ ــاهمة فعالة في العمل العســـ ــهم مســـ ــ فية ” ( ويحقق الهجوم عليها 2، )“ تســـ ميزة عســـ

 .“ أكيدة
 Fares Akram and Lee Keath, “Israel strikes Gaza home of Hamas leader, destroys  انظف على ســبيل المثال (9) 

AP office”, Associate Press News, 15 May 2021. 
 (10) UNICEF, “Children bear brunt of violence in Gaza”, 21 May 2021. 
 (11) Save the Children, “Children in Gaza conflict will suffer for years to come”, 21 May 2021. 
 (12) UN-Women, “Gender and wars in Gaza untangled: what past wars have taught us?”, June 2021, p. 8. 
 (13) UNICEF, “Escalation in the Gaza strip, the West Bank and Israel”, 16 May 2021. 
 .2021و أيار/ماي 24، “ واآلن حان وقت اليمس” مفكز بتسيلم،  (14) 
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 غزة  في  والحصار  اإلنسانية  الحالة -  جيم 

  قياع  في  الحفجة اإلنســـــانية  الحالة عن  إحاطا  إلى  الخاصـــــة  اللجنة اســـــتمعت  المشـــــاورا ،  خالل - 15
ــانية أزمة من طفل(،  مليون   نحو فيهم  )بمن نســـمة  مليوني  عددهم البالغ  الســـ ان  يعاني  حيث غزة،   خييفة  إنسـ

  تقّوضــــت  للفلســــيينيين  الم فولة اإلنســــان حقوق  وأغلبية  حياتهم.  مجاال  جمي   على  تؤثف  باســــتمفار ومتفاقمة
 والمياه والتعليم، الاليق، الس ن إلى يفتقفون  الفلسيينيون  يزال ال إذ اإلسفاييلي، الحصار  وطأة تحت وانُته ت
 .( 15) الصحية والمفافق

 بقلق تشـعف  الخاصـة  اللجنة  تزال ال عشـفة،  الخامسـة  السـنة غزة على المففوض  الحصـار  دخول  وم  - 16
ــان  حقوق   تقويض من  بالغ ــ ل اإلنســــ ــتمف  بشــــ ــانية  والحالة غزة،  في  ومنهجي مســــ  البنية  وانهيار  المزرية اإلنســــ

 من المـاـية  في 72  الغـذايي  األمن  انعـدام  من  يعـانون   من  نســـــــــــــــبة بلغـت  ،2021  عـام ـبداـية وفي  فيهـا.  التحتـية
 حديثا  الغذايي األمن انعدام  من  يعانون   شـخص  300 000  بينهم  من  شـخص(؛  مليون   1,4  من )أكثف السـ ان
  يبلغ  غزة  في  البيالة معدل  بأن  اللجنة وُأبلغت  .( 16) 19-كوفيد  جايحة عن الناجم االقتصــــــادي التباطؤ بســــــب 
 األخيف للتصــعيد كان وقد  .( 17) نظيفة  مياه على يحصــلون  ال الســ ان من الماية  في 95  وأن الماية،  في 46,6
  أففاد  قتل أو  جفح بسـب  األسـف  دخل انخفاض ذلك في بما غزة، اقتصـاد على مدمف أثف  العدايية  األعمال في
 .( 18) االقتصادي النشاط مستوى  وانخفاض دايم، أو مؤقت بش ل العمل فف  وفقدان األسفة، من

 الوحيدين المعبفين بالتقفيف المشــمولة الفتفة خالل أغلقت قد اإلســفاييلية  الســليا  بأن اللجنة وُأبلغت - 17
 الفلســـــــــــيينية المياه إلى الوصـــــــــــول  2021  أيار/مايو  في  وحظف   ســـــــــــالم( أبو وكفم  )إيفيتز غزة  في  العاملين
ــة ــية، أي لممارسـ ــيد ذلك  في  بما أنشـ ــماك  صـ ــحنا   دخول دون  ذلك  وحال  .( 19) األسـ  والدوا  والغذا  الوقود شـ
ــانـية واإلمـدادا   اـلدولي  للقـانون   انتهـاكـا  يشــــــــــــــ ـل قـد اإلجفا  هـذا  أن اللجـنة وتالحظ  غزة. إلى األخفى   اإلنســــــــــــ
ف وأن اإلنســانية اإلغاثة احتياجا  بمفور تســمح أن النزاع  أطفا  جمي  على يج  إذ العففي، اإلنســاني  تيســّ
 .( 20) عوايق ودون  بسفعة المحتاجين  المدنيين إلى وصولها

  زادا قد اإلســــفاييلي  والجيش اإلســــفاييلية  الســــليا   بأن  تفيد معلوما   اللجنة تلقت ذلك، على  وعالوة - 18
 لتشــغيل الالزم الوقود  دخول  وحظف منهجية، بصــورة  الكهفبا   خيوط باســتهدا   غزة في  الياقة أزمة حدة من

 بأن  وُأفيد  الفييســــــــــــــية.  الكهفبا   خيوط من  أربعة إصــــــــــــــالح  ورفض غزة، في  الكهفبا   لتوليد  الوحيدة  المحية

 __________ 

 (15) Euro-Med Human Rights Monitor, Suffocation and Isolation: 15 Years of Israeli Blockade on Gaza 

(Geneva, 2021). 
 (16) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview 

OPT: Humanitarian Programme Cycle 2021 (2020). 
 .2021حزيفان/يونيه  1المشاورا  التي جف  في  (17) 
 (18) UN-Women, “Gender and wars in Gaza untangled”, pp. 15–17. 
 (19) Al Mezan Centre for Human Rights, “Under heavy attacks and tightened blockade, Gaza health  

services are at risk of collapse”, 19 May 2021. 
؛  4و  3، الصـــــــــــــفحتان “ day military assault on Gaza-11” مفكز الميزان لحقوق اإلنســـــــــــــان، تقفيف مقدم إلى اللجنة بعنوان  (20) 

 ,”International Red Cross Committee, “Rule 55: access for humanitarian relief to civilians in need و

Customary International Humanitarian Law database.  ــالــــــــي ــتــــــ الــــــ ــ   ــفابــــــ الــــــ ــف  ــبــــــ عــــــ ــاح  ــتــــــ -https://ihlط  مــــــ

databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
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  في  الكهفبايي التيار  توفيف إلى  غزة في  الكهفبا   توزي   مؤســــــــــســــــــــة دف   الياقة في عجز من ذلك  عن نجم ما
 على قيودا ذلك وففض  ســـــــــــــاعة، 16 لمدة انقياع  يعقبها  فق   ســـــــــــــاعا   أرب  مدة  منها كل يســـــــــــــتمف  دورا 

  واليل  العفض  بين الفجوة أن أيضـــا  الخاصـــة  اللجنة وعلمت .( 21) الصـــحية الفعاية مثل  األســـاســـية  الخدما 
 التحتية  البنية على  األخيف  العســــــ في  التصــــــعيد  أثف بقلق  اللجنة  وتالحظ  .( 22) جدا  كبيفة  تزال ال  الكهفبا  على

 .19-كوفيد جايحة بسب  طاقتها تفوق  بأعبا  أصال مثقلة كانت التي غزة، في الصحية للخدما 
 

 الشئقية  القدس  فيها  بما  المحطةة،  الغئبية  الضفة  في  الطعبيئ  حئية -  دال 

 لقم  الحية  الذخيفة  اإلســـفاييلية األمن قوا   اســـتخدمت الشـــف ية،  القدس فيها  بما  الغفبية،  الضـــفة في - 19
 اإلســفاييلية )العملية غزة  قياع في  التصــعيد بداية  فعق   .( 23) غزة في التصــعيد  بســب  نشــبت التي  المظاهفا 
 وكذلك الشف ية،  والقدس المحتلة الغفبية  الضفة أنحا  جمي  في الفلسيينيون  نظم  (،“األسوار  حارس” المسماة
ــفاييل،  داخل المقيمون  ــعة  مظاهفا  إسـ ــامنا النياق  واسـ ــية  م  تضـ ــيينية القضـ   الهجما  على واحتجاجا  الفلسـ
  إخال   وخية  األقصــى حفم في  اإلســفاييلية  الشــفطة عنف  على أيضــا  المظاهفا   وركز  غزة.  في اإلســفاييلية
ــ ان ــيينيين الســــــــ ــيخ حي من  الفلســــــــ ــف ية. القدس  في  جفاح الشــــــــ  األمن  قوا  أن  التقاريف بعض وذكف  الشــــــــ

 األمن  قوا   أن  التقـــاريف  وذكف   .( 24) طفالن  بينهم  من  متظـــاهفا،  13  الفتفة  هـــذه  خالل  قتلـــت  اإلســــــــــــــفاييليـــة
  الضـــــفة أنحا  جمي  في عنيفة اشـــــتباكا   خالل  فلســـــيينيين  تســـــعة  وحده  أيار/مايو 14  في  قتلت اإلســـــفاييلية
 .( 25) الغفبية

 في الفلســـــــيينيين المتظاهفين ضـــــــد  بإففاط القوة  اســـــــتخدام  على  محددة أمثلة إلى  اللجنة واســـــــتمعت - 20
  الفلســيينيين   إخال  عمليا   خلفية على  نيســان/أبفيل، 13 في رمضــان شــهف من  يوم  أول  منذ الشــف ية  القدس
  وقوا  الفلسـيينيين  المتظاهفين بين مواجها  فاندلعت التوتف حدة وتصـاعد   جفاح. الشـيخ  حي في  الوشـي ة
 أيار/ 18 ففي  جفاح.  الشـــيخ حي وفي  األقصـــى  والمســـجد القديمة البلدة  حول  والمســـتوطنين  اإلســـفاييلية األمن
  في إســــفنجية  بفصــــاصــــة  فأصــــيبت  عاما 16 العمف من  تبلغ فتاة على  النار  ُأطلقت  المثال،  ســــبيل  على مايو،
ــيخ  حي في  منزلها في  ظهفها ــابت  جفاح.  الشـ ــة وأصـ ــاصـ ــاقه في والدها أخفى   رصـ   أخفى، حوادث  وفي .( 26) سـ
 .( 27) األقصى باحة في األحداث تغييتهم أثنا  صحفيين على اإلسفاييلية الشفطة اعتد 

ــة اللجنة وتعفب - 21 ــتمفار إزا  البالغ قلقها  عن  الخاصـــــــ ــتخدام على تنيوي  التي الحوادث  اســـــــ  القوة اســـــــ
 السلميين. المتظاهفين ضد بإففاط

 
 __________ 

 .4، الصفحة “ day military assault on Gaza-11” مفكز الميزان لحقوق اإلنسان، تقفيف مقدم إلى اللجنة بعنوان  (21) 
 .2021حزيفان/يونيه  1المشاورا  التي جف  في  (22) 
 .www.facebook.com/UNHumanRightsOPT/posts/1722947234560261 :انظف (23) 
 .2021تموز/يوليه  26، “ القم  الفّتاكط جنود قتلوا ثالثة متظاهفين في ثالثة من احتجاجا  الضفة الغفبية” مفكز بتسيلم،  (24) 
 (25) Aaron Boxerman, “At least nine Palestinians reported killed as violence spreads to West Bank”, 14 

May 2021. 
 (26) Nir Hasson, “Jerusalem police officer who shot 16-year-old Palestinian suspended after footage 

emerges, Haaretz, 26 May 2021. 
 (27) Deiaa Haj Yahia and Yanal Jbareen, “Arab journalist group protests Israeli police violence after attack 

on photographer”, Haaretz, 25 May 2021. 

http://www.facebook.com/UNHumanRightsOPT/posts/1722947234560261
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 القسئي   واإلخالء  الم ازل هدم - هاء 

  الفلســيينيين  نقل في وتســببت  المنازل، وهدم اإلخال  ممارســا   2021  عام  خالل  إســفاييل واصــلت - 22
 ُهدم  اإلنســــانية، الشــــؤون  تنســــيق لم ت  ووفقا    .( 28) الدولية  القانونية  لاللتزاما   انتهاكا  يشــــ ل نحو على  قســــفا
ــفيد إلى ذلك  فأدى 2020 عام  في  مبنى 854  اآلن حتى  2021  عام بد  منذ  وُهدم  شــــــــــــخص، 1 001  تشــــــــــ
ــا 766  تشــــــــــــــفـيد  إلى  ذـلك فـأدى  مبنى 548  مقـارـنة الفتفا   هـذه خالل الهـدم  عملـيا  وزاد   .( 29) شــــــــــــــخصــــــــــــ
ــ نية المنازل هدم  م   ،2019 بعام ــحية،  والمفافق  والنظافة، الصـــــــحي  والصـــــــف   المياه  ومفافق  الســـــ   في الصـــــ

 19-كوفيد  بجايحة المفتبية  للمخاطف  الفلســـــــــيينيين  من العديد  تعفيض  فزاد  عامة، صـــــــــحية أزمة  خضـــــــــم
 (.30 الفقفة ،A/HRC/46/65 )انظف

 غور  منيقة   في  والفعاة  البدو  فمجتمعا   القســـــفي.  التفحيل   خيف   بأكملها   فلســـــيينية  مجتمعا   وتواجه  -   23
  خا .   بوجه   للخيف  معفضـــــــة   مغلقة،  عســـــــ فية  مناطق   بوصـــــــفها  إســـــــفاييل  حددتها  التي  المناطق   وفي   األردن، 
  غور  شـمال   في  البدوية  البقيعة   حمصـة   قفية   في  هياكل  هدم  عن   الواردة  المعلوما   بقلق   الخاصـة   اللجنة   وسـّجلت 
  في   هدمت   قد   اإلســـــفاييلية  العســـــ فية  القوا    ومعها  اإلســـــفاييلية   المدنية   اإلدارة  أن   الواردة   التقاريف  وذكف    األردن. 

  هي   وهذه   ممتلكا .   وصـادر    مياه،   وخزانا    للحيوانا ،   واسـيبال   مسـاكن،   بينها  من  هي ال   28  تموز/يوليه  7
 . ( 30) بالتقفيف  المشمولة  الفتفة   خالل   البقيعة   حمصة   في   تنفذ  واس    نياق  على  هدم  عملية   خامس 

  القدس في القســفي   اإلخال   يواجهون  الذين  الفلســيينيين  حالة أن  الخاصــة للجنة  محاورين عدة وأكد - 24
  فلســيينية أســف ســب  بإخال  أوامف القدس  في الصــلح مح مة  أصــدر  ،2020 عام ففي  القلق.  تثيف الشــف ية

 القديمة البلدة  خارج سـلوان  وتق  مسـتوطنون. محلهم ليحل  الشـف ية، القدس  في سـلوان في الهوى  بين  حي في
 حي  وفي  .( 31) المســــــــتوطنين من مئا  عدة  حاليا  وتؤوي   فلســــــــييني، 33  000 حوالي فيها ويعيش  القدس في

  إجفا ا  بسـب   القسـفي  اإلخال  الفلسـيينيين  الالجئين من  أسـف  ثماني تواجه  الشـف ية، القدس  في  جفاح الشـيخ
 فإنها المذكورة  اإلخال  عمليا  ُنّفذ  وإذا االســـــتييانية.  شـــــمعون   نحاال   منظمة  بدأتها التي  القانونية اليعن
 الشـف ية  القدس في  اإلخال  عمليا  ومعظم  .( 32) الدولي القانون   بموج  اإلسـفاييلية لاللتزاما   انتهاكا سـتشـ ل
 اإلســــفاييلي  الغايبين  أمالك  إدارة قانون  إلى  اليلبا  هذه  وتســــتند  ،“االســــتييانية  المنظما ”  من  بيلبا  بدأ 
ــايل  وقانون  ــادر  واإلدارية القانونية المســــ ف أن  ويم ن .1970 عام في  الصــــ ــّ   القدس في  القوانين هذه  تنفيذ  ييســــ
 النحو على  اإلخال  أوامف  وتنفيذ األســـف هذه  حالة  وتؤكد .( 33) محتلة منيقة إلى ســـ انها  إســـفاييل نقل  الشـــف ية
 أمام  اليفيق  وتمهيد الفلســـــــييني الشـــــــف ية  القدس طاب  في دايم  تغييف  إحداث إلى تهد   إســـــــفاييل  أن المقفر
 الفلسيينيين. من  مزيد  وتشفيد  المستوطنين من مزيد دخول

 
 __________ 

 فيف مقدم من مفكز دياكونيا إلى اللجنة الخاصة.تق (28) 
 United Nations, Office for the  أشــــــــــــــخـــا .  907مبنى أدى إلى نزوح    628، الـــذي شــــــــــــــهـــد هـــدم  2019مقـــارنـــة بعـــام   (29) 

Coordination of Humanitarian Affairs, West Bank Demolition and Displacement database متاح عبف ،
 .www.ochaopt.org/data/demolition :الفاب  التالي

 .2021تموز/يوليه  9، “ جفيمة حفب في وضح الّنهار، مصّدقة بختم مح مة العدل العليا” مفكز بتسيلم،  (30) 
 (31) Amnesty International, “Israel/OPT: scrap plans to forcibly evict Palestinian families in Silwan”, 25 

May 2021. 
 .2021حزيفان/يونيه  13تقفيف مقدم من رابية مؤسسا  حقوق اإلنسان،  (32) 
 (33) Rupert Colville, Spokesperson for the United Nations High Commissioner for Human Rights, press 

briefing notes on Occupied Palestinian Territory, Geneva, 7 May 2021. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/65
http://www.ochaopt.org/data/demolition
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 المسطوط ين  وع ف  المسطوط ا   توسيع -  واو 

  الغفبية،   الضـفة في  القانونية غيف المسـتوطنا   بتوسـي   تفيد  الخاصـة اللجنة إلى  تقاريف  ورود اسـتمف - 25
  إسـفاييل  األمن  مجلس  طال   حزيفان/يونيه،  24 وفي  بالتقفيف. المشـمولة  الفتفة خالل الشـف ية،  القدس فيها  بما
 .(2016) 2334  القفار  إلى  استنادا  ،“االستييانية  األنشية جمي   كامل  نحو  وعلى  فورا  توقف”  بأن  أخفى   مفة

  خا  بشـ ل  قلقه إلى  وينسـالند، تور  األوسـ ، الشـفق   في السـالم لعملية  الخا  المتحدة األمم  منسـق وأشـار
 المحاورون   وأعفب  .( 34) جديدة اســتييانية  بؤر وبد  الشــف ية  القدس في حوما هار مســتوطنة  لتوســي   خية من
 مدينة من  بالقفب  القانونية غيف االســــــتييانية  إيفياتار ببؤرة المتصــــــلة  التيورا   إزا  خا  بشــــــ ل  قلقهم  عن
ــفة نابلس ــفاييلية الدولة من  إذن دون   ُبنيت التي  وإيفياتار،  الغفبية.  بالضـ ــيينية  أراض وعلى  اإلسـ   خاصـــة،  فلسـ

 أوامف المدنية  اإلدارة  وأصــدر  ســوا ، حد على الدولي  والقانون   اإلســفاييلي  للقانون  وفقا قانونية  غيف  مســتوطنة
  الفلسيينيين تنظيم   إلى   أد    حيث  التوتفا ،   لتصاعد  الجوهفي   السب    االستييانية   البؤرة  هذه  وكانت   .( 35) بهدمها

  القوا   وقتلت   الغاشمة.   بالقوة  اإلسفاييلية   األمن   قوا    وواجهتها  أراضيهم،   سفقة  على   احتجاجا   أسبوعية   مظاهفا  
  وفي   . ( 36) بجفوح   منهم   عشـــــــفا    وأصـــــــابت   فلســـــــيينيين،   ســـــــبعة  عن  يقل   ال  ما   المظاهفا   هذه   في  اإلســـــــفاييلية 
  تســوية  إلى   التوصــل   عق    االســتييانية   ؤرة الب  من   االنســحاب  على   اإلســفاييليون   المســتوطنون   وافق   حزيفان/يونيه، 

 اإلسـفاييلي.  الجيش   ليسـتخدمها  عسـ فية  قاعدة   إلى  فيها  ُأنشـئت  التي  الهياكل   بنقل   تقضـي  اإلسـفاييلية  الح ومة  م  
 . ( 37) 2021  آب/أغسيس  حتى  مستمفة   األسبوعية  والمظاهفا   التوتفا    ظلت  ذلك،  وم  
 على  المســـــــــــتوطنون   يشـــــــــــنها التي  العنيفة  الهجما  تزايد  من الشـــــــــــديد قلقهم عن  المحاورون  وأعفب - 26

 المسـتوطنين أن إلى  تشـيف التي المعلوما   آخف  ومن  ،2021  الثاني/ينايف  كانون   منذ  وممتلكاتهم  الفلسـيينيين
  وخالل  .( 38) اإلســــفاييلية األمن  قوا  جان  إلى  الفلســــيينيين، ضــــد متزايد بشــــ ل النارية  األســــلحة  يســــتخدمون 

  وضــ   شــملت  التي ومضــايقاتهم، المســتوطنين هجما  من  يعانون  الفلســيينيون   ظل  بالتقفيف،  ةالمشــمول الفتفة
 وورد  بالممتلكا . واإلضــــــــــفار واالعتدا ا ، والمنازل، المفكبا  على الحجارة ورمي اليفق، على  الحواجز
  قوا  بمعففة  الغفبية  الضــــفة في فلســــيينيين على النار  مســــتوطنون  فيها  أطلق  حوادث  عدة عن  تقاريف أيضــــا
دا  حـادثـا  بـأن  وُأفيــد  منهــا.  بـدعم  أو  اإلســــــــــــــفاييليــة  األمن   في  التواني،  قفيـة  في  حزيفان/يونيــه  26  في  وق   محــدَّ
ــلة أعقاب ــلســـــــ ــتوطنون   ارتكبها التي العنف  حوادث  من  ســـــــ ــملت  اليوم، ذلك في مســـــــ  واقتالع  الحجارة  رمي  شـــــــ

 اتجاه  في النار ييلق مســــتوطنا  بتســــيلم منظمة  نشــــفتها فيديو  لقيا   وتبّين فلســــييني.  مبنى  وحفق   األشــــجار
 و يام  الحادث،  م ان  في  إســـــــفاييليين جنود  وجود م   عســـــــ فية، بند ية  باســـــــتخدام  الفلســـــــيينيين من مجموعة
 .( 39) األشجار ب سف  مستوطنين

 __________ 

 (34) UN UN News, “United Nations pushes for lasting ceasefire, more humanitarian deliveries in Gaza”, 

24 June 2021. 
 (35) Peace Now, “The new outpost of Evyatar: status and implications”, 22 June 2021. 
 (36) Al Jazeera, “Palestinian village pays high price in defence of its land”, 7 June 2021; and Aaron 

Boxerman, “Palestinian said killed by IDF live fire during clashes near illegal outpost”, The Times of 

Israel, 6 August 2021. 
 المفج  نفسه. (37) 
 (38) Hagar Shezaf, “Settler shoots at Palestinians with Israeli soldier’s weapon, footage shows”, Haaretz, 

1 August 2021. 
 (39) B’Tselem, “Israeli settler fires in the air in presence of soldiers; settlers escorted by soldiers throw 

stones, break branches in olive grove and torch agricultural structure, a-Tuwani, South Hebron Hills, 

26 June 2021”, 1 August 2021. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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 القانون  بموج  ملزمة باالحتالل، القايمة  الســــــــلية  بوصــــــــفها إســــــــفاييل، أن  الخاصــــــــة  اللجنة  وتؤكد - 27
ــيينيين بحماية الدولي ــليا  فإن  ذلك، وم   .( 40) العنيفة  الهجما   من  وممتلكاتهم  الفلســــ ــفاييلية  الســــ   تقوم   اإلســــ
  تشـــــارك  أنها حتى أو العنف، أعمال في  التدخل عن  االمتناع أو المســـــؤولية، هذه  من بالتهفب  روتيني بشـــــ ل
  المستوطنين. م  جن  إلى  جنبا فيها
  

 الفةس ي يين   حقوق   عةى   19- كوفيد   جالحة   أثئ  -   خامسا  

  . 19- كوفيد  بجايحة   متصــلة  مســايل   في   الفلســيينيين   حقوق   انتهاك  عن   تقاريف  عدة   الخاصــة   اللجنة  تلقت  -   28
  في بالحق يتصـــل فيما  للفلســـيينيين  اإلنســـان  حقوق   لمناقشـــة  تقفيفها  من هام  جز   تكفيس  اللجنة قفر  ولذلك
 بحقوقهم.  الفلســيينيين  تمت  على اإلســفاييلية والســياســا   الممارســا   تأثيف  وكذلك 19-كوفيد  وجايحة  الصــحة
  بالحصول يتعلق فيما  الفلسيينية  الحقوق   في 19-كوفيد  جايحة أثف  على  التقفيف هذا من التالي الففع وسيفكز
  التعليم،  على  والحصـــــــــول  والفتيا ،  والنســـــــــا  التنقل، حفية على المففوضـــــــــة  والقيود  الصـــــــــحية، الفعاية على

 والسجنا . والمحتجزين العمل، على والحصول الصحي، والصف  المياه خدما  على والحصول

 على مدمفا تأثيفا ذاته حد  في  أّثف عاما 54 دام الذي  االحتالل  أن على  الخاصــــــــــــة اللجنة وتشــــــــــــدد - 29
  الجـايحـة  بســــــــــــــبـ   تفاج   الـذي  الكـافيـة،  الصــــــــــــــحـة  في  ـبالحق  يتعلق  فيمـا  ســــــــــــــيمـا  وال  الفلســــــــــــــيينيين، حقوق 
 (.9 الفقفة ،A/HRC/35/30/Add.2 انظف)
 

 الصحية  الئعاية  عةى  الحصول -  ألف 

ــحة  لمنظمة وفقا - 30 ــابة  حاال  مجموع  بلغ العالمية،  الصــ ــفة  في  19-كوفيد بمفض المؤكدة اإلصــ   الضــ
 وكذلك ،2021 تموز/يوليه 27 حتى  الجايحة تفشـي  منذ  حالة  345 030 غزة  وقياع الشـف ية  والقدس  الغفبية
  وفاة. حالة 3 877

  المفافق  قدرا   أضعفت  االحتالل عن  الناجمة  الحقوق  انتهاكا  أن  الخاصة  للجنة المحاورون  وأبفز - 31
 وعلى  الجايحة. فيه  تزدهف أن  يم ن  “للخيف  معّفضــا م انا”  المحتلة الفلســيينية األرض من  وجعلت  الصــحية
 بل اســــــتمف ، الصــــــحية  ومفافقهم  منازلهم  وهدم  الفلســــــيينيين  إخال  عمليا   بأن  اللجنة ُأبلغت  المثال، ســــــبيل
ــا  هذه  وحفمت  .( 41) 2020 عام في  عددها، وازداد ــيينيين   ( 42) الدولي  القانون  ألح ام المنافية الممارســــ   الفلســــ
  الصـحية  والنظافة  الصـحي والصـف   المياه على حصـولهم أمام  أخفى  تحديا   وففضـت  ( 43) الاليق  السـ ن من

  .( 44) الجايحة خالل

 __________ 

 (40) Yesh Din, “Settler crime and violence inside Palestinian communities, 2017–2020”, May 2021, p. 6. 
 (41) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, West Bank Demolition and 

Displacement database.؛ وتقفيف مقدم من مفكز دياكونيا 
الفابعة(، المادتان  )اتفا ية جنيف  1949آب/أغســيس    12اتفا ية جنيف بشــأن حماية األشــخا  المدنيين في وقت الحفب، المؤرخة   (42) 

 ؛ وتقفيف مقدم من مفكز دياكونيا.53و  49
 ؛ وتقفيف مقدم من مفكز دياكونيا.11العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة  (43) 
 المفج  نفسه. (44) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/30/Add.2
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  الســــــــــــــ ـان   بين  19-كوفـيد  مفض لكشــــــــــــــف  كـافـية  اختـبار  معـدا   توّفف  عـدم  إلى  التقـاريف  وتشــــــــــــــيف - 32
  مفاكز وجود عدم أن وُذكف  بالتقفيف. المشــمولة الفتفة  خالل ( 45) الشــف ية والقدس  غزة في وتحديدا  الفلســيينيين،

  يواجهه  لما  نظفا  خا ،  قلق مصـــــــــدر  يشـــــــــ ل  الفصـــــــــل  جدار خارج  الشـــــــــف ية  القدس في 19-كوفيد اختبار
  وتفيد  الشـف ية.  القدس في االختبار  مفاكز إلى سـففهم حين  التنقل على قيود من  المناطق  هذه  في  الفلسـيينيون 
 ويواجهون  الجدار  خارج  الواقعة الشـــــف ية  القدس أحيا   في يعيشـــــون   فلســـــييني 120  000 حوالي  بأن  التقاريف
 لهــذه  وإدراكــا  الشــــــــــــــف يــة.  القــدس  في  االختبــار  مفاكز  إلى  الــذهــاب  في  رغبوا  إذا  وعقبــا   تفتيش  نقــاط  عــدة

 اختبار مفاكز فتح  فيه  تيل  اإلسفاييلية  العليا  المح مة إلى  التماسا إسفاييلية  حقو ية  منظمة قدمت  المخاو ،
  الفصل. جدار خارج الشف ية القدس داخل أحيا  في 19-كوفيد

 المتاحة  األســاســية  الصــحية  الخدما  أن مشــاوراتها  في علمت حين بالجزع  الخاصــة  اللجنة وشــعف  - 33
ــلبيا  تأثف  قد للفلســـــــــيينيين  مواردال ذلك في بما المحدودة، الموارد تخصـــــــــيص إعادة إلى  الحاجة  بســـــــــب  ســـــــ

 الفلســيينية  الصــحة  وزارة من  الواردة البيانا   وتشــيف  .( 46) لها واالســتجابة 19-كوفيد  لجايحة للتأه   البشــفية،
  ظلت غزة  قيـاع في المـاـية( في 22)  مففـقا 54 عـددهـا  الـبالغ األولـية الفعـاـية  مفافق  من  فق   مففـقا 12  أن إلى

ــتشـــــارا  بأن  تفيد  محاورين من أخفى  تقاريف اللجنة وتلقت .( 47) 19-كوفيد تفشـــــي فتفة طوال  مفتوحة   في  االســـ
 .( 48) 2020 عام إلى 2019 عام من الماية في 37 بنسبة خفضت قد غزة قياع في األولية الفعاية مجال

 حزيفان/يونيه 1 حتى ُوزِّعت التي  اللقاحا   عدد أن إلى تشــــــــــــيف معلوما  الخاصــــــــــــة  اللجنة وتلقت - 34
  مـارس/آذار  وفي غزة. قيـاع  في  جفعـة  168 900  و  الغفبـية الضــــــــــــــفـة في جفعـة 332  500  بلغ  قـد 2021
  اإلســفاييلية  العليا  المح مة إلى التماســا وفلســيين  إســفاييل  في اإلنســان حقوق  تناصــف  جماعا   قدمت ،2021
  آب/أغســـــــــيس 31  وحتى  .( 49) وغزة الغفبية  الضـــــــــفة في  للفلســـــــــيينيين  اللقاحا   بتوفيف  إســـــــــفاييل فيه  تيال 
 لتلقي  المؤهلين  الفلســــــــــــــيينيين  مجموع  من  المـايـة  في  16  لقـاح  جفعتي  تلقوا  من  نســــــــــــــبـة  تتجـاوز  لم  ،2021
  إزا  القلق عن فيه أعفبت  صـــــــحفيا  بيانا  الخاصـــــــة  اللجنة  أصـــــــدر  ،2021  آذار/مارس 25 وفي  .( 50) اللقاح
  الفلسيينيين   الس ان  تيعيم  بضمان والتزامها  الدولية القانونية بمسؤوليتها  تف لم  إسفاييل بأن تفيد التي التقاريف
 أن إلى تشيف التي الواردة التقاريف بسب   الشواغل هذه  الخاصة  اللجنة وأثار  المحتلة.  الفلسيينية األرض  في

 من كبيف قسم  ظل  بينما  حاجتها  عن  الفايضة 19-كوفيد  لقاحا  من  ب ميا   أخفى  لدول تتبفع كانت  إسفاييل
 .( 51) يمتيع  بدون   الفلسيينيين

 __________ 

 .2021حزيفان/يونيه  1المشاورا  التي جف  في  (45) 
 .2021ة العالمية محفوظ في الملف؛ بيانا  مقدمة من وزارة الصحة الفلسيينية، تقفيف من منظمة الصح (46) 
 المفج  نفسه. (47) 
 تقفيف من منظمة الصحة العالمية محفوظ في الملف. (48) 
 (49) Adalah, “Human rights groups petition Israeli Supreme Court, demand Israel provide vaccines to 

Palestinians in West Bank and Gaza”, 25 March 2021. 
 (50) Hagar Shezaf and Sheren Falah Saab, “Only 16 per cent of West Bank, Gaza adults got two shots of 

COVID vaccine”, Haaretz, 31 August 2021 . 
 (51) United Nations, “Special Committee to investigate Israeli practices urges Israel to facilitate COVID-

19 vaccines in Occupied Palestinian Territory”, 25 March 2021. 



A/76/360  

 

21-13788 13/25 

 

  ضــــــــــــعف بشــــــــــــأن  الخاصــــــــــــة  اللجنة أمام قلقها  عن  اإلعفاب  المدني المجتم  منظما   وواصــــــــــــلت - 35
  قدرة تقوض  تزال ال  إســـــــفاييل تففضـــــــها  التي  الشـــــــديدة القيود  أن  وأكد   ،19-كوفيد  مواجهة في الفلســـــــيينيين
 الكافية،  الصــــحية  الفعاية  على المفضــــى  حصــــول وتعيق  بفعالية للفيفوس االســــتجابة على  المحلية  الســــليا 

 القانون  بموج   اإلســــــــــفاييلية  االلتزاما   الخاصــــــــــة  اللجنة إلى المقدمة  التقاريف وأبفز  اللقاحا . ذلك  في بما
ــاني الدولي ــيينيين بتيعيم يتعلق  فيما اإلنســ ــيينية األرض في  الفلســ   اعتماد   واج  ذلك في بما المحتلة،  الفلســ
 عن  ومســـــــــؤوليتها  ،( 52) واألوبئة المعدية  األمفاض  انتشـــــــــار  لم افحة  الالزمة  ةوالوقايي  االتقايية  التدابيف وتيبيق
 جمي  بمفور الســـــــماح وواج  ،( 53) المحتلة المناطق لســـــــ ان  اللقاحا ( ذلك في  )بما  اليبية اإلمدادا  توفيف
  المنظما  أو  األخفى   الدول  أرســــــــــلتها التي  اإلمدادا  ذلك في  بما ،19-كوفيد  جايحة  لم افحة الالزمة المواد

  منظما   وشــدد   قيود. ودون   بســفعة  مفورها وتيســيف  ( 54) المحلية  الســليا   اشــتفتها  التي  واللقاحا  اإلنســانية
  حق مثل اإلنســـــــــان،  حقوق   مجال في اللتزاماتها  باالمتثال  أيضـــــــــا ميالبة  إســـــــــفاييل أن على المدني  المجتم 

  في  الحق نياق توســـــــي   م   ،( 55) والعقلية  البدنية  الصـــــــحة من  مم ن مســـــــتوى   بأعلى  التمت   في  الفلســـــــيينيين
  والمفافق المأمونة  الشــفب  مياه على  والحصــول  ،( 56) الســ ن مثل األســاســية،  الصــحة  محددا  ليشــمل  الصــحة
 .( 58) الصحية والبيئة  ،( 57) الماليمة الصحية

ــية،  األدوية ذلك في  بما  واإلمدادا ، األدوية  في  المزمن  النقص وإن - 36 ــاســــــ ــ   يزيد  األســــــ   تعقيدا  الوضــــــ
  متاحة األســاســية األدوية  بأن تفيد معلوما  الخاصــة  اللجنة وتلقت  األجل.  طويل  قلق مصــدر  يشــ ل  يزال وال
 العدايية األعمال تصـعيد أن اللجنة  علمت  ذلك، على  وعالوة  .( 59) بغزة مقارنة  أكبف  بسـهولة  الغفبية  الضـفة في
ــايو  في ــار/مـ ــا   توزي   تفاج   إلى  أدى  2021  أيـ ــاحـ ــا   إلى  ذلـــك  وأدى  غزة  في  اللقـ ــة  انتهـ  بعض  صــــــــــــــالحيـ

 التزاماتها من الفغم على اإلســـــــــفاييلية،  الســـــــــليا  أن إلى اإلنســـــــــان  حقوق  منظما   وأشـــــــــار   .( 60) اللقاحا 
  وجه على أو  الغفبية،  الضـفة  في  الفلسـيينيين  تيعيم  مسـؤوليتها من  أن  تعتقد أنها  يبدو ال  الواضـحة،  القانونية

 غزة. في  المقيمين الفلسيينيين الخصو 

  الفعاية  بمفافق  لحقت التي  األضفار بشأن الواردة  المعلوما  من  خا   قلق  الخاصة  اللجنة ويساور - 37
  قد صـــحيا  مففقا  38  أن  وتالحظ ،2021  أيار/مايو  في العدايية األعمال  تصـــعيد أعقاب  في غزة في  الصـــحية
 من اليبية  المفافق  أصــــاب ما  بشــــأن  إحاطة إلى  الخاصــــة  اللجنة واســــتمعت مختلفا.  حادثا  40 في تضــــفر 

 __________ 

 .56اتفا ية جنيف الفابعة، المادة  (52) 
 COVID-19 vaccines for the Palestinian population: who is responsible“ط  . انظف أيضا55المفج  نفسه، المادة   (53) 

under international law?”, February 2021. 
 Diakonia, “Health-related duties and obligations of an occupying power  ؛ و59اتفا ية جنيف الفابعة، المادة   (54) 

during a pandemic: the Occupied Palestinian Territory and the COVID-19 outbreak”, April 2020. 
 .12العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة  (55) 
  .11المفج  نفسه، المادة  (56) 
 .18/1. انظف أيضا قفار مجلس حقوق اإلنسان 70/169القفار  (57) 
بشـــــأن الحق في التمت  بأعلى مســـــتوى من   (2000)  14اللجنة المعنية بالحقوق االقتصـــــادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  (58) 

 (.12ادة الصحة يم ن بلوغه )الم
 تقفيف من منظمة الصحة العالمية محفوظ في الملف. (59) 
 تقفيف من األونفوا محفوظ في الملف. (60) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/169
https://undocs.org/ar/A/RES/70/169
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/18/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/18/1
https://undocs.org/ar/S/RES/14(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/14(2000)
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 زيادة من ذلك عن نتج وما الصــــحية، الفعاية مجال في العاملين وفيا  أو إصــــابا  وبشــــأن ودمار،  أضــــفار
ــيما وال العمومية، الصــــــــــحة مجال في 19-كوفيد  لجايحة  االســــــــــتجابة جهود على الضــــــــــغ   .( 61) غزة في ســــــــ

 إلى المؤدية الحيوية  اليفق  دمف   اإلســــــــــــــفاييلية الجوية  الغارا   بأن  تفيد  تقاريف إلى بقلق  اللجنة  واســــــــــــــتمعت
ــفيا  ــتشــ ــدة ذلك  )وأعاق  المســ ــعفين  عمل بشــ ــم كانت عيادة وأن  ،( 62) اإلنقاذ( وففق   المســ ــي   المففق تضــ   الفييســ

 االســــتجابة  جهود  يقود كان الذي اليبي  وأن تضــــفر ، قد غزة في 19-كوفيد عن الكشــــف  اختبارا   إلجفا 
 القانون  أن مجددا اللجنة وتؤكد .( 63) غزة على إســـــــــفاييلية جوية غارة خالل  ُقتل قد  غزة في 19-كوفيد  لجايحة
 الظفو . جمي  في وحمايتهم اليبيين والموظفين اليبية المفافق احتفام واج   يففض اإلنساني الدولي
 

   19-كوفيد جالحة  م افحة  سياسا   بسب   الط قل  حئية  عةى  المفئوضة  القيود -  باء 

ــياســـــة أثف بشـــــأن مقلقة معلوما   تتلقى  الخاصـــــة  اللجنة  وظلت - 38   حق على  اإلســـــفاييلية  التصـــــاريح  ســـ
 ومفافقيهم الفلســـيينيين  المفضـــى  وصـــول تعوق  التي  بعيد أمد  منذ القايمة  فالحواجز  الصـــحة.  في  الفلســـيينيين
 بالتقفيف المشــــمولة الفتفة خالل  تزايد  الفلســــيينية  اإلســــعا  وســــيارا   الصــــحية  الفعاية  مجال في  والعاملين
 )في  وإســـفاييل  الفلســـيينية  الســـلية  بين التنســـيق وتعليق 19-كوفيد  جايحة  ســـياق في  المففوضـــة القيود بســـب 
 .( 64) الغفبية( الضفة من كبيفة أجزا  ضم مواصلة عن إسفاييل إعالن سياق

 في العاملين وصـــــــول على ســـــــلبيا  تأثيفا  2020  عام  في  التنقل  حفية على المففوضـــــــة  القيود وأثف  - 39
 من الماية في  97  أن إلى الواردة المعلوما  وتشـيف اإلسـعا .  وسـيارا   اليبية والففق   الصـحية الفعاية  مجال

  أخضـــــعت  قد  الغفبية  الضـــــفة  أجزا  بقية من الشـــــف ية  القدس إلى المفور إلى تحتاج  التي  اإلســـــعا   ســـــيارا 
  مســجلة  إســعا   ســيارا  إلى  الفلســيينية  المســجلة  اإلســعا   ســيارا  من  المفضــى ُنقل حيث  ،“تناقل” لعملية
  الغفبية،   الضفة وفي .( 65) اليبية  الفعاية على  حصولهم وتأخيف المفضى عبور تأخيف  إلى ذلك  وأدى  إسفاييلية
ــبة انخفاض  لوحظ ــاريح طلبا  في الماية في 31 بنسـ  بعام مقارنة بأكمله 2020 عام في المفضـــى عبور تصـ

ــادرة  اليبيــة  لإلحــاال   الشــــــــــــــهفي   العــدد  أن  إلى  تشــــــــــــــيف  المعلومــا   أن  رغم  ،( 66) 2019   في  عــاد  قــد  الصـــــــــــــ
م ،2020 األول/ديســـــمبف  كانون  وفي .( 67) الجايحة  قبل ما  مســـــتويا  إلى  2020  حزيفان/يونيه  إلى التماس  ُقدِّ

 تكفل أن فيه  وُطل   والقدس، لحم بيت  بين 300 التفتيش نقية عند االزدحام  شــــدة بشــــأن  العليا العدل  مح مة

 __________ 

 (61) Health Cluster, Occupied Palestinian Territory, “Health impacts of current escalation in the Occupied 

Palestinian Territory”;  وWHO, Regional Office for the Eastern Mediterranean, “Staggering health 

needs emerge in the Occupied Palestinian Territory in the wake of recent escalations”, 1 June 2021. 
 .2و  1، الصفحتان “ day military assault on Gaza-11” مفكز الميزان لحقوق اإلنسان، تقفيف مقدم إلى اللجنة بعنوان  (62) 
 ؛ وتقفيف من منظمة الصحة العالمية محفوظ في الملف.2021حزيفان/يونيه  1المشاورا  التي جف  في  (63) 
 .29، الفقفة A/74/22منظمة الصحة العالمية، الوثيقة  (64) 
 في الملف.، محفوظ 2021تقفيف من جمعية الهالل األحمف الفلسييني،  (65) 
 .2021بيانا  بشأن التصاريح، قّدمها منسق أعمال الح ومة اإلسفاييلي في المناطق،  (66) 
ــيينية،   (67)  ــحة الفلســــــ ــفا  الخدما  التابعة لوزارة الصــــــ ــبة لعام  2021بيانا  مقدمة من وحدة شــــــ ، ُأبلغ عن بيانا  وجهة 2019؛ وبالنســــــ

ــنيف بيانا  الفتفة من كانون اإلحاال  اليبية عن الفتفة من  ــاكل في تصــــــ ــمبف نظفا لوجود مشــــــ ــان/أبفيل إلى كانون األول/ديســــــ نيســــــ
 الثاني/ينايف إلى آذار/مارس.

https://undocs.org/ar/A/74/22
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 ومن والمســــــنين، للنســــــا  الســــــليا  تســــــمح وأن فعالة بيفيقة التفتيش نقية تشــــــغيل المدنية واإلدارة  الشــــــفطة
 .( 68) اإلنساني اليفيق عبف يمّفوا بأن سابقة، صحية مشاكل  من  يعانون 

ــتمعت - 40 ــأن  إحاطة إلى  اللجنة واسـ ــا  بشـ ــياسـ ــفاييلية السـ  العظمى الغالبية فعليا تمن  تزال ال التي اإلسـ
ــ ان من ــمة مليوني  عددهم  البالغ  غزة  سـ ــول  من نسـ ــفيح على  الحصـ ــتنادا خفوج  تصـ   اليبية،  اإلحاال  إلى  اسـ
  قياع  وفي  .19-كوفيد  جايحة  سـياق  في  المففوضـة  والسـياسـا  القيود  بسـب   أكبف  بدرجة  عددهم  انخفض وقد
ــة،  غزة مفضـــى  إحاال  أعداد  ظلت غزة، ــ   بلغ  حيث منخفضـ ــهفيا  إحالة 1  122  اإلحاال  عدد متوسـ   في  شـ
 .( 69) الماية( في 56 بنسبة انخفاضا ذلك )ويمثل 2020 األول/ديسمبف  كانون  إلى  نيسان/أبفيل من الفتفة

 لفتفة  تمـامـا  والخفوج  اـلدخول نقـاط  أُغلقـت ،2021  أـيار/مـايو في جف   التي  العـدايـية األعمـال  وخالل - 41
 بيـت  معبف  وأُغلق  .( 70) الصــــــــــــــحيـة  الفعـايـة  على الحصــــــــــــــول  في  التـأخيف  من  مزيـد  إلى  ذلـك  وأدى  الزمن،  من

 النار  إطالق  وقف اتفاق  تاريخ  بعد أي  حزيفان/يونيه، 3 إلى أيار/مايو 11 من األهمية الشــــــديد  حانون/إيفيتز
 .( 71) يوميا المشافي إلى المحالين المفضى من مفيض 100 نحو  على ذلك فأّثف  ب ثيف،

 تأثيفا تؤثف إنها حيث التنقل على قيودا إســفاييل ففض إزا  الشــديد قلقها  عن  الخاصــة اللجنة وتعفب - 42
ــيينيين  حق على  بالغا ــول في  الفلســـ ــحية.  الفعاية  على  الحصـــ ــليا   بأن  اللجنة وُأبلغت الصـــ ــفاييلية  الســـ  اإلســـ
  المحتلة، الفلســـــيينية األرض إلى  أخفى   دول  تفســـــلها التي التبفعا  على  الفلســـــيينية  الســـــلية  حصـــــول تعيق
 بــد   منــذ  أنــه  اللجنــة  ُأبلغــت  ذلــك،  على  وعالوة  .( 72) شـــــــــــــــديــد  نقص  حــاال   تواجــه  الوزارة  أن  من  الفغم  على

  المحتلة، الفلســــيينية األرض  في الدولية والمنظما   الح ومية  غيف  المنظما  موظفي عدد انخفض  الجايحة،
ــة  اللجنة  وتعفب المعونة.  وتقديم  الحالة رصــــد من الدولي  المجتم  لمن   كذريعة ُتســــتخدم  الجايحة وأن   الخاصــ
 االنتهاكا . فيها تزداد بيئة أوجد قد اإلنساني العمل مجال في الفاعلة الجها  غياب ألن قلقها  عن
 

 19-كوفيد  لجالحة  الج ساني  األثئ -  جيم 

  بالتقفيف،   المشــــــــمولة الفتفة  خالل  والفتيا  النســــــــا  على شــــــــديدا تأثيفا  تؤّثف 19-كوفيد  جايحة  ظلت - 43
ــال  خيوط على  العاملون  أفاد  حيث ــة االتصـ ــاعدة الم ّفسـ ــحايا لمسـ ــاني العنف ضـ ــبة  زيادة بحدوث الجنسـ  بنسـ
 والقيود المالية  الضـــــــــــــغوط إلى  جزييا  الزيادة هذه  الخبفا  وعزا  إليهم. الواردة الم الما  عدد في الماية  في 70

 األرض  في  الجايحة  لم افحة المففوضـة القيود وأد   .( 73) 19-كوفيد  جايحة  سـياق في التنقل  على  المففوضـة
 على الملقاة  المنزلية  واألعبا   القســفي  والزواج الجنســي واالعتدا   المنزلي العنف تفاقم إلى  المحتلة الفلســيينية

 __________ 

 (68) Associate for Civil Rights in Israel, “ACRI files urgent HCJ petition regarding overcrowding at 

checkpoint 300”, 15 December 2020. 
 .29، الفقفة A/74/22مة الصحة العالمية، الوثيقة منظ (69) 
 مفكز دياكونيا، تقفيف محفوظ في الملف. (70) 
 (71) WHO, “Escalation in Occupied Palestinian Territory”, 17 May 2021, and Gisha, “Israel continues to 

ban exit of goods from Gaza. Cancer patients exit in first since May 11”, 8 June 2021. 
 .2021حزيفان/يونيه  8إحاطا  قدمتها وزارة الصحة )فلسيين( إلى اللجنة الخاصة،  (72) 
ــتند إلى بيانا  عام   (73)  عن العنف  المســــــــتقاة من مجموعة بيانا  ففعية   2021منظمة الصــــــــحة العالمية، تقفيف محفوظ في الملف، يســــــ

 الجنساني في األرض الفلسيينية المحتلة.

https://undocs.org/ar/A/74/22
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 غزة،  قيـاع  وفي  .( 74) اإلنتفـنت  على  التعليم  عبف لألطفـال  تقـدمـه  الـذي  الـدعم  عـ    ذلـك في  بمـا  المفأة،  كـاهـل
  حوادث بتزايد للمفأة( المتحدة األمم  )هيئة المفأة   وتم ين  الجنســــــــــــــين  بين للمســــــــــــــاواة  المتحدة األمم  هيئة  أفاد 
 .( 75) المب ف والزواج المدارس من التسفب وكذلك والفتيا ، النسا  ضد  سيما وال الجنساني، العنف

  األطفال. حماية على  الشــــديد 19-كوفيد  جايحة  تأثيف  بشــــأن  إحاطة إلى  الخاصــــة  اللجنة واســــتمعت - 44
  التعليم  مثل  األسـاسـية  الخدما   على  حصـولهم إم انية  من  حّد   حيث  األطفال، رفاه على  الجايحة أّثف  فلقد

  بتكليف   مؤخفا  صدر تقفيف ويوّثق .( 76) الحماية  وخدما   الصحي،  والصف  المياه  وخدما  والتغذية،  والصحة
  والقيود   مسيئين(،  أشخا  بففقة  االنعزال  ذلك  في  )بما  اإلغالق  تدابيف  أثف  فلسيين في اليونيسف منظمة من

  وجود وعدم  بعد، عن التعليم أو رسالمدا وإغالق االقتصــــــــــادية،  االجتماعية واآلثار  التنقل، على  المففوضــــــــــة
ــديد  نفســـــــي  اجهاد  من  تعاني التي واألســـــــف بالنزاع،  المفتب  والعنف تففيهية،  أماكن   في محصـــــــورة  وتعيش  شـــــ
 ويشــيف المعيشــية.  األســف  داخل العنف انتشــار  زيادة  في  جميعها  ســاهمت العوامل وهذه  نســبيا،  صــغيفة  أماكن
 لمســـــــاعدة  اإلنتفنت  طفيق  عن تقدم  التي االجتماعي النفســـــــي  والدعم العقلية  الصـــــــحة خدما  أن إلى  التقفيف
  الضـــفة في الماية  في 26 و  غزة في الماية  في 40  بنســـبة  زاد   قد  المنزل  في العنف  يواجهون  الذين  األطفال
  بشــــــــ ل  أعلى  أوســــــــاطهن  في االنتحار محاوال  ومعدل  الخدما  هذه على الفتيا  إ بال نســــــــبة وإن  الغفبية.
 وإلى العاملين، لألطفال الدعم تقديم خدما  على  اليل   زيادة إلى أيضــــــــــــــا 19-كوفيد جايحة وأد   ملحوظ.
ــبة بلغت  حيث المجال، هذا  في المقدمة  الخدما   حجم  زيادة  الماية  في 9 و  غزة في الماية في  52  الزيادة نسـ
  تتهدد  التي  األخيار زيادة إلى 2021  أيار/مايو  في العدايية األعمال تصــــــــعيد وأدى  .( 77) الغفبية  الضــــــــفة في

 .( 78) والنفسي والجنسي والبدني اللفظي العنف ذلك في بما األطفال، حماية
 

 الطعةيم  عةى  الحصول -  دال 

 في  اليالب  بين 19-كوفيد  بمفض إصـــــابة 25  000  ســـــجلت  بأنها الفلســـــيينية  التعليم  وزارة  أفاد  - 45
ــيينية األرض أنحا  جمي  ــافة .( 79) 2021  أيار/مايو حتى  المحتلة الفلســـــ ــابة إلى  وإضـــــ  بالعدوى   اليالب  إصـــــ

ــفايهم، حين إلى المدارس من  وإخفاجهم  التعليم على الحصـــول  فف   على  نياقا أوســـ   تأثيفا  الجايحة أّثف   شـ
 بهد  بعد  عن للتعليم ومنصــــــــا  بفامج المدارس واســــــــتخدمت  والجامعا . والكليا  المدارس إغالق بســــــــب 
  في  األطفال أن إلى تشــــيف معلوما   الخاصــــة  اللجنة وتلقت  الفيفوس. انتشــــار من والحد  التعليم انقياع تقليل
 نايية مناطق  وجود )رغم  أفضـــل بشـــ ل  الكهفبا   إمدادا  على  الحصـــول لألســـف  يم ن حيث  الغفبية،  الضـــفة
  في  بعـد  عن  التعلم  وأـتاح  الجـايحـة.  أثنـا   بعـد  عن  التعلم  اســــــــــــــتيـاعوا  البـدوـية(،  والمجتمعـا   جيم المنيقـة  في

ــفة مجتمعا  ــيف  وبالتالي، المدارس.  في  للدوام  وإيابا ذهابا  التنقل إلى  الحاجة  انتفا   الغفبية  الضــــ   األبحاث  تشــــ
 __________ 

 (74) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview 

OPT, p. 27. 
 (75) UN-Women. The Imperative of Mainstreaming Gender in Humanitarian Action in Palestine: Six Case 

Studies from Gaza (2020). 
 (76) UNICEF, “State of Palestine: humanitarian situation report – end of year 2020”, 2020. 
 (77) Zeudi Liew, COVID-19 Protection Needs Identification  وAnalysis in the State of Palestine (2020), pp. 

8–9. 
 (78) UN-Women, “Gender and wars in Gaza untangled”, p. 13. 
 وزارة التعليم. (79) 
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 .( 80) 2020 و 2019 عـامي بين الغفبـية الضـــــــــــــــفة في اليالب رـفاه في التحســــــــــــــن بعض  حـدوث إلى األولـية
ن قد  المدرسـة إلى الذهاب إلى  الحاجة انتفا   أن إلى  األرجح  على ذلك ويعزى   كانوا الذين األطفال  سـالمة حسـّ
 وفي  .( 81) المدارس  محي  في  أو  التفتيش نقاط عبور  عند  والمســتوطنين  اإلســفاييلية  القوا  لعنف عفضــة أكثف
 .( 82) الجايحة مفاحل أوايل خالل بالتعليم المتصلة الهجما  أيضا انخفضت الواق ،

 تقدمه الذي  التعليم على  الحصــول تعيق  التي التحديا  تبفز معلوما   الخاصــة اللجنة واســتعفضــت - 46
 عن التعلم لتيســـــــــيف الالزمة الوســـــــــايل األطفال  معظم  يملك ال  حيث الشـــــــــف ية،  القدس في  لليالب  إســـــــــفاييل

  األســــف من الماية في  77,5  أن إلى  2020  أيلول/ســـــبتمبف  في ورد  قد كانت التي  البيانا  وتشـــــيف  .( 83) بعد
ــف ية  القدس في ــف معظم وأن الفقف، خ  تحت تعيش الشــــ ــايل تملك ال األســــ ــيف الفقمية الوســــ  جمي  تعلم لتيســــ

ــفة  أطفال ــبتمبف، وفي  بعد. عن  األســ ــف   أيلول/ســ ــيف  تقفيفا الح ومية غيف “عميم عيف” منظمة  نشــ  أن إلى يشــ
 من األولى  الموجـة خالل الشــــــــــــــف ـية الـقدس في  بعـد  عن  التعليم  يـتابعوا لم  األطـفال  من  المـاـية في 60 إلى 40

  غففة 3 000  تنقصــها الشــف ية  القدس  أن إلى أيضــا  التقفيف وأشــار (.2020 آذار/مارس من  )اعتبارا  الجايحة
 التعليم فإن وبالتالي منخفضـــة، فيها الصـــحية  النظافة ومســـتويا  م تظة  الموجودة  الدراســـة غف  وأن  دراســـة،
 على يتعذر أخفى، ناحية ومن بالعدوى. اإلصـــــــــــابة  مخاطف من  عالية  درجا   على ينيوي   الصـــــــــــفو   داخل
  باإلنتفنت. االتصال خيوط إلى أو الحواسي  إلى  يفتقفون   ألنهم بعد عن التعلم من االستفادة األطفال معظم

  طال   575  000 من  أكثف أن  إلى  التقاريف  تشيف  حيث  خييفا،  غزة  في  التعليم  على  التأثيف  يزال وال - 47
  اســــــتخدام إم انية إلى  يفتقفون   الدراســــــة( ســــــن  في  األطفال  نصــــــف من  )أكثف  والثانوية  االبتدايية  المدارس في

 باإلنتفنت موثوق  بشــــ ل  االتصــــال  إم انية وإلى عليه،  التعويل يم ن بشــــ ل  الياقة إمدادا  وإلى  الحواســــي ،
 .( 84) 2020 عام في
 

 الصحي  الصئف  وخدما   المياه  عةى  الحصول  إم انية - هاء 

 األهمية حاســــــم  الصــــــحية  والنظافة  الصــــــحي الصــــــف   وخدما   المياه على  الحصــــــول في  الحق إن - 48
ــفها إســـفاييل،  أن على  الخاصـــة  اللجنة  وتشـــدد .19-كوفيد  جايحة  خالل  خاصـــة بصـــورة  القايمة  الســـلية بوصـ

 فيما  الفلســــــــــــيينية للمجتمعا  وآمنة كافية  خدما  توفيف بضــــــــــــمان الدولي  القانون   بموج  ملزمة باالحتالل،

 __________ 

في الخليل والمنيقة جيم، حيث ســـجلت أعلى معدال  الهجما  على   H2ال ســـيما في المدارس الواقعة في القدس الشـــف ية والمنيقة   (80) 
من قبل القوا  اإلســــــفاييلية أو المســــــتوطنين.  الموظفين والمدارس، م  زيادة احتمال التعفض للمضــــــايقا  في اليفيق إلى المدرســــــة  

 Norwegian Refugee Council, “Learning on the margins: the evolving nature of educationalط  انـــظـــف

vulnerability in the occupied Palestinian territory in the time of COVID-19”, April 2021, pp. 22–24. 
 .Norwegian Refugee Council, “Learning on the margins”, pط  هذا العنف بوجه خا . انظفيتعفض الصــــــــبيان ل (81) 

 Ivan Karakashian, “The children who cross the checkpoints”, Norwegian Refugee Council, 13؛ و24

September 2019. 
 Norwegian Refugee Council, “Learningط  . انظف2020ه  لوحظ انخفاض في الفتفة بين كانون الثاني/ينايف وحزيفان/يوني (82) 

on the margins”, p. 23. 
 (83) Association for Civil Rights in Israel, letter to the Chairman of the Knesset Education Committee, 29 

July 2020الــــــــــــــــتــــــــــــــــالــــــــــــــــي الــــــــــــــــفابــــــــــــــــ   عــــــــــــــــلــــــــــــــــى  مــــــــــــــــتــــــــــــــــاح  -https://01368b10-57e4-4138-acc3ط  . 

01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e11b423db2e041b1bd5cf2892efd237f.pdf. 
 (84) UNICEF, “State of Palestine: humanitarian situation report – end of year 2020”. 

https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e11b423db2e041b1bd5cf2892efd237f.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e11b423db2e041b1bd5cf2892efd237f.pdf
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 تعيش التي للفئا  بالنسـبة  خاصـة أهمية ذلك  وي تسـي .( 85) الصـحية  والنظافة  الصـحي  والصـف  المياه يخص
فها،  ظفو  في  والجناة، والســجنا ، والبدوية؛ الفيفية والمجموعا   اإلعاقة؛ ذوو  األشــخا  ذلك  في  بما تضــعِّ

فها ظفوفا  تواجه محلية مجتمعا   في  يعيشـــــــون  الذين  أولئك  وكذلك  والمعتقلون؛   في جيم المنيقة )مثل تضـــــــعِّ
  وخالل غزة(. في  الوصـــــــــول  المقيدة  والمناطق الخليل؛  في  H2 ومنيقة  ؛“التماس  منيقة” و  الغفبية  الضـــــــــفة
 من هي ال 93  بهدم  اإلســفاييلية  الســليا   يام  اإلنســانية الشــؤون   تنســيق م ت  وّثق  بالتقفيف، المشــمولة الفتفة

ــية الهياكل ــاسـ ــحية  والنظافة الصـــحي  الصـــف   وخدما  المياه لتوفيف األسـ ــفة في  الصـ   في 9,12)  الغفبية  الضـ
 .( 86) الفتفة( هذه في الهدم  عمليا  مجموع من الماية

 في كبيفا إســهاما غزة  في للشــفب  الصــالحة  المياه  إمدادا  من الماية في 90 من  أكثف  تلوث  وســاهم - 49
  األســــف عجز أن  كما (.18 الفقفة  ،A/75/532 )انظف  الحالية  الجايحة ظهور  قبل حتى المشــــافي عمل  إعاقة
 التقّيد عن الميول التشــفد حاال   في تعيش التي األســف وعجز  اليدين،  لغســل نظيفة مياه  على  الحصــول  عن

  بحمل  الصــحي القياع  فيه  ينو   وقت في  الصــحية  المخاطف  تفاقم من  يزيد  البدني،  التباعد  بقواعد  كا    بشــ ل  
 والنســــــا   والمفضــــــعا  الحوامل  النســــــا   تواجهها التي  للمخاطف  خا   بوجه  اللجنة وتأســــــف  .( 87) أصــــــال ثقيل
 .( 88) الكافية النظافة توّفف وعدم النظيفة الشفب مياه نقص بسب  مؤخفا  أنجبن الالتي
 

 عمل  عةى  الحصول -  واو 

 التي للمعلوما   فوفقا  إسفاييل.  داخل العاملين  الفلسيينيين  العمال  حالة بقلق  الخاصة  اللجنة  تالحظ - 50
  وفي إســـــــــــفاييل في  إســـــــــــفاييليين عمل أرباب  لدى فلســـــــــــييني 180  000 يعمل  الفلســـــــــــيينية،  الوزارا   تلقتها

 التي القاسـية العمل  ظفو  تفاقم إلى  أد   الجايحة  أن إلى الواردة المعلوما   وتشـيف اإلسـفاييلية. المسـتوطنا 
 إلغا  مثل اإلنســــــــان، حقوق  وانتهاكا  العمال معاملة بإســــــــا ة  تتســــــــم التي  الفلســــــــيينيين، أولئك على  ُتففض
 .( 89) 19-كوفيد  بمفض إصابتهم االختبارا   تبّين الذين أو إلصابا   يتعفضون  الذين العمال عمل  تصاريح

ــيينيين  من العديد  يملك وال - 51 ــفاييل في  يعملون  الذين  الفلســ ــاريح  إســ ــفاييل ويدخلون  عمل،  تصــ  عن إســ
  خيف  زـيادة  إلى نظفا  ،“مو   رحلـة”  ـبأنهـا  رحلتهم العمـل وزارة  ووصــــــــــــــفـت الفصــــــــــــــل.  جـدار في  ثقوب  طفيق

 دخولهم. أثنا  اإلسفاييلية القوا  قبل من وقتلهم استهدافهم

ــا تفيد معلوما  الخاصـــــــة  اللجنة وتلقت - 52  حزيفان/يونيه حتى قامت اإلســـــــفاييلية  الســـــــليا  بأن  أيضـــــ
ــييني. عامل 150  000  بتيعيم  2021 ــفاييل أن  غيف  فلســــ ــمت  إســــ ــفاي   من  اللقاحا  هذه تكلفة  خصــــ   الضــــ
ــيينيين.  الدف  الواجبة ــا وأفيد  للفلســ ــيينيين العمال  آال   بأن أيضــ ــوا الفلســ ــوع رفضــ  19-كوفيد الختبار  الخضــ
 إيجابية. االختبار  نتايج كانت إذا  عملهم  تصاريح فقدان يخشون  ألنهم

 __________ 

( بشــأن الحق في الحياة،  2018)  36. انظف أيضــا اللجنة المعنية بحقوق اإلنســان، التعليق العام رقم 56اتفا ية جنيف الفابعة، المادة   (85) 
 .26الفقفة 

 (86) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, West Bank Demolition and 

Displacement database. 
 (87) UN-Women, “Gender and wars in Gaza untangled”, p. 11. 
 المفج  نفسه. (88) 
  مشاورا  م  وزارة العمل الفلسيينية. (89) 

https://undocs.org/ar/A/75/532
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ــة اللجنة وتعفب - 53 ــاركة على  الجايحة  تأثيف  إزا  خا   بوجه قلقها  عن  الخاصـــــــــ  القوى  في  المفأة  مشـــــــــ
 بســــب  19-كوفيد  جايحة بداية  منذ  العمل  عن قفنتو  النســــا   من العديد أن إلى العمل  وزارة وأشــــار  العاملة.
  الوزرا   مجلس  بـأن  ُأفيـد قفار  إلى الصـــــــــــــــدد  هـذا  في اإلشـــــــــــــــارة  وتجـدر المـدارس.  إغالق  في  المتمثـل  التحـدي
 من العمل عن  التغّي  لهن يجيز عذرا  أطفال لهن  الالتي النســــا  جمي   بمنح اتخذه  قد فلســــيين  في الح ومي
 .( 90) األطفال لفعاية منازلهن في  بالبقا  ميالبتهن خالل
 

 الفةس ي يين  المحطجزين  عةى  الطأثيئ -  زاي 

 اإلسـفاييلية السـجون   في  المحتجزين  الفلسـيينيين السـجنا  عدد مجموع بلغ ،2021  آب/أغسـيس في - 54
 وأبلغت  شـخصـا.  550  إداريا  المحتجزين عدد مجموع  وبلغ امفأة،  42 و  طفل  200  بينهم من سـجينا، 4 750

 أعداد يقلل لم بالتقفيف المشــــــمولة الفتفة خالل  الجايحة انتشــــــار  بأن  الخاصــــــة اللجنة   المدني  المجتم   منظما 
  األنظمة وبســب  حقوقهم. من  تحفمهم  جديدة  عوايق  ففض إلى وأدى واحتجازهم، الفلســيينيين  اعتقال عمليا 
  المحاكمة،  جلســـــــا  بحضـــــــور للمحتجزين  يســـــــمح يعد لم  ،19-كوفيد  جايحة  ســـــــياق في  ُطبقت التي الجديدة
ــا   جمي   وُعقـد    في الحق  انتهـاك  إلى األنظمـة  هـذه  أد  الحـاال ،  بعض وفي  الفـيديو.  طفيق  عن الجلســــــــــــ
ــتييعوا لم  بأنهم  المحتجزين من  العديد  أفاد حيث عادلة،  محاكمة ــماع  يســـــــــ ــ ل  اإلجفا ا  ســـــــــ ــ  بشـــــــــ  مناســـــــــ
 م ان  تحديد المحامين على فيها  تعّذر  حالة 90 عن يقل ال ما  توثيق وتم  بمتفجمين. االسـتعانة  يسـتييعوا ولم

  جايحة  حدة لتخفيف  كإجفا   المفافق  بين الســـــــــجنا  ونقل  اإلغالق  تدابيف بســـــــــب  الســـــــــجنا   موكليهم  احتجاز
 محاميهم. مقابلة من  محتجزون  فيها ُحفم أو ،19-كوفيد

ــة اللجنة وُأبلغت - 55 ــاع  بأن  الخاصــــ ــفاييلية االحتجاز  مفافق في  األوضــــ ــيئة، اإلســــ ــيما وال ســــ ــب  ســــ  بســــ
ــياســـــا  ــلة الســـ  على  الجايحة بداية في ُأجبفوا قد  الجدد الســـــجنا  أن اللجنة وعلمت  الجايحة.  بم افحة المتصـــ

 ذلك  في  بما والدنيا، األســـاســـية  الخدما  إلى  تفتقف  الصـــحي  للحجف  مفافق في  يوما  20 و 14  بين ما  قضـــا 
ــحية  النظافة  لوازم ــيف  والكماما .  الصــــــ ــجنا  أن إلى  التقاريف وتشــــــ ــفا  حاليا ميالبون  الســــــ   لوازمهم   معظم بشــــــ

 والميهفا . الكماما  ذلك في بما السجن، مقصف من الصحية

ــمبف  كانون  وفي - 56 ــفاييلي العام األمن  وزيف أمف  ،2020 األول/ديسـ ــلحة اإلسـ ــفاييلية الســـجون   مصـ   اإلسـ
  في  المحتجزين  األمنيين الســــــــــجنا   جمي  أن  وبما  .( 91) األمنيين الســــــــــجنا  إلى  اللقاحا   إعيا   عن  باالمتناع
ــفاييلية االحتجاز  مفافق ــيينيون، اإلسـ ــتهد  األمف فإن فلسـ ــجنا  اسـ ــيينيين السـ ــا. الفلسـ ــاسـ  ذلك، على وردا أسـ
  المح مة  إلى التماسا  اإلنسان  لحقوق   مناصفة  أخفى   ومنظما   إسفاييل  - اإلنسان  لحقوق   أطبا   منظمة  قدمت
 األمن  وزيف وأن اللقاحا ، ذلك  في  بما اليبي، العالج تلقي في  قانونيا  حقا للســـــجنا   بأن  قضـــــت التي  العليا،

 __________ 

 (90) Rabeh Morrar and Rand Jibril Taweel, “The gendered impact of COVID-19 pandemic in Palestine”, 

in Cho Choomgjae, ed., Crisis and Fragility: Economic Impact of COVID-19 and Policy Responses 

(Sejong-si, Korean Institute for International Economic Policy, 2020), p. 336. 
 (91) Josh Breiner, “Israeli Minister orders not to vaccinate Palestinian security prisoners, despite COVID 

directives”, Haaretz, 27 December 2020. 
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 بدأ   ،2021  الثاني/ينايف  كانون  وفي  .( 92) منعه أو اليبي العالج بتأخيف أمف إصــدار  ســلية لديه ليس العام
  .( 93) الفلسيينيين السجنا  تيعيم في الصحة وزارة

  بين  19-كوفيد تفشي  لمن   التدابيف  جمي   اإلسفاييلية  السليا  تتخذ  أن  ضفورة مجددا  اللجنة  وتؤكد - 57
  منح   وينبغي  بـديلـة. احتجـاز  تفتيبـا   في  والنظف  البـدني  التبـاعـد  تـدابيف  تيبيق  بينهـا  من  بســــــــــــــبـل  المحتجزين،
ــجنا  لفايدة  التفتيبا   هذه  في األولوية ــعفا ،  الســـــــــ ــنون  فيهم  بمن الضـــــــــ ــابون  المســـــــــ  مزمنة، بأمفاض والمصـــــــــ

 هي باالحتالل، القايمة  الســـــــــلية إســـــــــفاييل، أن مجددا  اللجنة  وتؤكد  خا . بشـــــــــ ل  لإلصـــــــــابة  المعفضـــــــــون 
ــيما وال  الفلســــيينيين،  حصــــول ضــــمان  عن المســــؤولة   الخدما  على الســــجنا ، مثل  الضــــعيفة الفئا   أففاد ســ

 واللقاحا . يةاليب 
  

 الفةس ي يين   لالجئين  اإلنسان  حقوق  حالة  -  سادسا  

ــة  اللجنة ُأبلغت - 58 ــيينيين  الالجئين عدد بأن  الخاصـــ ــجلين الفلســـ  إلغاثة المتحدة األمم وكالة  لدى المســـ
 منهم 2  286  643 الجئ؛ ماليين 5,7  على  يفبو  )األونفوا( األدنى  الشفق  في الفلسيينيين الالجئين وتشغيل
 غزة،  في 1 239  112 و  لبنان،  في 513 795  و  السـورية، العفبية الجمهورية في  618 128 و األردن، في
 من  مخيما  58 في  يعيشــون  المســجلين  الفلســيينيين  الالجئين  ثلث ونحو  .( 94) الغفبية الضــفة  في 741  448 و

  غزة وقيـاع  الســــــــــــــورـية  العفبـية  والجمهورـية  ولبـنان  األردن  في  بهـا  المعتف   الفلســــــــــــــيينيين  الالجئين  مخيمـا 
 .( 95) الشف ية القدس ذلك في  بما الغفبية، والضفة

ــة  - 59 ــفة الغفبية يعانون من أزمة حماية، ألنهم أكثف عفضـــــــ ــيينيون في الضـــــــ وال يزال الالجئون الفلســـــــ
تأثيف هدم المنازل لالنتهاكا  ويتعفضــــون لمســــتويا  متزايدة من العنف. ويســــاور اللجنة الخاصــــة القلق من  

مبنى في األشهف الخمسة    329على المجتمعا  الفلسيينية، وال سيما على الالجئين. فقد ُهدم ما ال يقل عن  
وُأفيد بأن قوا     .( 96) 2020في الماية مقارنة بالفتفة نفسـها في عام  47، بزيادة نسـبتها  2021األولى من عام  

د الفلســيينيين الذين يعيشــون في مخيما  الالجئين، ويشــمل ذلك األمن اإلســفاييلية تســتخدم القوة المففطة ضــ 
ــد  ــتخدام الذخيفة الحية ضـ ــ ل متزايد ومنهجي، واسـ ــيل للدموع داخل المخيما  وحولها بشـ ــتخدام الغاز المسـ اسـ
ــابا   ــهد أعلى معدال  اإلصـ المدنيين، وحمال  االعتقال الجماعي. وُأبلغت اللجنة بأن مخيما  الالجئين تشـ

لت  2021العتقال والمداهما . وفي األشـهف الخمسـة األولى من عام وحاال  ا جِّ عملية عسـ فية  3 312، سـُ
إســـفاييلية في الضـــفة الغفبية، حيث يتعفض الفلســـيينيون الذين يعيشـــون في مخيما  الالجئين لزيادة احتمال  

  .( 97) اإلصابة بالذخيفة الحية جفا  تلك العمليا  بمعدل مفتين ونصف

 __________ 

 (92) Adalah, “Israeli minister blocks COVID-19 vaccinations for Palestinian prisoners; Adalah demands 

decision be overturned”, 28 December 2020; and Josh Breiner, “High Court strikes down public 

security Minister’s order to withhold vaccines from prisoners”, Haaretz, 1 February 2021. 
 (93) Daniel Estrin, “Israel to start vaccinating Palestinian prisoners next week”, NPR, 14 January 2021. 
 .www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2400.pdf :انظف (94) 
 .www.unrwa.org/palestine-refugees :انظف (95) 
 المشاورا  م  األونفوا. (96) 
 المفج  نفسه. (97) 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2400.pdf
http://www.unrwa.org/palestine-refugees
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ــة  اللجنة  وتؤكد - 60 ــ ل  قلقة  أنها  الخاصـــ ــيينيين  الالجئين كفاح من  خا  بشـــ ــتمف  الفلســـ  غزة.  في  المســـ
 أمده  طال الذي  للحصــــــــار  وكان غزة.  في الســــــــ ان من الماية في 72  فلســــــــييني الجئ  مليون  1,2  ويشــــــــ ل
  حّد  العوامل هذه ألن  غزة، في  الفلسيينيين الالجئين  عيش سبل على شديد    تأثيف   والوبا  السياسي واالنقسام

ــادية  األنشــــــية من   في 54  بلغ  قد غزة  في  الالجئين  بين  البيالة معدل  وكان  البيالة.  معدال   وزاد   االقتصــــ
 الشـباب،  بين  خا  بشـ ل  ملحوظ واقتصـادي  اجتماعي  تأثيف  للجايحة وكان  (.( 98) الجايحة  انتشـار  قبل الماية
  حـاـلة  تقييم  من  تبّين  ذلـك،  على  وعالوة العقليـة. الصــــــــــــــحـة  في  التـدهور  من  مزـيد  إلى  البيـاـنا   تشــــــــــــــيف حيـث

  مليون   1,2  يحتــاج  حيــث  الغــذايي،  األمن  إلى  يفتقفون   أنهم  2020  عـام  في  غزة  في  الفلســــــــــــــيينيين  الالجئين
   .( 99) الغذايية المساعدة إلى الجئ

 على الوكالة  قدرة وتهدد  سـنويا تتزايد  التي األونفوا تمويل في بالثغفا  أيضـا  الخاصـة اللجنة وُأبلغت - 61
  رأس  في  األونفوا  اســــتثمار على ســــيؤثف  التمويل  في انخفاض أي  أن  اللجنة  وتؤكد  األســــاســــية.  الخدما   تقديم
 هذه عن  تنجم التي األوســـ  التداعيا  من قلقها  األونفوا  اللجنة وتشـــاطف  الالجئين،  في  المتمثل البشـــفي  المال

 .( 100) المنيقة في المستقفة غيف واألمنية السياسية البيئة على التداعيا  ذلك في  بما التمويلية، الفجوا 
  

 المحطل  السوري   الجوالن في  اإلنسان حقوق   حالة -  سابعا 

  كــانون   في  مهــامهــا  توليهــا  منــذ  بــايــدن،  جوزيف  الفييس  بفيــاســـــــــــــــة  الجــديــدة  األمفي يــة  اإلدارة  أعفبــت - 62
 على  اإلسفاييلية بالسيادة  االعتفا  بشأن  2019 عام  في  الصادر  القفار  ( 101) تأييدها عن  ،2021  الثاني/ينايف
  وزارة  نشــــــــــــــف   ،2021  حزيفان/يونيــه  25  وفي  (.57  الفقفة  ،A/75/376  )انظف  المحتــل  الســــــــــــــوري   الجوالن
ــة”  إن تقول  تويتف موق  على  تغفيدة  األمفي ية  الخارجية ــياســـــــ ــأن المتحدة الواليا   ســـــــ   ، “تتغيف لم الجوالن بشـــــــ
 .( 102) اإلسفاييلية بالسيادة لالعتفا  الجديدة اإلدارة دعم استمفار مؤكدة

 الفيحية العنفا   نصــــ  مشــــفوع  لتنفيذ  خيوا  اتخاذ  واصــــلت  إســــفاييل بأن  الخاصــــة اللجنة وُأبلغت - 63
  الزراعية  األراضي من فدان 6  000  مساحة على 45  الـــــــــــــ  العنفا  وسُتنص   بالتقفيف.  المشمولة الفتفة  خالل
 أن  الخاصـــــــة  اللجنة  وتالحظ قفاهم.  توســـــــي  إم انية  من وســـــــتحد  الســـــــوريين، الســـــــ ان إلى  ملكيتها  تعود التي

 متجاهلة  المحتل، الســوري  الجوالن في  التمييزية االســتييان  ســياســا   تنفيذ المشــفوع هذا عبف تواصــل  إســفاييل
 العيش. سبل على وأثفها الس ان  لها يتعفض التي والبيئية الصحية المخاطف

  وتعزيز  لتيويف  السنوا   متعددة  خية  تنفيذ  تواصل  إسفاييل بأن  اللجنة  إلى  المقدمة المعلوما  وتفيد - 64
 تجفي   أخفى   مســـــتوطنا  تســـــ  ثمة  وبأن المحتل،  الســـــوري  الجوالن في  إســـــفاييلية  مســـــتوطنة 33  في الزراعة
  الزراعة  مجال في والمســـــــــاعدة  بالدعم  المســـــــــتوطنين  المزارعين  تزويد  إلى  الخية وتهد   وتوســـــــــيعها.  تنميتها
ــتولى الدواجن.  وتفبية ــتوطنون،  واســـ ــفاييل، تقدمه الذي الدعم  هذا مثل عبف  المســـ ــعة  مناطق على إســـ  من واســـ

 __________ 

 (98) Palestinian Bureau of Statistics, “The International Day of Refugees 2019”, 2019. 
 (99) UNRWA, “Occupied Palestinian Territory: emergency appeal 2021”, 2021, p. 5. 
 المفج  نفسه. (100) 
أنتوني بلينكن، وزيف خارجية الواليا  المتحدة األمفي ية، جلســــــة اســــــتماع في لجنة الشــــــؤون الخارجية في مجلس النواب بشــــــأن طل    (101) 

 .1:25:06، الد يقة 2021حزيفان/يونيه  C-Span ،7، تسجيل فيديو، منشور على موق  2022ميزانية وزارة الخارجية المالية لعام 
 .https://twitter.com/StateDept_NEA/status/1408421393671372801 :انظف (102) 

https://undocs.org/ar/A/75/376
https://twitter.com/StateDept_NEA/status/1408421393671372801
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  اقتصــــــــــادي  ع   ففض إلى لكذ وأدى  زراعية،  ألغفاض المناطق هذه واســــــــــتغلوا  المحتل الســــــــــوري  الجوالن
ــافي ــا  إســــفاييل  وواصــــلت  الســــوريين. الســــ ان على  إضــ   بشــــ ل  القيود هذه وأّثف   البنا ،  على قيود  ففض أيضــ
  اإلس ان. أزمة وفاقمت فدان 80 000 من أكثف إسفاييل صادر  حيث شمس مجدل قفية على خا 

 نقص  من  يعانون  زالوا ما  المحتل  الســـوري  الجوالن  في  الســـوريين الســـ ان  بأن  أيضـــا  التقاريف  وأفاد  - 65
ــفيا   المتخصـــــــصـــــــة اليبية  والعيادا  األطبا  ذلك في بما اليبية،  الخدما  ــتشـــــ   اإلســـــــعافا  ومفاكز والمســـــ
  األولية.

  لحقوق  الوحيـدة المنظمـة  وهي  الح وميـة،  غيف “المفصــــــــــــــد” منظمـة  ـبأن  الخـاصــــــــــــــة اللجنـة  وعلمـت - 66
ــان ــوري  الجوالن في  العاملة  اإلنسـ ــايقا .  تتعفض  تزال ال المحتل، السـ ــف  لمضـ   2019 عام في  المنظمة  ونشـ
 ذلك، على وردا السـورية. القفى  جوار في  ضـخمة رياح مزرعة إلنشـا   تخي  إسـفاييلية  طاقة شـفكة عن  تقفيفا
ّنت   مقاطعة  مناهضـــــة  قانون  إلى اســـــتنادا  الشـــــفكة رفعتها  بدعوى   توِّجت  المنظمة،  هذه  ضـــــد تشـــــهيف  حملة  شـــــُ
  التقاريف   وتفيد  بأكملها. الســنوية  المنظمة  ميزانية   يمتها  تعادل “المفصــد” من تعويضــا   فيها  التمســت إســفاييل
ــايية الدعوى   بأن ــبتمبف حتى جارية  تزال ال القضـــــــ   وعلمت  .( 103) 19-كوفيد  جايحة بســـــــــب  ،2021  أيلول/ســـــــ

ــوريين مئا   أن  اللجنة ــمبف  كانون   في  تجّمعوا  الســــ  الفياح، مزرعة  مشــــــفوع على  لالحتجاج  2020  األول/ديســــ
 الفياح مزرعة مشــفوع أن إلى  تشــيف معلوما   اللجنة وتلقت القوة. باســتخدام اإلســفاييلية األمن  قوا   وواجهتهم

ــ ان  احتجاجا  من الفغم على  تقدما  أحفز قد ــوريين، الســـــ ــتوطنا   وأن الســـــ ــ  ُتبنى تزال ال  المســـــ   في  وتتوســـــ
 .( 104) المحتل السوري  الجوالن

  
 الطوصيا   -  ثام ا  

 يةي: بما القيام إلى إسئاليل ح ومة الخاصة الةج ة تدعو - 67

 الجمعية  إلى  المقدمة  الخاصاة  الةج ة  تقاريئ في  الواردة  الساابقة  الطوصايا  جميع  ت فيذ )أ( 
  المحطل؛ السوري  والجوالن المحطةة الفةس ي ية األرض إلى الخاصة الةج ة دخول إم انية وتيسيئ العامة،

  القادس  فيهاا بماا الغئبياة، الضااااااااافاة  أي المحطةاة،  الفةسااااااااا ي ياة لألرض  احطاللهاا  إنهااء )ب( 
  497 و (1967)  242  األمن  مجةس لقئاري   امطثاال  السااااااااوري،  لةجوالن  احطاللها  وكذلك وغزة، الشاااااااائقية،

  اإلنسااااني،  الدولي  والقانون   اإلنساااان  لحقوق   الدولي  القانون   بموج   الطزاماتها مع  يطماشاااى بما ،(1981)
 والفطيا ؛ ال ساء ةىع االحطالل آلثار السئعة وجه عةى والطصدي

  تش ل  ألنها  األردن،  وغور  الغئبية  الضفة  من  أجزاء  لضم خ ط  أي  ت فيذ  عن فورا  الكف )ج( 
  المسااااألة،  هذه  بشااااأن األمن  مجةس  قئارا   من  والعديد  المطحدة  األمم  ولميثاق  الدولي،  لةقانون   خ يئا خئقا

  القسااائي   الطشااائيد  ذلك في  بما  الفةسااا ي يين، ضاااد  الحالية اإلنساااان  حقوق   انطهاكا  تكثيف  عةى وت  وي 
 الفةس ي يين؛ من اآلالف لمئا 

 __________ 

 (103) International Federation for Human Rights, Target Locked: The Unrelenting Israeli Smear Campaigns  

to Discredit Human Rights Groups in Israel, Palestine, and the Syrian Golan (Paris, 2021), pp. 35–36 . 
 .36المفج  نفسه، الصفحة  (104) 

https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
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  بشأن  األساسية  لةمبادئ  اإلسئاليةية  القوا   امطثال  لضمان  الالزمة  االحطياطا  كل  اتخاذ )د( 
 القوانين؛ بإنفاذ الم ةفين الموظفين جان  من ال ارية واألسةحة القوة اسطخدام

  عن  أسافئ  الطي  القوة  االساطخدام في  اإلفئاط  حاال  جميع في  م هجية بصاورة  الطحقيق )هـ( 
  القدس  ذلك في  بما الغئبية،  والضفة  غزة في  األخيئ  الطصعيد سياق في  ذلك في بما خ يئة،  إصابة  أو  وفاة

 ع ها؛ المسؤولين محاسبة وضمان الشئقية،

  وأنشا ة ،(2016)  2334 األمن  مجةس  لقئار  امطثاال  االساطي انية،  األنشا ة جميع وقف )و( 
  القانون  أح ام مع  تطعارض  الطي  الشاائقية،  القدس  فيها بما  المحطةة،  الغئبية  الضاافة في  الفصاال  جدار  ب اء

 مصيئه؛ تقئيئ في الفةس ي ي الشع  حق وتقو ِّض الدولي

 في  بما  الم ازل، هدم في  المطمث ةة  القانونية  غيئ  الممارسااة  وإنهاء بطجميد فورا،  القيام، )ز( 
 في  وتساهم مشئوع غيئ  جماعيا  عقابا  كذلك  تش ل الطي  وعقابي، إداري   كإجئاء  الم فذة  الهدم  عمةيا   ذلك

  الدولي  لةقانون   انطهاك في المساااطضاااعفة،  لةمجطمعا   القسااائي   الطهجيئ إلى  تؤدي وقد قسااائية، بيئة  تهيئة
 الفةس ي ي؛ الشع  ق ولحقو اإلنساني

  القساااااااائي   ال قل إلى  تؤدي أن  يحطمل  الطي  والمصااااااااادرة  وال ئد  الهدم  أوامئ جميع  إلغاء )ح( 
 البدوية؛ المجطمعا  ذلك في بما المحطةة، الغئبية الضفة في لةفةس ي يين

  الطمييزية  غيئ  العمئاني  والط ظيم  الطخ يط  خدما   عةى  الفةسااااا ي يين  حصاااااول  ضااااامان )ط( 
  الالجئون  ذلاك  في  بماا  جيم،  الم  قاة  في باالحمااياة المشااااااااامولين  السااااااااا اان بمصاااااااااال  ساااااااااط ه   الطي

 الفةس ي يون؛

  اإلنسااااااااااان  لحقوق  الادولي القاانون   في الواردة  لألح اام  وفقاا  المحطجزين  معاامةاة  كفاالاة )ي( 
 اإلداري؛ االحطجاز لممارسة حد ووضع األطفال، باحطجاز يطعةق فيما سيما وال اإلنساني، الدولي والقانون 

  عاما، 14  من أكثئ  م ذ غزة  عةى  المفئوض  القانوني  غيئ والبحئي   البئي   الحصااااار رفع )ك( 
  والطصاااادي الغئبية،  والضاااافة غزة  بين  الفةساااا ي يين  ت قل  إم انية  وزيادة  الطجارة حئكة أمام  الفئص  وإتاحة
 والفطيا ؛ ال ساء عةى الحصار آلثار

  الطصااعيد  بسااب   بشاادة  تفاقمت  الطي غزة، في  اإلنسااانية  األزمة  معالجة  عةى فورا  العمل )ل( 
  الطزامااتهاا  ت فياذ وعةى المجااري، ميااه  معاالجاة وعادم ال قياة،  الميااه  توافئ وعادم  العادالياة،  األعماال في األخيئ

 بالحماية؛ المشمولين الفةس ي يين بالس ان يطعةق فيما باالحطالل القالمة السة ة بوصفها

 مع  ال بي،  العالج عةى  المحطةة  الفةسااا ي ية األرض في  الفةسااا ي يين  حصاااول  تيسااايئ )م( 
  العدالية،  األعمال  تصااعد عن  ال اجمة  المطدهورة  األوضااع  بساب  غزة في  المةحة  االحطياجا   عةى  الطئكيز

  الغئبية،  الضاافة في  لةفةساا ي يين  19-كوفيد  لقاحا   وتوفيئ  ؛19-كوفيد جالحة  خالل ساايما  وال  والحصااار،
 المحطل؛ السوري  الجوالن في ولةسوريين غزة، وفي الشئقية، القدس ذلك في بما

  الفةساااااا ي يا ،  والفطيا   لة ساااااااء  الم ول  اإلداري   االحطجاز  ممارسااااااة في  ال ظئ  إعادة )ن( 
  بانكوك(،  )قواعد  لةمجئما   االحطجازية  غيئ  والطدابيئ  الساااااجي ا   لمعامةة  المطحدة  األمم  قواعد مع تمشااااايا
  الساااااجي ا ،  معامةة وساااااوء  تعذي   ادعاءا  جميع في  ونزيهة  وفعالة  وشاااااامةة سااااائيعة  تحقيقا  وإجئاء

 الصحية؛ الئعاية خدما  عةى والحصول القضاء إلى الةجوء سبل وضمان االحطجاز، ظئوف وتحسين

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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  المحطل،  السااااااااوري   والجوالن  المحطةة  الفةساااااااا ي ية األرض في  البيئي  الطدهور م افحة )س( 
  عةى  والسااااوريين  الفةساااا ي يين  حصااااول  إم انية  عدم  مسااااألة  ومعالجة ال بيعية،  الموارد  اسااااطغالل ووقف
 المحطل؛ السوري  والجوالن وغزة الغئبية الضفة في المالية الموارد سيما وال الهامة، ال بيعية الموارد

  اإلنساان  حقوق   عن  والمدافعين  الفةسا ي يين،  المدنيين  لةسا ان الالزمة  الحماية  ضامان )ع( 
 في  بما  المحطةة،  الفةساا ي ية األرض  عةى  تؤثئ الطي  اإلنسااان حقوق   بقضااايا  ال هوض  عةى  يعمةون   الذين
  عةى  يعمةون   الذين  اإلنسااااني  المجال في  والعامةين  المئأة، وتم ين  الج ساااين  بين  بالمسااااواة يطعةق  ما  ذلك

  ودون  بحئية  بعمةهم  بالقيام  لهم  والسااااما   اإلنسااااانية،  اإلغاثة  وتوفيئ  اإلنسااااان  حقوق   بقضااااايا  ال هوض
 والمضايقا ؛ االعطداءا  من خوف

 الظئوف؛ جميع في وحمايطها المدنية الطحطية والب ية ال بية المئافق احطئام ضمان ) ( 

  الساوري   الجوالن في  األخئى   القانونية  غيئ  واألنشا ة  االساطي انية  األنشا ة جميع وقف ) ( 
  الطي  الطمييزية  غيئ  العمئاني  والط ظيم الطخ يط  خدما   عةى  الحصاااااااااول  سااااااااابل توفيئ  وضااااااااامان  المحطل،
 بالحماية؛ المشمولين الس ان بمصال  سط ه 

  لةسااما   الطحطية  والب ية  المئافق  وتوفيئ  الشاائقية  القدس في  الطعةيمية  الشااواغل  معالجة )ق( 
 ذلك. إلى تدعو 19-كوفيد جالحة م افحة أنظمة كانت إذا بعد، عن بالطعةم لة الب

 يةي: بما القيام إلى الدولي المجطمع الخاصة الةج ة وتدعو - 68

 وهي  المحطةة،  الفةسااااا ي ية  لألرض  احطاللها  بإنهاء  إسااااائاليل  لم البة  نفوذه  اساااااطخدام )أ( 
  األمن  مجةس  لقئاري   امطثاال  المحطل،  السااااوري   ولةجوالن وغزة،  الشاااائقية،  القدس  فيها بما  الغئبية،  الضاااافة
 ؛(1981) 497 و (1967) 242

 ضائرا  يةحق  الذي غزة، عةى  المفئوض  الحصاار  بإنهاء  إسائاليل  لم البة  نفوذه  اساطخدام )ب( 
 الفور؛ عةى الحادة اإلنسانية األزمة بمعالجة وخصوصا لفةس ي يين،با جسيما

  الغئبية،  الضافة في  االساطي انية  األنشا ة جميع  بوقف  إسائاليل  لم البة  نفوذه  اساطخدام )ج( 
  سااااةبيا  وتؤثئ  الدولي  القانون  مع  تطعارض  الطي  المحطل، السااااوري   الجوالن وفي الشاااائقية،  القدس  فيها بما

 بالحماية؛ المشمولين الس ان عةى

  فيما  ساااايما وال  المطحدة، األمم مع  الطعاون   عدم  من  إساااائاليل عةيه  درجت  لما  الطصاااادي )د( 
 الفئعية؛ وهيئاتها الجمعية أنشأتها الطي واآلليا  األمن ومجةس العامة الجمعية قئارا  ت فيذ يخص

  العادل  مح ماة عن  الصاااااااااادرة الفطوى   في الوارد ال حو  عةى  القاانونياة،  باالطزامااتاه الوفااء )هـ( 
 الفصل؛ جدار بشأن 2004 عام في الدولية

  المطعةقة الوط ية  اإلنفاذ  وتدابيئ  واألنظمة  والطشاااااائيعا   السااااااياسااااااا  في  ال ظئ  إعادة )و( 
  اإلنساان  لحقوق   انطهاكا   لوقوع  المطزايد  الخ ئ  ومواجهة م ع في  فعاليطها  كفالة أجل من  الطجاري   بال شااط

 المحطةة؛ األراضي في

https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
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  إلجئاء  الالزماة  الخ وا   اتخااذ عةى اإلنساااااااااان  لحقوق  المطحادة  األمم  مفوضاااااااااياة حا  )ز( 
  الفةسا ي ية  األرض في  االساطي انية األنشا ة  في الم خئطة  األعمال  مؤساساا   بيانا   لقاعدة  سا وي   تحدي 

  بالطكةيف  عمال  لةجمهور،  وإتاحطها  المحطل، السااااااااوري   الجوالن وفي الشاااااااائقية،  القدس  فيها بما  المحطةة،
 ؛31/36 اإلنسان حقوق  مجةس قئار في الوارد

 مع  تجارية  معامال  إبئام  أو تمويل  عن  وتوقفها  اإلنساان حقوق    الشائكا   احطئام  ضامان )ح( 
  األرض في  ال بيعية  الموارد اسااااااااطغالل  في أو  االسااااااااطي ان أنشاااااااا ة في  المشاااااااااركة  والهيئا   الم ظما 

 المحطل؛ السوري  الجوالن وفي المحطةة الفةس ي ية

  دون  من  الفةسااا ي يين  الالجئين  لماليين  الخدما   تقديم  يضااامن نحو  عةى األونئوا  دعم )ط( 
 واألطفال. ال ساء سيما وال الفةس ي يين، الالجئين وآمال وكئامة حقوق  وصون  انق اع،
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