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 المجلس االقتصادي واالجتماعي  الجمعية العامة

 2021الدورة الموضوعية لعام   الدورة السادسة والسبعون 

 من جدول األعمال 16البند    * األولية من القائمة  65البند 
السييييييييادة الداعمة للليييييييع  الضلسيييييييية ي  ي ا ر  الضلسيييييييية ية  
المحتلة، بما  ةها القدس اللييييييولية، وللسيييييي ان العو   ي الجوالن  

 السوري المحتل على مواردهم اليبيعية 

االنع اسيياا االقتصيياداة واالجتمالية لل تلس ائسييواعةلي على ا  واس   
المعيليية للليع  الضلسيية ي  ي ا ر  الضلسيية ية المحتلة، بما  ةها  

 القدس اللولية، وللس ان العو   ي الجوالن السوري المحتل
   

االنع اساا االقتصاداة واالجتمالية لل تلس ائسواعةلي على ا  واس المعيلية   
س اللييولية، لللييع  الضلسييية ي  ي ا ر  الضلسييية ية المحتلة، بما  ةها القد 

 وللس ان العو   ي الجوالن السوري المحتل 
  

 **مذكوة من ا مةن العام  
  

 موجز  
المعنون ”االنعكاســـــــــاي االاتجـــــــــاتالة واالجتمالية لى تىل ا ســـــــــرائ  ي ع     2021/4في القرار   

األ وال المعيشـــــية ل شـــــعي ال  ألـــــف ني في األرم ال  ألـــــف نية المحت ةر يما ف لا القد  الشـــــر يةر ول ألـــــكان 
مج س االاتجـــــــاتل واالجتماعي يل  األم ن العاد  ن القدد يل  العرب في الجوالن الألـــــــورل المحت ار   ي ال

الجمعية العامة في تورتلا الخامألـــــة والألـــــرع نر عن  ر ت المج سر تقر را  عن تن  ا .لو القرارا وفي القرار  
المعنون ”الألــــــــياتة الدائمة ل شــــــــعي ال  ألــــــــف ني في األرم ال  ألــــــــف نية المحت ةر يما ف لا القد    75/236

الشــــــر يةر ول ألــــــكان العرب في الجوالن الألــــــورل المحت  ع   موارت م الفبيعيةار   بل الجمعية العامة يل  
الال  عدته ال جنة االاتجـــاتالة    األم ن العاد  ن القدد يل لا تقر را في تورتلا الألـــاتســـة والألـــرع نا و اا التقر رر

د عمى بلاين القرار نا  واالجتمالية لغربي آسيار اُلقدَّ

 

 * A/76/50ا 
 اتضم نه   دث المع ومايل اا التقر ر يعد انقضاء الموعد النلائي   ُادد ** 

https://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
https://undocs.org/ar/A/RES/75/236
https://undocs.org/ar/A/RES/75/236
https://undocs.org/ar/A/76/50
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ــك   انتلا ا     ــيما ت و التي تشــ ــ ةر ال ســ ــرائ  ية المتوااــ ــاي ا ســ ــياســ ــاي والألــ و غفي التقر ر الممارســ
واالاتجـــــــاتالة    ل قانون الدولي ا نألـــــــاني والقانون الدولي لحقون ا نألـــــــان وت ار ع   األو ـــــــا  االجتمالية

 ل ألكان الاين العيشون في ظ  اال تىل العألكرل ا سرائ  يا

وتوت ال جنة االاتجـــــــاتالة واالجتمالية لغربي آســـــــيا  ن تعرب عن تقدير ا ل مألـــــــا ماي المقدمة من  
الجندون الدولي ل تنمية الزراليةر وم و ية األمم المتحدة لحقون ا نألانر ومكتي تنأل ت الش ون ا نألانيةر 
و  ئة األمم المتحدة ل مألـــــاواة ب ن الجنألـــــ ن وتمك ن المر ة    ئة األمم المتحدة ل مر ةار وم تمر األمم المتحدة 
ل تجارة والتنميةر واندون األمم المتحدة ل ألكانر وبرنامج األمم المتحدة ل مألتو ناي الرشر ةر ومكتي منألت  

ــ ر   ــرن األوســــــ ــىد في الشــــــ ومنظمة األمم المتحدة ل ف ولةر ومنظمة األمم األمم المتحدة الخاص لعم ية الألــــــ
المتحدة ل تنمية الجــــناليةر وو الة األمم المتحدة   ااة وتشــــغ   الىجئ ن ال  ألــــف ن  ن في الشــــرن األتن ر 

 اومنظمة األمم المتحدة ل تربية والع م والثقافةر ومنظمة الجحة العالمية
 
 

  



A/76/94 

E/2021/73  

 

21-08462 3/32 

 

 مقدمة  - أوال   

عن شوا  ه يزاء االنعكاساي االاتجاتالة    2021/4 عرب المج س االاتجاتل واالجتماعي في اراره   - 1
واالجتمالية لى تىل ا ســرائ  ي ع   األ وال المعيشــية ل شــعي ال  ألــف ني في األرم ال  ألــف نية المحت ةر  

الجمعية العامةر في ارار ا    ةر ول ألــــــكان العرب في الجوالن الألــــــورل المحت ا و البليما ف لا القد  الشــــــر ي 
ر يســـــرائ  ر بواـــــ لا الألـــــ فة القائمة ياال تىلر يالمو عن اســـــتغىل الموارت الفبيعية في األرم 75/236

التألـبي في  ـياعلا   لشـر يةر وفي الجوالن الألـورل المحت   و يتىفلا  وال  ألـف نية المحت ةر يما ف لا القد  ا
  و استن ات ار وعن تعر ضلا ل خفرا 

التفوراي .اي الجــــــــــــــ ــــة    التقر ر  ا ــــاو قــــدد   - 2 في  ــــاا الجـــــــــــــــــدت  ىل ال ترة من مع ومــــاي عن 
 ا 2021آ.ار/مار   31يل   2020نيألان/ بر     1
  

 الضلسية ية المحتلة ا ر    -  ثانيا  
 الممارساا ائسواعةلية  ي ا ر  الضلسية ية المحتلة   

والجلوت المـباوـلة  ا  19-مرم ف رو   وروـنا   وفـ د  اتألــــــــــــــمـل ال ترة المشــــــــــــــموـلة ـيالتقر ر يجـائحـة - 3
لمكافحتلاا و ىل ال ترةر وااـــــ ل يســـــرائ   ســـــياســـــاي وممارســـــاي مث  توســـــي  المألـــــتو ناير و دد المراني  

و  ر .لو من مظا ر  وإمكانية الواــول  وإ ىن المعابر والق وت الم رو ــة ع   التنق     ال  ألــف نيةر  والمنازل
لا تىل ل  ألـــف ن  ن وع   اع     ينألـــاني وااتجـــاتل واجتماعي وســـياســـي شـــديد  تأا ر تي  ان للاال  لا المفو 

 اا 1  ادرتلم ع   ممارسة  قون ا نألان األساسية الواجرة للم

ــرائ  ية ل تنظيم والتخفي  العمران  ن في المنفقة جيمر التي  ما ُ. ر ســـــ و  - 4 ــاي ا ســـ ــياســـ ايقا ر فإن الألـــ
في المائة من الضـــــــ ة الغربيةر والقد  الشـــــــر يةر  ي ســـــــياســـــــاي تم  ز ة وُتعد   ر متوافقة م    60تشـــــــك  

 را   تخجــــــض األرا ــــــي ع   وجه الحجــــــر تقر التي المتف راي التي القتضــــــ لا القانون الدوليا والألــــــياســــــاي 
ل مألــــتو ناي ا ســــرائ  ية  و ل جيي ا ســــرائ  ير وتيألــــر نمو المألــــتو ناي ا ســــرائ  يةر تجع  من المألــــتح    

ــار   بناءا وب غ متوســـ  معدل الموافقة ع     راي ال  ألـــف ن  ن    تقر را  ع   ال  ألـــف ن  ن الحجـــول ع   تجـ
 المائةا  في 4 و 3األلفية ما ب ن  ل حجـــــــــــــول ع   تجـــــــــــــار   البناء في المنفقة جيم  ىل العقد الثاني من 

ــلم لخفر ا  ىء و دد  ــف ن  ن يل  البناء تون تر يضر مما العر ــــ ونتيجة لالور الضــــــفر العديد من ال  ألــــ
 اا 2  المنازل والتشر د

وال يزال ال  ألـــف ن ون في األرم المحت ة الخضـــعون لمجموعة معقدة من النظم القانونية ا ســـرائ  ية   - 5
الضـــ ة الغربيةر اُلفبَّت القانون المح ي ا ســـرائ  ي  ارو الحدوت ا ا يمية ع   المألـــتو ن ن وال  ألـــف نيةا ف ي 

ا سرائ    نر ب نما الخض  ال  ألف ن ون ل قانون العألكرل ا سرائ  ي يا  افة يل  النظاد القانوني ال  ألف نيا 
ــتره ف لم و  ــان ع   المشـ ــف ن  ن مقارنة ونتيجة لالور تفبَُّت معاي ُر  تن  لحقون ا نألـ المدع  ع  لم من ال  ألـ

المشــتره ف لم والمدع  ع  لم من ا ســرائ    نا و مث  تفب ت نظام ن اانون  ن مخت   ن في ن س ا ا يم ع   ي 

_________________ 

 ا152ر ال قرة A/75/84-E/2020/61 ا1  
الــ ــقــرة  A/75/86-E/2020/62انــظــر   ا2   و  2ر   United Nations, Office for the Coordination of Humanitarianر 

Affairs, Humanitarian Needs Overview 2021: OPT (2020), p. 39ا 

https://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
https://undocs.org/ar/A/RES/75/236
https://undocs.org/ar/A/RES/75/236
https://undocs.org/ar/A/75/84
https://undocs.org/ar/A/75/86
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ــاواة  ماد القانونر الال المث  ر نا   ــية  و األاـــــــ  ال   ر تم  زا في جو رهر و نتلو مبد  المألـــــ  ســـــــا  الجنألـــــ
حا مة عاتلةا و ث ر  الضــا تفب ت القانون المح ي ا ســرائ  ي ع   المألــتو ن ن   ســاســيا من  ر ان الحت في م

وتفب ت القانون العألـكرل ا سـرائ  ي ع   ال  ألـف ن  ن في الضـ ة الغربية شـوا   تتع ت يالتزاد الألـ فة القائمة 
 اا 3  تراراي الر ةياال تىل يا تراد القوان ن الألار ة في األرم التي تحت لار ما لم تمنعلا من فع  .لو اع

الألـــــياســـــاي والممارســـــاي التي   نتائجيزاء  ”و عربل لجنة القضـــــاء ع   التم  ز العنجـــــرل عن ا قلا  - 6
و شـاري ال جنة في  اا الجـدت يل  النظام ن القانون  ن المن جـ  ن وانعداد المألـاواة في  اا 4  افجـ  الة   تعاتل

ــول يل  األرا ــــي   ــية والواــ ــاســ ــول ع   الخدماي األســ ــية  و في الحجــ ــاســ ــتخداد الفرااي والليا   األســ اســ
ال  ألـــــــف نية   و شـــــــاري ال جنة  الضـــــــا  يل  عدة اوان ن تم  طز في  ت ال  ألـــــــف ن  ن في األرم والموارت المائيةا

المحت ةر وتنشـــــــــ  ا تىفاي ميما ب نلمر ميما يتع ت بو ـــــــــعلم المدني  و الحماالة القانونية  و االســـــــــت اتة من 
 اا 5  المزاالا االجتمالية واالاتجاتالة  و الحت في األرم والممت ماي

 
 الع ف واستخدام القوة   

. جمي  التداب ر التي في وسـعلار يل   اجـ   ُت َزد يسـرائ  ر يجـ تلا الألـ فة القائمة ياال تىلر ياتخا - 7
 د ممكنر من  ج  عوتة النظاد العاد والحياة في األرم ال  ألــــــف نية المحت ة و ماالة الألــــــكان ال  ألــــــف ن  ن 

 اا 6  من جمي   عمال العنور في جمي  الظروف

ميما يتع ت الرالغ  لق تتث ر اتألتخدد تداب ر وممارساي ال تزال القواي العألكر ة واألمنية ا سرائ  ية و  - 8
ر يما في .لو ل   د الحرمان التعأل ي من الحياةيفي يعض الحاالي  الال اد الج   ياالستخداد الم رط ل قوةر 

 اا 7  ا عداد  ارو نفان القضاء

مكافحة الشــغي  ــد   تداب رو شــك  ال جوء المتمرر من جاني اواي األمن ا ســرائ  ية يل  اســتخداد   - 9
ــو الحاالي    األ  ال تا    و ــك   اصا وتمشــ ــدر ا ت يالغ يشــ ــتو ناي مجــ ارب المدار  القر رة من المألــ

 اا 8  المواقة عن استخداد القوة تون مبرر وانتلا اي لحت األ  ال ال  ألف ن  ن في الألىمة البدنية والعق ية

_________________ 

الـــ ـــقـــرة  A/75/86-E/2020/62انـــظـــر   ا3   و  5ر  الـــ ـــقـــرة  A/71/86-E/2016/13؛  و  7ر  الـــ ـــقـــرة  A/72/90-E/2017/71؛  ؛  4ر 
 ا29ر ال قرة A/HRC/43/67 الضا ر ؛ وانظ3ر ال قرة A/73/87-E/2018/69 و

 ا22ر ال قرة CERD/C/ISR/CO/17-19 ا4  
 ا13 ةر ال قر المرج  ن أله ا5  
 ا26ر ال قرة A/74/357 ا6  
 ا4رة ر ال قA/75/336 ا7  
 ا68ر ال قرة A/74/357 ا8  

https://undocs.org/ar/A/75/86
https://undocs.org/ar/A/71/86
https://undocs.org/ar/A/72/90
https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/CERD/C/ISR/CO/17-19
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/74/357
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  ف ألـف نيار من ب نلم   21 ا سـرائ  يةالقواي العألـكر ة واألمنية  ىل ال ترة المشـمولة يالتقر رر ات ل  و  - 10
 اا 9  امر ة  21 وفت ا  178فتياي و  7  ى    185 منلمف ألف نيا ر  1 662يانر و اابل يجروح فت  6

واســـــتمر ت شـــــي انعداد المألـــــاءلة عن اســـــتخداد اواي األمن ا ســـــرائ  ية الم رط ل قوة وعن   ره من  - 11
ر يل   ن اواعد االشــتراا المتألــا  ة اييي تين”و  جــل منظمة   ر  كومية يســرائ  يةر  ي   اا 10  االنتلا اي

  اييجراء تحقيقــ ال يتي   القــانون   ن ــا.  نظــاد  ر المقرونــة ب المتظــا ر ن العزلع    إ ىن النــار  ميمــا يتع ت يــ 
خااة المعنية يالتحق ت في و عربل ال جنة ال  اا 11  لعديد من األرواح الرشر ةا ألارة   ةر ت تل يل وفعال  ة قيقي 

الممارســاي ا ســرائ  ية التي تمس  قون ا نألــان ل شــعي ال  ألــف ني و  ره من الألــكان العرب في األرا ــي  
 ف لـا  يـُدع   التيالمحت ـة عن يـالغ ا قلـا يزاء اقـافـة ا فىي من العقـاب الألـــــــــــــــائـدةر وال ســــــــــــــيمـا في الحـاالي  

 اا 12  ا سرائ  ية في الض ة الغربية وافا   زة ع   الألواء ياالستخداد الم رط ل قوة من جاني اواي األمن

تحق ت    يــاد مكتبلــا ببــدء  ــدي المــدليــة العــاد ل محكمــة الجنــائيــة الــدوليــة  ر  2021وفي آ.ار/مــار    - 12
ا وســــيشــــم  التحق ت جرائم تد   في ا تجــــاص المحكمة وُ زعم  نلا ارُتمبل يتع ت يالحالة في ف ألــــف نميما 
 اا 13  و و التار خ المشار يليه في ي الة الحالة يل  مكتبلار 2014 ز ران/يونيه  13منا  

 
 اال تجاز وإساءة المعاملة   

اال تجاز   ر مما الألـــــــلم في يتامةل غاالة و  ة   لمدتااـــــــ ل يســـــــرائ   اســـــــتخداد اال تجاز ا تارل و  - 13
واد  عربل لجنة منا ضــــة التعايي عن ا قلا يزاء عدد تماشــــي اال تجاز ا تارل م    التعألــــ ي ل   ألــــف ن  نا

ــانية من  16الماتة  ــية  و الىينألــــــــ ــة التعايي و  ره من  ــــــــــروب المعام ة  و العقوبة القاســــــــ ات ا ية منا ضــــــــ
ا وبـالتـالير فـإن اال تجـاز ا تارل الحرد المـدت  و  ـة ل غـاالـة”ألســــــــــــــرـاب من ب نلـا  نـه اُلألــــــــــــــتخـدد    المل نـة  و

ــلا ــاســ ــيةر يما ف لا  ت الفعن في األتلة التي يتم اال تجاز ع    ســ ــاســ ــماناي األســ  اا 14  المحتجز ن من الضــ
ا  واستمري ممارسة يسرائ   لى تجاز ا تارل  د الجح   ن والمدافع ن عن  قون ا نألانر و الو األ  ال 

 اا 15  ياي اعتقال شخجياي سياسية ف ألف نية وا تجاز م في القد و ث ل الأل فاي ا سرائ  ية عم 

_________________ 

متا ة ع     رالمتع قة يالخألائر الرشر ةبياناي ااعدة الر  في األرم ال  ألف نية المحت ة مكتي تنأل ت الش ون ا نألانيةاألمم المتحدةر   ا9  
 اا2021آ.ار/مار   31اال ى  ع  لا في  تم  www.ochaopt.org/data/casualties الراي :

 ا9يل   4 اير ال قر A/75/336 ا10  
 Yesh Din, “Killing time: the slow processing of complaints regarding Gaza Great March of Return ا11  

casualties and the use of the fact-finding assessment mechanism to thwart prosecution of soldiers”, 
 22 November 2020ا 

 ا22ال قرة ر A/75/199 ا12  
ــأن اال تجـــــــــــاص ا ا يمي ل محكمة في 3   19  ي االتعاء عمى  يالماتة المحكمة الجنائية الدوليةر   ا13   ــدار  كم يشـــــــــ ا من  ج  ياـــــــــ

ر  فاتو بنألـــــوتةر المدلية العامة ل محكمة الجنائية الدولية ؛ و 2020 انون الثاني/يناير    22ر  ICC-01/18-12ر القضـــــية رام ف ألـــــف ن
 ا2021آ.ار/مار   3 ألف نر بيان يشأن تحق ت في الحالة في ف

 ا23و  22ر ال قرتان CAT/C/ISR/CO/5؛ و 17 ةر ال قر CAT/C/ISR/CO/4 ا14  
 ا48ر ال قرة A/75/336 ا15  

http://www.ochaopt.org/data/casualties
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/4
https://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
https://undocs.org/ar/A/75/336
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  ا  من  ن  ســـجناء”ف ألـــف نيا  محتجز ن ياعترار م   4 450ر  ان  ناا  2021آ.ار/مار    31بح ول و  - 14
ر  عضاء في المج س التشر عي ال  ألف ني 10امر ةر و   37  ىر و    140في الألجون ا سرائ  يةر من ب نلم  

ر ن اال تجاز    ىنر ف ألف نيا ر من ب نلم   376  ر عدٌت ادره2020 ي ول/سبتمبر   30يح ول    ان  نااب نما  
المحتجز ن ”وتوا ل مجــ حة الألــجون ا ســرائ  ية عن ياــدار  رااد شــلر ة شــام ة ومجــن ة عن   اا 16  ا تارل 
ــرائ  ية المتع قة   ااألمن  ن ــتجاية لف راي المنظماي   ر الحكومية ا سـ ــدار ا اسـ ــبت ياـ ــف ن  نر والتي سـ ال  ألـ

 اا 17  يحر ة المع وماي

ــرائ  ر في انتلاا  - 15 ــف ن  ن تا   يســ ــرائ  ية ا تجاز معظم المحتجز ن ال  ألــ ــ فاي ا ســ ــ  الألــ وتوااــ
ن في اسـتقرال الزوار و فرات  سـر م المقيم ن في  ا و  ار .لو سـ را ع    ت المحتجز  ا نألـاني ل قانون الدولي

ــبتمبر    اا 18  األرم ال  ألــــــــف نية المحت ة ر  ان نحو ا ثي األ  ال المحتجز ن اد ُنق وا  2020وبح ول  ي ول/ســــــ
 اا 19  من الض ة الغربية وا تجزوا في مرافت تا   يسرائ  

ــاءة ا - 16  ن   ف دو لمعام ة  اناء اال تجازا و شــــاري تقار ر يل  تعرلم ال  ألــــف ن  ن يشــــك  منلجي  ســ
ألــتخدد ” ســال ي اســتجواب  ااــةار اســتناتا  يل  مراتد توج لية تا  ية ســبت  ن ال  ان    الدا  يجلاز األمن 

َ  المحتجزون ر ن ا  وافت ع  لـا المـدعي العـاد و يـدتلـا محكمـة العـدل الع يـا وفي العـديـد من الحـاالير ُو ــــــــــــــط
  للم يمقاب ة محام لما و اار    من لجنة األســــ ر ال  ألــــف ني وناتل لم اُلألــــمو اال تجاز م  من  االتجــــالر 

ــأن ا  مال الفبي  ــف ني الق ت يشــ ــ ر ال  ألــ ــرائ  ية األســ ــ فاي ا ســ ــ حة  من جاني الألــ و ب غ  ى ما يأن مجــ
المحتجز ن الاين الحتجون ع   ا تجاز م عبر  ل ضــــــــغ  ع    عقابيةالألــــــــجون ا ســــــــرائ  ية ت رم يجراءاي  

لعم ياي ت تيي جألـــــــــــــدل متقح طمة وُ ب غ عن تعرلم المحتجزاي ال  ألـــــــــــــف نياي   اا 20  الفعادعن  ا  ـــــــــــــراب  
 اا 21   إجراءاي عقابية   يانا   رول ضرب والشتائم والتلديداي والتحرش الجنألي

ر يمن ال  ألــف ن  ن و فاتي تقار ر يقياد الألــ فاي ا ســرائ  ية ياعتقال وا تجاز  فرات  ســر المحتجز ن - 17
   اا 22  ف لم النألاءر  شك  من  شكال الضغ   و التداب ر العقابية

  ى  محتجز ن في ســــــجون يســــــرائ  ية  نما ا  من ســــــوء معام ة   81و ظلري  الضــــــا  شــــــلاتاي من   - 18
ر يما في .لو الضـــــــــــــرب والتداب ر التأتيبية القاســـــــــــــية التي شـــــــــــــم ل الحرس االن راتل ا 23  األ  ال المحتجز ن
 اا 24  راي العائ ية عند ا تجاو األ  ال ع   نق لموالحرمان من الز ا

_________________ 

معفياي  ول   بتأل  مرر ومنظمة  www.addameer.org/statisticsر متا ة ع   الراي :  ااعدة بياناي ي جائيةم سألة الضم رر   ا16  
  www.btselem.org/administrative_detention/statistics االعتقـاالي ا تار ـة في الضــــــــــــــ ـة الغربيـةر متـا ـة ع   الراي :

 اا2021  بر  /نيألان 1في  ااال ى  ع  ل  تم
 األمم المتحدة لحقون ا نألاناة م و ييسلاماي  ا17  
 ا10ر ال قرة A/75/336 ا18  
 ايسلاماي لمنظمة األمم المتحدة ل ف ولة  ال ونيألوا تألتشلد ببياناي مج حة الألجون ا سرائ  ية ا19  
 ا14يل   12اي ر ال قر A/75/336 ا20  
 ا51ال قرة ر A/75/199 ا21  
 ا19ة ر ال قر A/75/336 ا22  
 ا20ة ر ال قر المرج  ن أله ا23  
 يسلاماي ال ونيألوا ا24  

http://www.addameer.org/statistics
https://www.btselem.org/administrative_detention/statistics
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/A/75/336
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وُ شــــار يل   ن األو ــــا    ر المناســــرة التي اُلحتجز ف لا األ  ال في الألــــجون ا ســــرائ  ية تشــــم   - 19
عدد الحجول ع   الغااء المناسي ولوازد النظافة الجحية والتلو ةر والتعرم ل فقس الرارت والر وبةا وت  د 

تموا واجلوا رتا  شــــــــــــديدا  من يتارة الألــــــــــــجنر يما في .لو المدا ماي ال   ية في الزناز ن  التقار ر يأن من اشــــــــــــ 
والضــــــــرب وا جرار ع   الرقاء في  و ــــــــا  مجلدة والحرس االن راتل والحرمان من الز اراي العائ ية ل تراي  

 اا 25  زمنية  و  ة

حتجز ن األـــــــر ة ن ألـــــــيا  وبدنيا   و ث را  ما تمون  ســـــــال ي االســـــــتجواب المألـــــــتخدمة  ـــــــد األ  ال الم - 20
ــافة يل  .لور  ــول ع   اعترافايا وإ ــــ ــمن التخو ه والتلديداي وا يااء ال  ظي والعنو البدني ل حجــــ وتتضــــ

 اا 26  ُوا طقل  االي  اولل ف لا الأل فاي ا سرائ  ية تجن د    ال ف ألف ن  ن  مخبر ن  اناء االستجواياي

من شــــــــكاوب التعايي ع   يد جلاز األمن  1  300حو ولم تألــــــــ ر ســــــــوب شــــــــكوب وا دة من ب ن ن  - 21
تون تقـدالم  ل لوائ   عن تحق ت جـنائير   2001ا ســــــــــــــرائ  ي المقـدمـة يل  وزارة العـدل ا ســــــــــــــرائ  ـية مـنا عـاد  

 اا 27  اتلاد
 

 تدمةو ومصادرة الممتلكاا والب ى التحتية   

بلا من ي ىء األـــــرل ل   ألـــــف ن  ن تنفول عم ياي  دد المراني التي تقود بلا يســـــرائ   وما يتجـــــ    - 22
ع   العديد من انتلا اي  قون ا نألـــــانر و ي ُت اام الب ئة القألـــــر ة الألـــــائدةر وُتث ر الق ت يشـــــأن  فر النق  

ــرل  ــخاص المحم  ن  را ن  ف ر ن    عتبرا و ا 28  القألــ ــرل لمشــ ــ  النفان ل ممت ماي والنق  القألــ التدم ر الواســ
و مكن  ن ير ـيا يل  مألــــــــــــــتوب جرائم   ص المـدن  ن في واـل الحربيشــــــــــــــأن  مـااـلة األشــــــــــــــخـاالت ـا ـية جنيه  

ــائ   ا  ا 29  الحرب ــاترة وفقا  لقانون  مىا الغائب ن واانون المألـــــــ ــتند عم ياي المجـــــــ ــافة يل  .لور ال تألـــــــ وإ ـــــــ
 اا 30  القانونية وا تار ة في القد  الشر ية يال يل  جنألية المالو  و  ا هر مما الجع لا تم  ز ة في جو ر ا

  بر عدت من عم ياي اللدد وتشـر د األشـخاص ع   يد الألـ فاي ا سـرائ  ية في   2020وشـلد عاد   - 23
وتتار  يســــرائ   في  اا الجــــدت  ســــاســــا  ياياب تجــــار   البناءر التي الكات الألــــتح   ع   ا  ا 31  األعواد األ  رة

بواو الموافقة ع   ال  ألــــف ن  ن الحجــــول ع  لار   ا وااــــ ل الألــــ فاي ا ســــرائ  ية األمر الجــــاتر عنلا  

_________________ 

 ا21و  20ر ال قرتان A/75/336و  يسلاماي ال ونيألو ا25  
 Defence for Children International Palestine, Isolated and Alone: Palestinian Children Held in ا26  

Solitary Confinement By Israeli Authorities for Interrogation (2020), p. 12ا 
ر متــاح ع   Public Committee against Torture in Israel, Torture in Israel 2020: Situation Report, p.1 ا27  

ــ : ــرايـــــــــــــ  https://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2021/06/%D7%90%D7%A0%D7%92%   الـــــــــــــ

D7%9C%D7%99%D7%AA.pdfا 
 ا34ة ر ال قر A/75/376 ا28  
 اA/73/410؛ وانظر  الضا  147و  53ر الماتتان وال الحربفي األشخاص المدن  ن   ماالةيشأن  ات ا ية جنيه ا29  
 ا54ة ر ال قر A/75/376 ا30  
 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian ا31  

Territory, “Peak in demolitions and confiscations amidst increasing denial of the right to justice”, 

Humanitarian Bulletin, October–December 2020ا 

https://undocs.org/ar/A/75/336
https://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2021/06/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
https://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2021/06/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/73/410
https://undocs.org/ar/A/75/376
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في المنفقــة جيم من الضــــــــــــــ ــة   ال  ألــــــــــــــف نيــةالمح يــة  التي  عــدتلــا واــدمتلــا المجتمعــاي    العــامــة  المخففــاي
 اا 32  الغربية

اامل الأل فاي ا سرائ  ية  الضا بلدد  و مجاترة  و د مار    2021و ىل الشلر ن األول ن من عاد   - 24
ا  من المراني الممولة من المانح ن 93ر يما في .لو ن  نمن المراني المم و ة ل   ألــــــــــــف    227ما ال الق  عن  

ــتلدفة وز اتة تقارب   185و مث  .لو ز اتة ادر ا نحو   في المائة في المراني   450في المائة في المراني المألـــ
 اا 33  2020عاد يال ترة ن أللا في الممولة من المانح ن المألتلدفةر مقارنة  

رتة في مجـاترة المراني المألـتلدفة يألـبي بياب تجـار   البناء في  وشـلدي الألـنواي األ  رة ز اتة مف  - 25
في المائة   8المنفقة جيما وزاتي نألــرة المراني المجــاترة يل  جمي  المراني المألــتلدفة  ياللدد والمجــاترةا من 

يل    2021زاتي  ىل الشـــــــــــــلر ن األول ن من عــاد  و ا  ا 34  2020في المــائــة في عــاد    30يل     2016في عــاد  
 ا ا 35  في المائة   59,5

  ا ا36 من المراني الممولة من المانح ن 1 343ر  دمل الألــــــــــــــ فاي ا ســــــــــــــرائ  ية 2009ومنا عاد   - 26
من مراني  210ر   بل الجلاي المانحة الدولية من الألــــــــ فاي ا ســــــــرائ  ية يعاتة   ثر من 2016عاد  ومنا

 اا 37  ال  ألف ن  نا ولم تجر  ت  اآلن استعاتة  ل من  اه المرانيالمعونة ا نألانية يل  المألت  دين  

من المراني المم و ة  1  015و ىل ال ترة المشــــــــــــــمولة يالتقر رر  دمل الألــــــــــــــ فاي ا ســــــــــــــرائ  ية   - 27
من المراني المم و ة لىجئ ن ال  ألـــف ن  نا وزاتي عم ياي  233و   ا 38  منزال   223ل   ألـــف ن  نر يما في .لو 

 اا 39  2019مقارنة  بن س ال ترة من عاد  2020 ثر من اىاة   عاف  ىل شلر رمضان في عاد اللدد يأ

ــتو ناي في المنفقة   - 28 ــي  المألــــ ــيان توســــ ــر ية في ســــ و مكن النظر يل  عم ياي اللدد في القد  الشــــ
E1  ــيملا يل  ج ب ــ ة الغربية وتقألـــــــــ ن  ر الال ســـــــــــ  تل عند ا تماله يل  اف  التوااـــــــــــ  الجغرافي في الضـــــــــ

واد  ع نل الألـــــ فاي ا ســـــرائ  ية  و  ر ل  ففا  لتوســـــي    قة المألـــــتو ناي  ول القد     اا 40  من جـــــ  ن
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الشــــــــــــــر ـية في مـنا ت ال تزال تشــــــــــــــلـد معـدالي مرت عـة من عم ـياي اللـددر ال ســــــــــــــيمـا في الـقد  الشــــــــــــــر ية  
 اا 41  لحم وب ل

التشــر عاي والتداب ر التي تحد من ادرة  والتألــار  في عدت عم ياي اللدد اــا بته ز اتة في اســتخداد   - 29
ال  ألـــــــف ن  ن ع   تحدل اســـــــتلداف منازللم ومجـــــــاتر رزالم في المحا م ا ســـــــرائ  يةر يما في .لو األوامر 

 اا 42  العألكر ة التي تألم  يعم ياي اللدد والمجاترة المعج ة في المنفقة جيم

يه في القد  الشـــــر ية يل  ز اتة في  و تب يت ال تداب ر عقابية  شـــــد  ـــــد التشـــــ  د   ر المجـــــرح - 30
شـــــــيك  يســـــــرائ  ي جديدر المكن  300 000عم ياي اللدد الااتيا وإ ـــــــافة يل  الغراماي التي اد تجـــــــ  يل  

فرم  راماي ي امية ع   مىا مبن    ر اانوني عن  ل يود ي افي اُلألتخدد ميه  اا المبن ر فضى  عن 
في المـاـئةر يعـد  ن  ـان   47  ر ب غـل نألـــــــــــــــرة اللـدد اـلااتي2020عـاد  تم  ـة اللـدد .اـته ي.ا تولـته الب ـداـلةا وفي 

وفي القد  الشـــــــر يةر ي ـــــــافة يل  ا  ا 43  2019و   2016في المائة في ال ترة ب ن عامي  21متوســـــــفلا يب غ  
 سـرة معيشـية ف ألـف نية  فر ا  ىءر    218 ولئو الاين العيشـون في منازل تواجه  فر اللددر واجلل نحو 

 اا 44  المنظماي االستيفانية ا سرائ  يةاألول نتيجة  لدعاوب اضائية مرفوعة  ساسا  من اطَب   و.لو في المقاد

ــ ل - 31 ــرائ  ية  ووااــ ــ فاي ا ســ ــتلداف  ااربالألــ ــف ن  ن اســ ــتره  ال  ألــ ــ وعلم في  جماي  في  المشــ  ــ
  ألــف ن  ن مشــتره الضــا  عم ياي اللدد العقابية لمنازل  ســر فووااــ ل الألــ فاي ا ســرائ  ية ا  يســرائ    ن  ــد
 اا 45  ات لم  سرائ    نر و و يجراء اد الج  يل   د العقاب الجماعي في

منزال    68ر جرب  ــدد  و  تم مــا ال القــ  عن  2020و الــار/مــايو    2014ب ن تموز/يوليــه  وفي ال ترة   - 32
عم ياي اللدد العقابية محكمة العدل الع يا ســــــــــــوب امانية  وامرا ولم ُتألــــــــــــتخدد ا     ف ألــــــــــــف نيا ر ب نما لم ت غ

مماا ة لت و التي ُ دمل عقايا  ع   ارتمابلا    ااومية”المدن  ن ال لوت ا ســــــــــــرائ    ن ممن ارتمبوا جرائم    ــــــــــــد
 اا 46  منازل ف ألف ن  ن

 
 ة وع ف المستوط ةن أنلية االستييان ائسواعةلي   

ر  ن ما تقود يه يســـــرائ   من تشـــــ  د ل جدار والمألـــــتو ناي  236/ 75  دي الجمعية العامةر في ارار ا   - 33
في األرم ال  ألـــــــف نية المحت ةر يما في .لو تا   القد  الشـــــــر ية وما  وللار الشـــــــك  انتلا ا ل قانون الدوليا 

د .لــو في اراراي   ربر مثــ  ارار مج س األمن   ر الــال   ــد ميــه المج س من جــديــد  ن  ا 2016    2334و   ــَّ

_________________ 
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ــف نية المحت ة منا عاد  ــتو ناي في األرم ال  ألـ ــرائ   ل مألـ ــاء يسـ ــر يةر ليس له  1967ينشـ ر يما ف لا القد  الشـ
 والشام ا د الدائم  ل شرلية اانونية و شك  انتلا ا  اار ا  يموجي القانون الدولي وعقرة   برب  ماد تحق ت الألى 

ــي  المألـــــتو ناي ا ســـــرائ  ية في األرم ال  ألـــــف نية المحت ة يمثاية نق  تقود يه  - 34 ــاء وتوســـ و عد ينشـــ
 ايسرائ   لألكانلا المدن  ن يل  األرم التي تحت لار و و  مر محظور يموجي القانون الدولي ا نألاني

في الضـــــــ ة   العيشـــــــون مألـــــــتو ن يســـــــرائ  ي    630  000  ثر من  ر  ان  ناا 2020وبح ول نلاالة عاد  - 35
في المائة    10تألـيفر مراشـرة  ع   اراية  ب رة اسـتيفانية  و  مألـتو نة   250  نحو   في ر  القد  الشـر ية ةر يما ف لا الغربي 

 ا ا 47  من الض ة الغربية 

ــتيفاني   وتلدت مشــــار   - 36 ال  ألــــف نيةر وز اتة  الجار ة يالمز د من التعدل ع   األرا ــــي  التوســــ  االســ
يل  الشـرن  اE1المشـرو  االسـتيفاني الُمألـم     ومن شـأن المضـي ادما  في  اا 48  التجزؤر وتزايد  فر التشـرت

مجتمعا  بدو ا  ف ألــف نيا  اائما  في   18التي العان لا    الب ئة القألــر ة ن يز د  دة  ر ي.ا ما ُن ار  من القد  الشــر ية
م  ر و ز د من فجــــــــ  القد  ا 49  المنفقة فع يا الضــــــــ ة الغربية يل  الشــــــــر ية عن يقية الضــــــــ ة الغربيةر وُ قألــــــــ ط
 اا 50  من ج  ن ج ب ن

وتوااــ  الألــ فاي ا ســرائ  ية تشــجي  ا ســرائ    ن ع   االنتقال يل  المألــتو ناي وتفو ر مشــار    - 37
د مزاالا و وافز ل مألـــــــتو ن ن والمألـــــــتو ناي في  اا   الجـــــــدتر عبر القنواي الرســـــــمية مالية ف لا و وللاا وُتقدَّ

ــي   و  ر الرســــمية ع   الألــــواءر تشــــم  اســــتحقاااي الألــــكنر والتألــــل ىي الضــــر بية المب رةر ورســــود األرا ــ
ــناليةا وتدف   اه المزاالا والحوافز النمو المفرت في عدت  ــةر وإعاناي التوظيه المقدمة ل منا ت الجــ المخ ضــ

الضا  ا سرائ    ن ع   ينشاء ب ر جديدةر تعم   مزار  زرالية  المألتو ن ن والمجان   نااا وتشج  يسرائ    
ا واد ُ نشـــ   ربعون من ت و األرا ـــي الزرالية والمراعي ال  ألـــف نية ع   نفان واســـ وتتي  االســـت ىء ع   

 ا ا 51  المزار  في العقد األ  رر مما  تب فع يا  يل  االست ىء ع   عشراي اآلالف من الدونماي

ر ُان طنــل  رب  ب ر االألــــــــــــــىد اآلن”ر وفقــا  ل منظمــة   ر الحكوميــة ا ســــــــــــــرائ  يــة  2020د  و ىل عــا - 38
وجدير يالا ر  ن ال ترة  اا 52  اســــــتيفانية يأار رجعي و وتعل  ف  لتقن ن مماا  لثىث ب ر   رب في القد 

 اا 53  ب رة استيفانية    سنة 1,7 شلدي ينشاء ما متوسفه 2017و  2007ب ن عامي 
 

_________________ 
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 لمألتو ن ن عنو ا   
 ـد ال  ألـف ن  ن والضـرر الال ي حقونه يممت ماتلم عند مألـتوب العنو الال المارسـه المألـتو نون    ظ   - 39

آ رون ع   يد مألــــــــــــتو ن ن   138مرت    ىل ال ترة المشــــــــــــمولة يالتقر رر   ا ُات  ف ألــــــــــــف نيان و اــــــــــــ ي  
 األونرواا   الىجئ ن ال  ألــف ن  ن في الشــرن األتن  األمم المتحدة   ااة وتشــغ    وســج ل و الة   ا ا 54  يســرائ    ن 

 ا ا 55  شجرة مثمرة   10  000 اتاة ع   األا  تورَّط ف لا مألتو نون يسرائ   ون وشلدي تدم ر   ثر من   960

وع   الر م من الجلوت التي بالتلا الألـــ فاي ا ســـرائ  ية في الألـــنواي األ  رةر ظ ل المألـــاءلة عن  - 40
و تب ما نجم عن .لو من    اا 56  لمألـتو نون  ـد ال  ألـف ن  ن مألـألة يتع ن التجـدل للاالعنو الال المارسـه ا

عدد الثقة في النظاد القانون ا ســـــــرائ  ي والمخاوف من االنتقاد يل  جع  ال  ألـــــــف ن  ن القدمون عدتا   ا  من 
 اا 57  الشكاوب 

ر عنو المألــتو ن ن االســت ىء ع   األرا ــي ال  ألــف نية وإنشــاء ب  - 41  ر اســتيفانيةر منلا المث ر  و ألــَّ
و جبر العنو المتمرر والمنظم ع   ما يبدو  اا 58   تقن نها يموجي القانون ا ســــــــرائ  ي  اتشــــــــر عه”الال الجرل 

الال يرتمره المألــــتو نونر يل  جاني عوام  األــــر ة   ربر  ســــرا  ف ألــــف نية ع   مغاترة تالار ا في عدت من 
ي ىن النار ع   ال  ألــــــــف ن  نر و رن األشــــــــجار  لخجــــــــوص ا و شــــــــم   اا العنو ع   وجه اا 59  المنا ت

 اا 60  وااتىعلار واالعتداءاي البدنية

وُ ب غ عن  االي شــلدي  ياد مألــتو ن ن يالرجــت ع   ف ألــف ن  ن  اناء اللجماير مما تألــبي في  - 42
الااتيا وفي  وتف  الضـــــــــحاالا يل  ت ول الحجر الجـــــــــحي  و العزل  19-الخوف من التعرلم ل  رو   وف د

عدة  واتثر بدا  ن المألــتو ن ن الحاولون االســت ىء ع   األرا ــي ال  ألــف نيةر مألــتغ  ن الق وت التي ت رم 
 اا 61  ع    ر ة تنق  ال  ألف ن  ن يألبي  الة الفوارد 

ــراي عديدةر في من   اه اللجماير وبدال  من .لو  - 43 ــرائ  يةر في مناســـــــ واد    قل اواي األمن ا ســـــــ
مألــــــــــتو ن ن ووفري للم الحماالة  ت  في األوااي التي  انل ُت رم ف لا ا وت ع   تنق  الجمي  في  رافقل ال

ــيان الجائحة وال تزال محاوالي المألـــــــــتو ن ن ت ول المجتمعاي المح ية ال  ألـــــــــف نية و/ و ملاجمتلا   اا 62  ســـــــ
تألــــبي ا تما ا  ب ن اواي األمن ا ســــرائ  ية وال  ألــــف ن  نا وات ل اواي األمن ا ســــرائ  ية ف ألــــف نيا  وجر ل  

_________________ 

متا ة ع     رالمتع قة يالخألائر الرشر ةبياناي ااعدة الر  في األرم ال  ألف نية المحت ة مكتي تنأل ت الش ون ا نألانيةاألمم المتحدةر   ا54  
 اا2021  الار/مايو 15اال ى  ع  لا في  تم  www.ochaopt.org/data/casualties الراي :

 ااألم الحماالة والحياتالة في الض ة الغربية ياألونروا ا55  
 ا63ة ر ال قر A/75/376 ا56  
 ا33ة ر ال قر المرج  ن أله ا57  
 ا15و  10رتان ر ال قA/HRC/43/67 ا58  
 ا23 و 18تان ر ال قر A/75/376 ا59  
 ا23ة ال قر ر A/75/199 ا60  
 ا24ة ر ال قر A/75/376 ا61  
 ا13ة ال قر ر A/75/199 ا62  

http://www.ochaopt.org/data/casualties
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/199
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ــف ن  ن وممت ماتلم في  عقاب تداب ر 230 ــتو نون ف ألـــــ ــا  في ت و الظروفا  ما  اجم مألـــــ اتخاتلا   شـــــــخجـــــ
 اا 63   د م الأل فاي ا سرائ  يةر تار  ن رسائ  تش ر يل   ن ت و اللجماي تمث   عماال  انتقامية

 
 البةئة القسوية وتلويد الس ان   

 ناا ا ت مألــتمر من  ن مجموعة من الألــياســاي والممارســاي ا ســرائ  ية في المنفقة جيم والقد   - 44
المنازل والمدار  والتلديد بلدملا والقضاء ع   سب  العيي؛ والحرمان الشر ية ومدينة الخ   ر من اب    دد 

من البنية التحتية ل خدماي؛ وفرم الق وت ع   الواول يل  األرا ي الزرالية والمراعي؛ وعنو المألتو ن ن 
ــرر ــب   المثال ال الحجــ ــتو ن ن العني  ن؛ وإلغاء  قون ا اامةر ع   ســ ــعو ين ا. القانون رتا ع   المألــ   و ــ

 ر و و ما اد الجبر ال  ألف ن  ن ع   مغاترة  ما ن ياامتلماا 64  ت تل يل  يالجات ب ئة األر ة

و مكن  ن الكون التشـر د القألـرل والنق  يل  منا ت سـكنية بدي ةر نتيجة للاه الألـياسـاير يمثاية نق   - 45
انتلا ا اللتزاماي يســرائ   يموجي  األــرل ي.ا ُن  طا تون موافقة  رة ومألــتن رة من األفرات الاين ُينق ونر مما المث   

القانون الدولي ا نألــاني والقانون الدولي لحقون ا نألــانا و شــك  النق  القألــرل انتلا ا  ف را الت ا ية جنيه 
 يشأن  ماالة األشخاص المدن  ن في وال الحرب و ج  يل   د جر مة الحربا

يالجات ب ئة األـــر ةر وتز د من  فر النق  وتشـــك  عم ياي ا  ىء القألـــرل واللدد عامى رئيألـــيا في  - 46
القألـــرلا  ما  ن نق  الممت ماي عمى بتفب ت الجـــكوا القانونية في القد  الشـــر ية الألـــل  نق  ســـكانلا يل  

 اا 65  األرم المحت ة

و ىل ال ترة المشـــــمولة يالتقر رر  تي  عمال  دد المراني ومجـــــاترتلا التي اامل بلا يســـــرائ   يل   - 47
فتياياا و اري  305يمن ف لم  666ا واأل  ال  296ف ألــــــــــــف نيار معظملم من النألــــــــــــاء   1  255تشــــــــــــر د  

 اا 66  ف ألف نيا آ ر ن 6 055عم ياي اللدد س را  الضا ع   

وال تزال نية  كومة يسرائ   المع نة بنق  آالف ال  ألف ن  ن المقيم ن في المنفقة جيم تشك  شا ى  - 48
مجتمعا  مح يا  معر ـــــا بوجه  اص لخفر ا  ىء   18 ةا و ناا نحو  رئيألـــــيا وتألـــــلم في يشـــــاعة ب ئة األـــــر 

 اا 67  القألرل في القد  الشر ية و وللار يما ف لا  ي الشيخ جراح

ووااــــ ل يســــرائ   اســــتخداد ســــيفرتلا ع    ر ة الألــــكان ل ح او ع   ال جــــ  ب ن  زة والضــــ ة  - 49
الغربيةا وتمن   اه الألــياســة فع يا  معظم ال  ألــف ن  ن في  زة من الواــول يل  الضــ ة الغربيةر و ترتي ع   

الغربيةر يما ف لا  .لو عوااي و يمة يالنألـرة لمسـرر نظرا ألن  والي ا ا سـكان  زة لديلم  اارب في الضـ ة

_________________ 

 ا22يل   17راي ر ال قA/75/376 ا63  
 ,United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview 2021 ا64  

p. 16 ا 

 ا64ر ال قرة A/75/376 ا65  

ــانية في األرم ال  ألــــــف نية المحت ةر ااعدة البياناي المتع قة يعم ياي اللدد والتشــــــر دا  ا66   األمم المتحدةر مكتي تنألــــــ ت الشــــــ ون ا نألــــ
 اا2021آ.ار/مار   31 تم اال ى  ع  لا في  www.ochaopt.org/data/demolitionمتا ة ع   الراي : 

 ماالة المدن  نر األرم ال  ألـــــــــف نية  ” ؛ وانظر  الضـــــــــا: األمم المتحدةر مكتي تنألـــــــــ ت الشـــــــــ ون ا نألـــــــــانيةر 39ر ال قرة  A/75/376 ا67  
 Marya Farah, Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies؛ و 2020 انون الثاني/يناير   20-7ر  ا المحت ة

of Isolation, Intimidation and Transformation (Ramallah, Al-Haq, 2019)ا 

https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/376
http://www.ochaopt.org/data/demolition
https://undocs.org/ar/A/75/376
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ا  ا 68  القد  الشـــــــر يةر وألن الز اراي العائ ية ال تشـــــــك  معيارا مقبوال ل حجـــــــول ع   تجـــــــر    روو من  زة
 اا 69  م  ون ف ألف ني اد تأاروا يالمشا   المتج ة يالتشر د وانعداد الحماالة 2,1و قدر  ن نحو 

و ــة ع   ســكان الضــ ة الغربية من  ج   و تب تن  ا  اه الألــياســة  الضــا يل  ز اتة الضــغوط الم ر  - 50
االنتقال يل   زةا وُ لزد ســــــكان الضــــــ ة الغربية الاين الف بون االنتقال م اتا  يل   زة أل رام عائ ية يالتنازل  
عن  قوالم في العوتة يل  الضـــــ ة الغربيةا واد يرا  رفض الألـــــماح لألـــــكان الضـــــ ة الغربية الاين العيشـــــون  

 اا 70  يل  مألتوب النق  القألرل للم زة يالعوتة يل  تالار م  في

وال  ألـف ن ون في الضـ ة الغربية معر ـون ياسـتمرار لىاتحاد التعألـ ي لمنازللم من اب  اواي األمن  - 51
ا ســـــــــرائ  ية وما اد ينجم عن .لو من   ـــــــــرارا وتحرد عم ياي ااتحاد المنازل األفرات واألســـــــــر والمجتمعاي 

وال يتف ي القانون العألـــكرل في الضـــ ة الغربية ياـــدار  مر اضـــائي    المح ية من األمن األســـاســـي لمنازللما
ــةا وتم   ب ن    في المــائــة من عم يــاي االاتحــاد التي واقتلــا منظمــة ”ييي تينا  88يــااتحــاد الم ميــة الخــااـــــــــــــ

 اا 71  منتجو ال    والخامألة ارا ا

 ألــــــف نية الخااــــــة  و ناا  الضــــــا مخاوف من  ن اواي األمن ا ســــــرائ  ية تحت   ســــــف  المنازل ال  - 52
 اا 72  الخ   ر مما الجبر األسر ع   ترا يابلا األمامي م تو ا  ماد الجنوت ل د ول في

وامة عام  رئيألـــــــــــــي آ ر الألـــــــــــــلم في يالجات الب ئة القألـــــــــــــر ةر و و التد ور التدر جي في األ وال   - 53
مح ية من الخدماي  المعيشـــــــــية ل   ألـــــــــف ن  نر  ل في المنفقة جيم والقد  الشـــــــــر يةا و رمان المجتمعاي ال

مجـاتر  ألـي الرزن األسـاسـية  تاة   رب تألـتخدد في تشـديد الب ئة القألـر ة في منا ت محدتةا واد تألـببل   و
العم ـياي األمنـية المتمررة والمفولـة في  ـدوث  ـاا الـتد ور ب ن جمي  ســــــــــــــكـان  ي العيألــــــــــــــوـ ة في القـد   

ئقلا مخاوف من  نلا اد تجــ  يل  شــك  من  شــكال  الشــر يةا و ث ر تمرار العم ياي ا ســرائ  ية ونفاالا و را
 اا 73  العقاب الجماعي ل ألكان

 ن في  مجــــــــة الرقيعةر التي تق  في المنفقة جيم   ومن األمث ة ع   .لو مجتم  الرعاة ال  ألــــــــف ن  - 54
ل تدر ي العألكرل ا سرائ  ير الحظر    امنفقة ي ىن نار”شمال  ور األرتنر ومعظملا في منفقة ع نل   في

ياــامــة ال  ألــــــــــــــف ن  ن ف لــا  و واــــــــــــــوللم يل لــاا و قفن المنــا ت المع نــة   ىن النــارر التي تغفي نحو  
ــة جيمر   في 30 ــة من المنفقـ ــائـ ــا    38المـ ــانلـ ــدت ســــــــــــــكـ ــاة ال  ألــــــــــــــف ن  ن يب غ عـ ــدو والرعـ ــا ل بـ ــا مح يـ مجتمعـ

منشــــأة ســــكنية و  وانيةر  18ر اــــاتري الألــــ فاي ا ســــرائ  ية  2021شــــراط/فبراير   22نألــــمةا وفي  6 200
وســـــىال  اائيةر و يا     ر مجمعةر وجمي   زاناي المياها واد ُادمل معظم المنشـــــةي  اســـــتجاية ينألـــــانية 

_________________ 

 ا27ر ال قرة A/75/336 ا68  

 ,United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview 2021 ا69  
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 ا28ر ال قرة A/75/336 ا70  

 Miryam Wijler and others, A Life Exposed: Military Invasions of Palestinian Homes in the West Bank ا71  

(Yesh Din and Physicians for Human Rights Israel and Breaking the Silence, 2020), p. 17ا 

 .United States, Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2020 (2021), p ا72  

 ا88

 ا32ر ال قرة A/75/336 ا73  
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  لاا وشـرتيمنشـأة  و مجـاترت   37ر التي جرب ف لا  دد  2021شـراط/فبراير   8 و 3 عقاب  واتث يومي  في
  ىر مرة   ربر و ي معر ـة يشـدة لخفر   36شـخجـار من ب نلم   60عشـر  سـر معيشـيةر تضـم   ثر من 

دمــل  2020ا وجرب  ول  ــدد في  ــاا المجتم  في تشــــــــــــــر ن الثــاني/نوفمبر  ا 74  النقــ  القألــــــــــــــرل  ر عنــدمــا  ــُ
 اا 75  منشأةر في   بر عم ية  دد في العقد الما ي 76

ــاتالةا وتخ و  والمجتمعاي المح ية ا  - 55 لبدو ة  ي من ب ن   ثر المجتمعاي  ــــــــــع ا من النا ية االاتجــــــــ
ــاترة المتمررة لمنازللا وممت ماتلار يما في .لو الليا   و  ر ا من  شـــــكال المألـــــاعدة التي   عمال التدم ر والمجـــ

م  را ـيأن ا و ـدت تق يم  جرل  ا 76  تقـدملـا توائر العمـ  ا نألــــــــــــــانير آـاار ااتجــــــــــــــاتاـلة واجتمـالـية م لمـة ومـدمرة 
من المىج  الألـكنية في المجتمعاي المح ية ل بدو والرعاة ال  ألـف ن  ن في المنفقة جيمر   3  200الق  عن  ال  ما 

 اا 77  يما في .لو الخياد واأل واخ المعدنية والملوفر تون المألتوب المف وب وتحتاو يل  يعاتة تأ    عاج ة 

ــ ر التقديراي يل   ن  - 56 ــف ني الحم  11 000وتشـــــــ ــ ة الغربية عالقون فيف ألـــــــ   ون يفاااي  و ة الضـــــــ
ا و  تقر معظم  اه المجتمعاي المح ية يل  المرا ز الجـــــــحية والمدار  والمحىي التجار ةر امنفقة التما ”

ممـا الجبر الألــــــــــــــكـان ع   المرور عبر نقـاط الت تيي من  جـ  الواــــــــــــــول يل   مـا ن العمـ  و ـدمـاي التع يم  
 اا 78   او ع   العىااي األسر ة واالجتمالية في يقية  نحاء الض ة الغربيةوالخدماي الفبية األساسيةر والح

ا 2020عـائ ـة تقر رـا في يعـاتة بنـاء مىجئلـا المـدمرة  ت  نيألـــــــــــــــان/ بر ـ     350وفي  زةر لم تبـد    - 57
 مأوب وبألــبي الثغراي التمو  يةر لم تتمكن و الة األونروا من اســتئناف مدفوعاي المألــاعداي النقدالة الم اتة ل

 اا 79  2018التي تقدملا ل محتاج نر يألبي تع  ت البرنامج في  ز ران/يونيه  

و ــدة ســــــــــــــكنيــة اــائمــة في جمي   نحــاء  زة   28  500يل   ن    2020و  ض تق يم  جرل في عــاد   - 58
الفقسر  المألـــتوب المف وب وال ت ي يالحد األتن  من متف راي الح ز المكاني ل  رت الوا در والحماالة من  تون 

ــيةا ومن ب نلار ادر  ن  و دة   ر ااب ة لإلاـــىحر مما يتف ي   7  000ومرافت النظافة الجـــحية والخجـــواـ
و ـدة تحتـاو يل  ترجـاي مخت  ـة    21  500يعـاتة البنـاء ـيالمـامـ ر في   ن  ن الو ـداي األ رب الرـالغ عـدت ـا  

يي في مألـا ن مألـتأجرة معر ـة  سـرة في  زة تع  9 500من ا اـىحا وبا  ـافة يل  .لور القدر  ن نحو 
لخفر ا  ىء يألـــــــــــبي عجز ا عن تف  تماليه ا الجارا ومن المتوا   ن يزتات  اا الرام  ىل العاد المقب  

 اا 80  19-نتيجة لز اتة الرفالة وال قر وانتشار جائحة  وف د
 

_________________ 
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 ا2020تشر ن الثاني/نوفمبر  5

 اا  مجة الرقيعة” األمم المتحدةر مكتي تنأل ت الش ون ا نألانية في األرم ال  ألف نية المحت ةر  ا76  

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا77  

2021, pp. 39–40ا 

عام ا ع   فتوب محكمة العدل الدوليةر    16يعد مرور  ” ي األرم ال  ألف نية المحت ةر  األمم المتحدةر مكتي تنأل ت الش ون ا نألانية ف ا78  
 ا2020 ي ول/سبتمبر  -ر نشرة الش ون ا نألانيةر آب/  ألفس ا ف ألف ني معزول ن يألبي الجدار 11 000ال يزال  والي 

 يسلاماي األونرواا ا79  
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 القةود المضووضة على الت قل وإم انية الوصوس   

ق  د  ر ة تنق  ال  ألــف ن  ن ع   نفان األرم ال  ألــف نية المحت ةر وااــ ل الألــ فاي ا ســرائ  ية ت  - 59
وال ســــــيما من  ىل نظاد التجــــــار   الال ينظم المرور ب ن  زة والضــــــ ة الغربيةر يما ف لا القد  الشــــــر يةر 

ا ونظرا يل   ن  ر ة التنق  شــرط  ســاســي لممارســة  قون ا نألــان األ ربر مث  الحت في تمو ن ا 81  والخارو
ة والحت في الجـــحة والحت في التع يمر فإن عم ياي ا  ىنر يل  جاني ما اتجـــ  بالو من ممارســـاي   ســـر 

م رو ــــة من الألـــــ فاي ا ســـــرائ  يةر و ااـــــة تق  د  ر ة التنق ر  ان للا  ار مدمر ع    ياة ال  ألـــــف ن  ن 
ي األرم ف 19-وع   األســــــــــــــر يشــــــــــــــكـ   اصر و ار مر ي ع   النألــــــــــــــاء وال تـيايا و ىل جائحـة  وفـ د

ال  ألـــــــف نية المحت ةر وااـــــــ ل يســـــــرائ   تن  ا نظاد التجـــــــار   الخاص بلار   ا  ان المر ـــــــ  ومرافقو م 
والعام ون في مجال الرعاالة الجــــــحية الشــــــك ون فئاي من األشــــــخاص الم    ن ل تقدد يف ي ل حجــــــول ع   

 اا 82  تجار   س ر ااترة عن يسرائ  
 

 ي ىن  زة   
ر عقي سـيفرة  ر ة  ما   2007ن في  زة التي فر ـل منا  ز ران/يونيه  ال تزال  االي ا  ى - 60

ع    زةر والتي ت ار ع    ر ة الرضـــــــائ  واألشـــــــخاصر تقو م الحقون المدنية والألـــــــياســـــــية واالاتجـــــــاتالة  
ــار يل   ــ  الحجـــــــــــ ــف ن  ن في  زة وت ار ع   جمي  منا ي  ياتلما واد الجـــــــــــ واالجتمالية والثقامية ل   ألـــــــــــ

اعي المحظور يموجي القانون الدوليا وال يزال ا  ىن الشــــــــــك  عائقا رئيألــــــــــيا  ماد الجلوت العقاب الجم  د
 ا19-المباولة لمكافحة جائحة  وف د

وال يزال ا  ىن الم روم ع    زة الق د يشـدة  ر ة األشـخاص والرضـائ  من  زة وإل لار واد  ار  - 61
ــف ن  نر يما في .لو  ر ة   ــحةر  ع   جمي  جواني  قون ال  ألـــــــــــ التنق ر والحت في الحياةر والحت في الجـــــــــــ

 اا 83  والحت في مألتوب معيشي الئتر والحت في الغااء

ووااــ ل الألــ فاي ا ســرائ  ية اتخا. تداب ر تز د من معاناة المدن  نر يما في .لو عن  ر ت القياد  - 62
برر مما الحد يشـــــــــــــدة ع   نحو متقف  بتق يض منفقة اـــــــــــــ د األســـــــــــــماا  و ي ىالا يالمام ر وإ ىن المعا

 اا 84   ر ة األشخاص والواوت والغاز وا مداتاي األساسية األ رب من  زة وإل لا من

ورتا ع   التجـع د في األعمال العدائيةر ا جـل الألـ فاي ا سـرائ  ية منفقة الجـ د المألـموح بلار   - 63
ي ىن محفة تول د الملرباء في  زةر و وا ل ت ول معظم الألــ   يل   زةر يما في .لو الواوتر مما  تب يل  

ا وفي عدة مناســـــــــراير . ر ا 85  ســـــــــاعة في ال ود 20وتألـــــــــبي في انقفا  التيار الملربائي لمدة تجـــــــــ  يل  
ــراب فرم مث   اه التداب را وبالنظر يل   مألــــ ولون يســــرائ   ون اــــرا ة  العنو الال مجــــدره  زة  أ د  ســ

_________________ 

 ا38يل   36ر ال قراي A/75/336 ا81  

 يسلاماي منظمة الجحة العالميةا ا82  

 ا31ر ال قرة A/75/199 ا83  

 ا24ر ال قرة A/75/336 ا84  

 ا2020ر آب/  ألفس ا افا   زة: لمحة موجزة” األمم المتحدةر مكتي تنأل ت الش ون ا نألانية في األرم ال  ألف نية المحت ةر  ا85  
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للاه التداب ر من  ار عقابي ع    شــــــــــــخاص لم يرتمبوا  عمال عنور وإل   ار ا الشــــــــــــديد المتع ت يحقون   ما
 اا 86  ا نألان ع   جمي  سكان  زةر فإنلا اد ترا  يل  مألتوب العقاب الجماعي

واد  تب ا  ىن المفول لغزة وما تىه من ا وت شـــــديدة يل  القضـــــاء تقر را ع   افا  التجـــــديرا  - 64
ــاتراي من  زة ز اتة  في ة في عاد وشــــــــــــ  ر وم  .لو ظ  فق  عند 2019مقارنة يعاد   2020لد  جم الجــــــــــ
ــتوب الال ب غه في النجـــــــو األول من عاد   رب  ــا 2007المألـــــ ر اب  فرم ا  ىنا و اا القفا  مق د  الضـــــ

اة وعدد اليق نا يألــبي عدد يمكانية الحجــول ع   الموات الخاد والمد ىي الزرالية والتمنولوجيار ونقض الفا
وتشــــ ر تقديراي متح ظة يل   ن الجــــاتراي ال  ألــــف نية المكن  ن تب غ  ــــعو مألــــتو اتلا الحاليةر لوال الق وت 

 اا 87  ا سرائ  يةر نظرا لقرب األرم ال  ألف نية المحت ة من األسوان ا ا يمية المب رة

ع   يمكانية الواــــول من جاني   وع    ول ســــا    زةر وااــــ ل الرحر ة ا ســــرائ  ية ين ا. الق وت - 65
وا در بتوجيه الا  رة الحية والراـااـاي المكألـوة يالمفاط ومداف  المياه  ـد اـياتل األسـماا في  زة  اناء 
القياد يعم ياي اعتقال ومجــــــــاترةر  الرا  تا   منا ت الجــــــــ د المألــــــــموح بلاا وفي  االي عديدة راــــــــدتلا 

ــانر مور  ــية األمم المتحدة لحقون ا نألـ ــمو القوة الم ر ة وعوم وا معام ة مل نة م و  ـ ــياتل الألـ ــد اـ ــل  ـ سـ
 اا 88   اناء عم ياي االعتقالر مث  تق  د  يديلمر وعجي  ع نلمر وإجرار م ع       مىيأللم والق ز في الماء

و ع نل يســـــــــرائ    الضـــــــــا من جاني وا د منفقة محظورة تا    را ـــــــــي  زة ع    ول الألـــــــــياو   - 66
ــ  يل  الحدوتلا وفي   ن  ن يســـ  ــافة تجـ ــميا  ن المنفقة الممتدة لمألـ ــياو   200رائ    دتي رسـ متر من الألـ

اُلمن  ت ول اآلالي الثق  ـة يل لـار فـإن معظم المزارع ن ال  ألــــــــــــــف ن  ن ال  ـدون يـأن المنفقـة   امنفقـة محظورة”
  في واا  األمر والمنفقة  امحظورة”متر من الألــــــــياو الحدوتل  ي منفقة   300الممتدة لمألــــــــافة تجــــــــ  يل  

 ااشديدة الخفورة”متر محدتة يأنلا منفقة  1 000الممتدة لمألافة تج  يل  
 

 الق وت الم رو ة ع   التنق  في الض ة الغربية   
 ين  ر ة ال  ألــف ن  ن في الضــ ة الغربيةر يما ف لا القد  الشــر يةر مق دة من  ىل نظاد معقد من - 67

تو ناي ونظاد ل فرن االلت امية واألنظمة القانونية المواز ة نقاط الت تيي والتجـار   والحواجز العألـكر ة والمألـ 
والجدار العازل في الضـ ة الغربيةا وتعرا   اه التداب ر الحياة ال ومية ل   ألـف ن  نر   ا ت ار ع   مجموعة  

 اا 89  من الحقونر من اب   يمكانية الحجول ع   التع يم والرعاالة الجحية والعم  ومألتوب معيشي مناسي

وفي الضـــــــ ة الغربيةر تدير الألـــــــ فاي ا ســـــــرائ  ية  ر ة ال  ألـــــــف ن  ن  و تعرا لا ياســـــــتخداد   ثر  - 68
عقرة تائمة اابتةر من اب   نقاط الت تيي والألـــــواتر الترابية وبواياي الفرنر فضـــــى عن االســـــتخداد   590 من

تد ى  شــــــــديدا  بوجه  اص في الخ     المتمرر لنقاط الت تيي المتنق ة  و الم اتةا وال تزال الق وت الحالية تمث   
 اا 90  وفي المنا ت المتضررة من الجدار

_________________ 

 ا26و  25ر ال قرتان A/75/336 ا86  

ــف نية   ا87   ــانية في األرم ال  ألـــــ ــ ون ا نألـــــ ــ ت الشـــــ ــلاماي م تمر األمم المتحدة ل تجارة والتنمية  األونمتاتار واألمم المتحدةر مكتي تنألـــــ يســـــ
 ا www.ochaopt.org/data/crossingsص والأل  ا متا ة ع  :  المحت ةر معابر  زة: ااعدة البياناي المتع قة يحر ة األشخا 

 ا38ر ال قرة A/75/336 ا88  

 ا26ر ال قرة A/74/468 ا89  

 ا78ر ال قرة A/HRC/44/60 ا90  

https://undocs.org/ar/A/75/336
http://www.ochaopt.org/data/crossings
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وب غل مألــــا ة المنفقة التي الألــــيفر ع  لا المج س ا ا يمي ل مألــــتو ناي ا ســــرائ  ية في الضــــ ة   - 69
يح ول نلاالة  2 م 542الغربية  يما في .لو المنا ت المغ قة المخجــــجــــة لتوســــي  ت و المألــــتو نايا  والي  

في المائة من يجمالي مألا ة الض ة الغربيةا وتمث  المنا ت المجاترة    10ر و و ما المث   والي  2020عاد 
في المائة من مألـا ة الضـ ة الغربيةا وجمي    18أل رام القواعد العألـكر ة ومواا  التدر ي العألـكرل  والي 

 اا 91   اه المنا ت محظورة ع   ال  ألف ن  ن

الرئيألــــــــية  ماد التنق  تا   الضــــــــ ة الغربيةر يما ف لا القد  الشــــــــر يةر  ي الجدار الال ين العقرة  - 70
ــانونير والـــال الق    ــة   ر اـ ــدل الـــدوليـ ــة العـ ــة  85اعتبرتـــه محكمـ ــه تا ـــ  األرم المحت ـ ــائـــة منـ ر ا 92  في المـ

 في المائة من الض ة الغربيةا 10يتألبي في عزل  ما

زمون يالمرور عبر نقاط الت تيي ل واــــــــول يل   جزاء   رب  م  امنفقة التما ”وال  ألــــــــف ن ون في  - 71
من الضـــــــــ ة الغربيةا وفي المقاب ر فإن الد ول مق ٌد يالنألـــــــــرة ل ألـــــــــ   مث  منتجاي األلران وال حود والبيضر  
ــ لية   ــرائ    و موافقة شـــــ ــاترة عن يســـــ ــار   اـــــ ــول ع   تجـــــ و الو ت ول مقدمي الخدماير و تف ي الحجـــــ

و واجه  فرات األســـرة واألاـــدااء ا وتا مماا ة ع   الد ولر مما ي تل يل   ـــرورة   الألـــ فاي ا ســـرائ  يةا من
 اا 93  من الجدار اجاني الض ة الغربية”ياامة المناسراي االجتمالية والدينية ع   

وتا  لار و و الجزء الال    H2وال يزال ال الألـــم  ل   ألـــف ن  ن يالواـــول يل  الجزء األوســـ  من المنفقة  - 72
 اا 94   يا نقاط ت تيي و واجز متعدتة عن يقية مدينة الخ   ر يال ل مألج  ن  مقيم ن في ت و المنفقة ت ج ه فع 

و ىل ال ترة المشـــــــــــمولة يالتقر رر وااـــــــــــ ل األونروا ا بىا عن الحواتث المتجـــــــــــ ة يالواـــــــــــول  - 73
 اا 95  ئ ن ال  ألف ن  نالض ة الغربية والتي  اري س را ع   تقدالم  دماي التع يم والجحة وا  ااة لىج في
 

 الحومان من إم انية الحصوس على الموارد اليبيعية   

ــتثمر نر ر م   - 74 ــف نر و الو ع   المنتج ن والمألـ ال تزال المنفقة جيم محظورة   يا تقر را  ع    كومة ف ألـ
واــــول ال  ألــــف ن  ن   نلا تحتول ع     ثر الموارت الفبيعية  يمةا وتحد عم ياي ا  ىنر وال ســــيما في  زةر من  

 اا 96  يل  الموات والتمنولوجياي التي المكن  ن تعزز االستخداد ال عال ل فااة والمياه والموارت الفبيعية األ رب 

وال تزال الموارت المــائيــة في المنفقــة محــدوتة ل غــاالــة ومن المتوا   ن تقــ    ثر م  ارت ــا  ترجــاي   - 75
تغ ر المـناخا وفي الضـــــــــــــــ ة الغربـيةر ال يزال ُيب  غ عن نقض  ات الحرارة وانخـ ام  فول األمفـار يألـــــــــــــــبي 

المياهر   ا تحت ظ يســـرائ   يالألـــيفرة المام ة ع   توز   معظم الموارت المائية واســـتخراجلار يما في .لو  في

_________________ 

 ا”Palestinian Central Bureau of Statistics, “The confiscation of land is the reason for Land Day ا91  

 ا79ر ال قرة A/HRC/44/60 ا92  

 اا عام ا ع   فتوب محكمة العدل الدولية   16يعد مرور  ” األمم المتحدةر مكتي تنأل ت الش ون ا نألانية في األرم ال  ألف نية المحت ةر   ا93  
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ــتخرو من األرم ما يز د ع    ــتخدملا  77 رقاي المياه الجوميةا و ألـــ في المائة من الموارت المائية التي الألـــ
 اا 97  ل  ألف ن ونا وما زالل يسرائ   تمن  ال  ألف ن  ن من الواول يل  المياه واستخراجلا من نلر األرتنا

في المائة من المياه التي يتم  ـخلا من  رقة المياه الجومية الألـا  ية    97وفي  زةر ال ال ي   ثر من  - 76
 اا 98  نزاف ا تيا ياي المياه الجومية يمعاي ر جوتة المياه في منظمة الجحة العالميةر مما ي تل يل  است 

في المائة من األرا ـــــــي في الضـــــــ ة الغربية   ر متا ة ل   ألـــــــف ن  ن الســـــــتخداملا   43و  ثر من  - 77
األ رام الزرالية يألــبي المألــتو ناي ا ســرائ  يةا وبا  ــافة يل  .لور المكنر يألــبي ا  ار التنظيمي  في

 ـــــي الرائرة و/ و   ر المألـــــتخدمة من المزارع ن   ر القاتر ن المفبت ع    يازة األرا ـــــير مجـــــاترة األرا
 اا 99  ع   جع لا  ر ا منتجة

ر شـــدتي الألـــ فاي ا ســـرائ  ية من  نظمة تجـــار   الد ولر وا  دي عدت 2019وفي  ي ول/ســـبتمبر  - 78
حـديـد الغرم ا و بـدو  ن الىئحـة الجـديـدة تع ـد ت امنفقـة التمـا ”األالـاد التي اُلألــــــــــــــم  ف لـا ل مزارع ن بـد ول 

ــير مما الحرملم من  قلم  من ــار   لمىا األرا ـــــــ الر ض الزراليةر وتعدل الغرم المام  من نظاد التجـــــــ
 اا 100  يمكانية الواول يحر ة يل  اف   را  لم في

ــياو المحي  يغزة  والي  - 79 ــرائ   ع    ول الألــــ ــلا يســــ ــول التي ت ر ــــ ــك  المنفقة المق دة الواــــ وتشــــ
ــ لا  35 ا واد  تب اســـــــتخداد الجيي ا ســـــــرائ  ي ل ن ران التحاير ة وتألـــــــو ة ا 101  الزراليةفي المائة من  را ـــــ

 اا 102  األرا ي ورش مب داي األعشاب يل  يعااة التنمية الزرالية في ت و المنفقة

 ســرة ع   الواــول يل  ســب  ليشــلا في مجال اــ د األســماا تتعف  يألــبي  4 000وال تزال ادرة   - 80
ــرائ  ية الم ر  ــا    زةالق وت ا ســـــــ ــول يل  الرحر  رالة ســـــــ ــة ع   الواـــــــ ــ و  ا 103  و ـــــــ ا ومنحل ات اااي  وســـــــ

م ى يحر ا  رالة الشــا  ر ولمن الواا  ع   مدب معظم   20ال  ألــف ن  ن الحت في اــ د األســماا في  دوت  
 اا 104   ميال يحر ة 6 و 3الألنواي العشر الما ية  ان منفقة ا د  يقة تتراوح ب ن 

اســــــــتغىل الموارت المعدنية في األرم ال  ألــــــــف نية المحت ة م  من  ال  ألــــــــف ن  ن وبا  ــــــــافة يل   - 81
الوال ن ألـــه من القياد بالور منعل يســـرائ   ال  ألـــف ن  ن من تفو ر  قول الغاز الفبيعي الخااـــة بلما   في

اي تب غ وتشــــــــ ر التقديراي يل   ن  قول الغاز الفبيعي في المياه ال  ألــــــــف نية المواجلة لغزة تشــــــــم  ا تيا ي 

_________________ 

 ا 2021آ.ار/مار    22ر  ا بيان اح ي مشترا يمناسرة يود المياه العالمي ” الجلاز المر زل لإل جاء ال  ألف ني وس فة المياه ال  ألف نيةر   ا97  

 المرج  ن ألها ا98  

 يسلاماي الجندون الدولي ل تنمية الزراليةا ا99  

 ا39ر ال قرة A/75/336 ا100  

 ا64ر ال قرة A/HRC/44/60 ا101  
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تر   ون ادد مكعي من الغاز الفبيعي الج د النوليةا وم  ا  ىن الال ت ر ه يسرائ   ع   افا   زة منا 
 اا 105  ر  ار  الواول يل   قول الغازر وب  وناي الدوالراي التي تمث لار   ثر اعوبة2007عاد 

 
 الظووف االجتمالية واالقتصاداة  ي ا ر  الضلسية ية المحتلة   

ــف نية المحت ة و نت   - 82 ــرائ  ية يل  التجزؤ الماتل لمرم ال  ألـ ــاي ا سـ ــاي والممارسـ ــياسـ لقد  تي الألـ
النشـــــــاط االجتماعي واالاتجـــــــاتلر مما  تب يل  ظلور ااتجـــــــاتاي مخت  ة في افا   زة والضـــــــ ة الغربيةر 

تد ور الظروف    يةفان الألــــــــــىد و تي يل  ز اتة 19-ف لا القد  الشــــــــــر يةا و  ــــــــــري آاار جائحة  وف د يما
سـت ار يشـك  سـ بي ع   مألـاراي التنمية  2020المعيشـية ل   ألـف ن  نا وليس  ناا شـو في  ن   داث عاد 

 اا 106  ال  ألف نية لألنواي عديدة ااتمة

م  ون ف ألــــــــــف ني يل  شــــــــــك  من  شــــــــــكال المألــــــــــاعدة ا نألــــــــــانية  2,45وســــــــــيحتاو ما القرب من  - 83
شــــــــخض في الضــــــــ ة الغربيةر يما في .لو القد  الشــــــــر يةاا  880 000  م  ون شــــــــخض في  زة و 1,57 

ــا   تتع ت بواــــــــــوللم المحدوت يل    1,5ب ن   الءر  ناا   ثر من   ومن م  ون ف ألــــــــــف ني العانون من مشــــــــ
 اا 107  الخدماي األساسية

 
 الظروف االاتجاتالة   

مترتالة ااتجــــــــاتا ف ألــــــــف نيا  ــــــــعي ار وفاامل الظروف االاتجــــــــاتالة ال 19- ــــــــربل جائحة  وف د - 84
ــ ي ال رت  في ــاتل وانخ ام نجـــ ــنواي من الترا   االاتجـــ ــف نية المحت ةا وبعد مرور اىث ســـ األرم ال  ألـــ
وا دا من  ســو  الألــنواي يالنألــرة لىاتجــات ال  ألــف ني  2020الناتج المح ي ا جمالي الحقيقير  ان عاد  من

 ال قر والرفالةا ر م  استمرار  وجه العجز المالي وارت ا  معدالي2002منا ر وت عاد 

ــال    - 85 ــرائ   لجــ ــود ا نتاور التي تجمعلا يســ ــافة ورســ ــرائي القيمة المضــ ــرائي الجمر ية و ــ وتمث  الضــ
ا واد  لقل المواجلة المالية ا 108  في المائة من ييراتاي الألـ فة ال  ألـف نية   75  و  65الألـ فة ال  ألـف نيةر ما ب ن 

الجمر ي بثق لا ع   االاتجـــات ال  ألـــف نيا وت اام  ار  اه الخألـــارة المالية م  يســـرائ   يشـــأن ييراتاي التخ يض 
 ايألبي االنخ ام المألتمر في مألتو اي الدعم الدولي وتزايد اال تياجاي التمو  ية يألبي  اه الجائحة 

واد زات ترا   النشــــاط االاتجــــاتل في  زة وســــب  العيي ف لا يألــــبي الحجــــارر والحجر الجــــحي   - 86
تداب ر الألــــــىمةر ونقض المعونةر ونقض الف ي ع   الألــــــ   والخدماير و زمة الألــــــ ولةر في جم ة  الدا  ي و 

ر والق وت الدور ة 2020 مورا وت اام الو ـــــ  يألـــــبي التجـــــع د العألـــــكرل في آب/  ألـــــفس و ي ول/ســـــبتمبر  

_________________ 
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   محفة تول د  الم رو ـــة ع   ت ول الموات الح و ةر يما في .لو الواوت الال الشـــتر ه المانحون الىزد لتشـــغ
 اا 109  الملرباء الو  دة في  زة

في المائة  11,5وفي  اا الأليانر شلد االاتجات ال  ألف ني تراجعا  اتا في النشاط وانممي بنألرة  - 87
ا واد  تب  اا ا 110  في المائة في افا   زةا 12,3  في المائة في الضــــــــــــ ة الغربية و 11,3   2020في عاد 

في المائة  13,7 جمالير يل  جاني ز اتة عدت الألــــكانر يل  انخ ام بنألــــرة االنخ ام في الناتج المح ي ا
في المـاـئة  14,8في المـاـئة في الضــــــــــــــ ـة الغربيـة و    13,4في نجــــــــــــــ ـي ال رت من النـاتج المح ي ا جمـالي  

 اا 111  2019مقارنة يعاد  2015افا   زةا ياعتمات  سعار عاد  في

في المائة  3,5ي ا جمالي لىاتجـــــــــات ال  ألـــــــــف ني بنألـــــــــرة و قدر البنو الدولي نمو الناتج المح   - 88
وعدد اليق ن يشأن بدء التفعيماي    2020ر مما العكس جزئيا تأا ر االنمماش الحات في عاد 2021عاد  في 

 ا ا112 19-  د  وف د 

الثـابتـة ر  ظلري التقـديراي ـياألســــــــــــــعـار  2019ونتيجـة للـاه الجـائحـةر مقـارـنة ـيالرب  الثـاني من عـاد   - 89
في المـائـة في الضــــــــــــــ ـة الغربيـة   20,4في المـائـة في النـاتج المح ي ا جمـالي    19,5انخ ـا ـــــــــــــــا بنألــــــــــــــرـة  

في المائة في نجـ ي ال رت من الناتج المح ي ا جمالي   21,6في المائة في  زةا؛ وانخ ا ـا بنألـرة  15,4 و
ا ـــا في االســـتلىا الخاص بنألـــرة في المائة في  زةا؛ وانخ   17,8 في المائة في الضـــ ة الغربية و 22,3 

في المائة؛ وانخ ا ـــــــا في العجز التجارل بنألـــــــرة  37,1المائة؛ وفي االســـــــتثمار ا نتاجي بنألـــــــرة  في 19,8
 اا 113  المائة في 33,2

األ  ر  - 90 الرب   في  مرة   رب  تراج   لمنــــــه  الثــــــالــــــا  الرب   في  ا جمــــــالي  المح ي  النــــــاتج  وانتعي 
في المائة في الضــــــــ ة    11,8  2019لمائة مقارنة يالرب  األ  ر من عاد في ا  12,2بنألــــــــرة    2020 عاد من

 اا 114  في المائة في  زةا 14,1 الغربية و

ــار ـة في القوب العـام ـة يل    - 91 مقـارـنة بنألـــــــــــــــرة    2020في المـاـئة في عـاد    41وانخ ض معـدل المشــــــــــــ
في المائة  41لغربية ومن  في المائة في الضـــــــــ ة ا 44في المائة يل   46 من  2019المائة في عاد  في 44
ــك   ب ر  ىل عاد  35يل   ــبي عدد ز اتة معدالي الرفالة يشــــــ ــر ســــــ   2020في المائة في  زةار و اا ال ألــــــ

في المائة  16في المائة   26يل    2020 ىل ال ترة ن ألـلاا وفي  اا الألـيانر ارت عل نألـرة الرفالة في عاد 
ا ومن يجمـالي العـام  ن 2019في المـاـئة في عـاد   25 في المـاـئة في  زةا مقـاـب  47في الضــــــــــــــ ـة الغربـية و 

ا ا 115  يألبي الجائحة  2020في المائة عن وظائ لم في عاد   14األرم ال  ألف نية المحت ة تغ ي  والي  في

_________________ 
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تخفيه الق وت المتجـــــــ ة يالجائحة جزئيا في الرب  الثالار اســـــــتمري الرفالة في االرت ا  يل   وع   الر م من
 اا 116  الرب  األ  ر ن بد ي تنخ ض في 

سـنةا من الحااـ  ن ع   تب ود  29يل   19ر  انل الرفالة  ع   لدب الشـراب  2020و وال عاد  - 92
في المائة لدب الرجالاا وتم  39  في المائة لدب النألـاء و  69في المائة:   54جامعي وشـلاتاي  ع    بنألـرة 

ر تحل  2020ة من يجمالي العمالة في عاد في المائ   72تجنيه  والي نجو الموظ  ن يأجرر الاين شك وا 
 بند العمالة   ر الرسميةا

وتشــ ر تواعاي البنو الدولي القائمة ع    ســا  نمو نجــ ي ال رت من الناتج المح ي ا جمالي يل   - 93
ــ  يل   2016 ن معـدل ال قر يتزاـيد ـيا رات مـنا عـاد   ر و و مـا المـث  2020في المـاـئة في عـاد   28,9ر ليجــــــــــــ

 اا 117  م  ون ف ألف ني 1,4 والي 

وفي الضــــــ ة الغربيةر  تي معامىي الألــــــون المحدوتة يل  تعف   ســــــىســــــ  القيمة الغاائية  ىل   - 94
ــياتين  ــك  نقض المد ىي الزرالية ل مزارع ن والرعاة والجــــــ الموجة األول  من الجائحةا وفي افا   زةر شــــــ

انخ ام  ســــــعار ا نتاو يألــــــبي انخ ام الف ير يل  جاني  ا واد تف  ا 118  عائقا رئيألــــــيا  ماد ينتاو األ االة
 اا 119  ز اتة  سعار المد ىي لإلنتاو الزراعير المزارع ن والتجار يل  الحد من ا نتاو

 
 األمن الغاائي   

ــ ة الغربيةر يما ف لا القد    560 000م  ون ف ألـــــــــــــف ني في  زة و   1,4العاني   - 95 آ رون في الضـــــــــــ
ا و تب تد ور القدرة  ا 120  الغاائير نتيجة  ســـــــاســـــــا الرت ا  معدالي الرفالة وال قر الشـــــــر يةر من انعداد األمن

ــامية في عدت األشـــخاص الاين العانون من انعداد  ــدماي يل  ز اتة اـ ــموت والقدرة ع   مواجلة الجـ ع   الجـ
ــاف  ن مـنا عـاد    300 000األمن الغـاائي تـنا ز   ا وعىوة ع   .لـور  ـناا   ثر من 2019شــــــــــــــخض ي ــــــــــــ

ــفةر    217 000 ــا العانون من انعداد األمن الغاائي بدرجة متوســ ــخااــ ــابت  شــ شــــخض  انوا اُلعتبرون في الألــ
 اا 121  و ارحوا العانون من انعداد األمن الغاائي بدرجة شديدة

و ىل ال ترة المشــــــــمولة يالتقر رر اامل األونروا بدور  اســــــــم في  ــــــــمان ت اتل  دوث  زمة  من  - 96
م  ون ف ألف نير معظملم الجئون   1,1المألاعداي الغاائية والنقدالة الع نية أل ثر من   اائي من  ىل تقدالم 

 اا 122  في  زة

_________________ 

 Palestinian Central Bureau of Statistics, “The Labour Force Survey: (October–December 2020) round ا116  

(Q4/2020)”, February 2021ا 

 اWorld Bank, “Economic monitoring report”, para. 21 ا117  

 اPalestine Food Security Sector, “FSS COVID-19 Crisis Sitrep-05”, 19 April 2020 ا118  

  Palestine Economic Policy Research Institute, Food Security Bulletin, Issue 22–23 ا119  
(Winter 2021)ا 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا120  

2021, pp. 32–33ا 
 ا21الج حة المرج  ن ألهر  ا121  
 يسلاماي األونرواا ا122  
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في المائة من األســر   67و ةلية ل تميه من  ج   ــمان اال تياجاي األســاســيةر اســتل و ما نألــبته  - 97
في   57ر في   ن  ن في المائة من األســر في الضــ ة الغربية   االة   ا  جوتة  و  ا  ت ضــ ى 31 في  زة و

 اا 123  في المائة في الض ة الغربية  انوا الشترون الفعاد ع    سا  االئتمان 36 المائة من األسر في  زة و
 

 المياه والجرف الجحي والنظافة الجحية   
العاني افا  المياه والجــرف الجــحي والنظافة الجــحية من  ــعو مزمنر يرج   ســاســا يل  الق وت  - 98

ســـــــــرائ   ع   تفو ر البنية التحتية ل قفا ر والتي ت اامل يألـــــــــبي تغ ر المناخر والق وت التي التي ت ر ـــــــــلا ي
 اا 124  تواجللا الحكومة ال  ألف نية والأل فاي المح ية

م  ون ف ألف ني العانون من عدد   االة فرص الحجول ع    1,6وتش ر التقديراي يل   ن   ثر من  - 99
الجـحيةر وسـوف الحتاجون يل  المألـاعدة ا نألـانية .اي الجـ ة في     دماي المياه والجـرف الجـحي والنظافة

ــتثناء ا 125  2021عاد  ــف نية المحت ة  ياسـ ــية في األرم ال  ألـ ــر المعيشـ ــ   والي ا ا عدت  فرات األسـ ا و حجـ
في المــائــة   4,3في المــائــة في الضــــــــــــــ ــة الغربيــة و    66,2القــد  الشــــــــــــــر يــةا ع   الميــاه المــدارة يــأمــان  

 اا 126   زةا في

ومنعل الألـــــ فاي ا ســـــرائ  ية المجتمعاي المح ية ال  ألـــــف نية في المنفقة جيم من الرب  يشـــــركاي  - 100
ــلار ج جم  مياه األمفار؛ ومرافت المياه والجــــــــرف الجــــــــحي والنظافة   ــتخداد اــــــ المياه والمجارلر ومن اســــــ

ــاترة ال ــاي؛ والمرا يض المتنق ةا وت تل ز اتة عم ياي اللدد والمجـ ــألـ ــحية في الم سـ ــتلدف  يا    الجـ تي تألـ
المياه والجـــرف الجـــحي والنظافة الجـــحية يل  ت اام الضـــعو الال تعاني منه المجتمعاي المتضـــررة والب ئة 

 اا 127  القألر ة التي العاني منلا سكان ت و المجتمعاي

و جع  فرم الق وت ع   يمكانية الواـول يل  المياه واسـتن ات  رقة المياه الجومية الألـا  ية الألـكان  - 101
ــا لإلجلات المائي في العالمر و زتات الو ــــــــــ  ت ااما يألــــــــــبي تغ ر   ال  ألــــــــــف ن  ن من ب ن   ثر النا  تعر ــــــــ

ا وال ال ي نجــــ ي ال رت ال  ألــــف ني من اســــتلىا المياه يالحد األتن  الال  دتته منظمة الجــــحة  ا 128  المناخ
 لتر في ال ودا  100العالمية في 

_________________ 

 اWorld Food Programme (WFP), “WFP Palestine country brief”, January 2021, p. 2 ا123  
 WASH Cluster-State of Palestine, “The West Bank WASH contingency plan: the West Bank-State of ا124  

Palestine”, February 2021, p. 4ا 
 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا125  

2021, p. 37ا 
ــف نيةر   ا126   ــ فة المياه ال  ألـــ ــف ني وســـ ــاء ال  ألـــ ــرة يود المياه العالمي” الجلاز المر زل لإل جـــ ــترا يمناســـ ــح ي مشـــ   آ.ار/  22ر  ا بيان اـــ

 ا2021 مار 
 اWASH Cluster-State of Palestine, “The West Bank WASH contingency plan”, pp. 9–10 ا127  
 يسلاماي الجندون الدولي ل تنمية الزراليةا ا128  
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اه من شــــــــر ة ميكوروي ا ســــــــرائ  ية ل مياه الت  اُلألــــــــم  للا و تع ن ع   ال  ألــــــــف ن  ن شــــــــراء المي  - 102
ر والتي تعفي األولو ـة  الجـــــــــــــــال الميـاه يل  المألــــــــــــــتو نـاي  ا 129  يـاســــــــــــــتخراو الميـاه من الضــــــــــــــ ـة الغربيـة

 اا 130  ا سرائ  ية

المجتمعاي والمرا رة ا ســـــرائ  ية المكث ة ل مجتمعاي المح ية ال  ألـــــف نية في المنفقة جيم تمن  ت و  - 103
من ياـىح  و تفو ر الليا   واألاـول العامة والمنزلية الىزمة لضـمان توف ر الخدماي األسـاسـية التي ت بي  

 اا 131  ا تياجاتلا ا نألانية

و  تل سوء نولية المياه يل  ز اتة تقو ض ادرة األسر ع   ت بية اال تياجاي األساسية من النظافة   - 104
 اا 132  19-  مية  اسمة في من  انتقال ف رو   وف دالجحيةر التي تمتألي 

ــبي نقض المعداي واف  الايارر   ا   - 105 ومعظم نظم يتارة المياه وتح ية المياه في  زة ال تعم  يألـــــــــ
االســــــــتخداد  ”ينه في ي ار ي ىن  زة الال فر ــــــــته يســــــــرائ  ر ُمنعل الموات التي تعتبر مندرجة  ــــــــمن فئة  

   اه الموات ا ســمنل والحديدر و ما  ــرور ان  اــىح البنية التحتية ل مياه من ت ول  زةا وتشــم االمزتوو
والجــرف الجــحيا ونتيجة لالور فإن البنية التحتية ل مياه في  زة ع   شــ ا االنليارا وعىوة ع   .لور فإن 

بيعي الو  د  و ي المجـــــدر الف -في المائة من المياه اآلتية من  رقة المياه الجومية الألـــــا  ية   96  ثر من  
ا ونتيجة لالور ا 133    ر اـالحة لىسـتلىا الرشـرل يألـبي ت والا يمياه الرحر ومياه المجار ر -لمياه الشـرب 

في المائة من سكان  زة  و ي نألرة  10ال الحج  ع   مياه الشرب المأمونة من  ىل الشركة العامة سوب 
 اا 134  ا2000في المائة المألج ة في عاد  98تق  عن نألرة 

لترا ل  رت في ال ود في األرم   81,9و ب غ متوســـــــــ   مية المياه المخجـــــــــجـــــــــة لم رام المنزلية   - 106
لتراي تقر را  6,0لترا في  زةار يانخ ام ادره    77,0 لترا في الضــــــــ ة الغربية و 85,6ال  ألــــــــف نية المحت ة  

ــاد   ــة يعـ ــارنـ ــة يب 2019مقـ ــايـ ــاه العـ ــديراي يل   ن نجــــــــــــــ ـــي ال رت من الميـ لترا فق     22,4 غ  ا وتشــــــــــــــ ر التقـ
 اا 135  ال ود في

 سرة معيشية  440  000وميما يتع ت يالحجول ع    دماي الجرف الجحير  ناا ما القرب من  - 107
ــركة ل مجارلا ولالور تقود  والي  ــف نية المحت ة   ر مرترفة يأل شـ ــية   3 700في األرم ال  ألـ ــرة معيشـ  سـ

مجاورة والمنا ت الم تو ةر مما الخ ت مخا ر اــــــحية  بتجــــــر ه مياه المجار ر   ر المعالجة في الجداول ال

_________________ 

 اا بيان اح ي مشترا يمناسرة يود المياه العالمي” الجلاز المر زل لإل جاء ال  ألف ني وس فة المياه ال  ألف نيةر  ا129  
 اWASH Cluster-State of Palestine, “The West Bank WASH contingency plan”, p. 11 ا130  

 ا9المرج  ن ألهر الج حة  ا131  
 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا132  

2021, p. 37ا 
 ا30ر ال قرة A/75/199 ا133  
 ا68ر ال قرة A/HRC/44/60 ا134  
 اا بيان اح ي مشترا يمناسرة يود المياه العالمي” الجلاز المر زل لإل جاء ال  ألف ني وس فة المياه ال  ألف نيةر  ا135  

https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/60
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في المائة من  اه األسـر   90وب ئية تلدت المجتمعاي المح ية التي تألـكن في منفقة المجـيا و عيي  والي 
 اا 136  في الض ة الغربية

ونتيجة النقفا  التيار الملربائي و ــعو البنية التحتيةر فإن جوتة مياه الجــرف الجــحي المعالجة   - 108
التي ُتنتج في افا   زةر والتي الجرل تجـر  لا في الرحر األبيض المتوسـ ر  ا  يكث ر من المعاي ر الدوليةا 
ــرا ةر في   ن يزتات ت وث  رقة   ــوا    زة م واة وُتمن  ف لا الألـــــ ونتيجة لالور فإن   ثر من اىاة  ربا  شـــــ

 اا 137  لم تتم معالجتلا ج دا   المياه الجومية الألا  ية من جراء تألرلب مياه الجرف الجحي التي

ــية في جمي   نحاء األرم ال  ألـــف نية المحت ة ت تقر يل    29 000و ناا ما القرب من  - 109  ســـرة معيشـ
ــ رة  و تعيي يالقرب من مواا  ي ران   ر منظمةا و اا العرم النا    الخدماي المامية لجم  الن االاي الجــــــــ

الفبية وا لمترونية الخفرة م  القمامة المنزلية العاتالةا  لمخا ر اــــــــــــــحية وب ئيةر يما في .لو     الن االاي
ــا الح واناي التي من المحتم   ن تمون نااىي لممرامر وُت و طث موارت المياه  وتجتاب القمامة المترا مة  الضـ

 اا 138  الجومية واألرا ي الزرالية

 زة يل  مرافت المياه  مدرســـــــــة في 34 مدرســـــــــة في الضـــــــــ ة الغربية و  144و  تقر ما ال الق  عن   - 110
ــ  ال دينا الىزمة ل وفاء   ــرب و ألــ ــيما المرا يض ومحفاي الشــ ــحية  ال ســ ــحي والنظافة الجــ ــرف الجــ والجــ

و دة في   140 و دة ل رعاالة الجـحية في الضـ ة الغربية و 132يالمعاي ر الرسـميةا و نفبت األمر .اته ع   
يل  تقو ض ممارســــــــــــاي النظافة الجــــــــــــحية الىزمة   زةا وترتي ع   .لو ا تظاو المرافت القائمةر مما  تب

ــعي ف لا  ــحي ع   األا  في  زة الجــــ ــرعة مرا ز ل حجر الجــــ ــيانر  ناا ســــ لمكافحة الجائحةا وفي  اا الألــــ
 اا 139  الحجول ع   مياه الشرب والواول يل  شركاي تجر ه مياه المجار ر

 
 الجحة   

ألـتو اي عالية من العنو وانعداد األمنر مما يتعرم ال  ألـف ن ون الاين العيشـون تحل اال تىل لم - 111
ي ار ع   احتلم البدنية والن ألية وع   رفا لما و    ل األعدات المب رة من ا ااياير الناتجة عن استخداد  
يســرائ   ل قوة  ــد المشــار  ن في مظا راي مألــ رة العوتة المبرب في  زة  ىل األعواد الألــايقةر  ارا مترا ما 

يا و تب .لو يل    ت ا تياجاي وإعاااي  و  ة األمدر في   ن الألــــــلم انعداد الألــــــيفرة  ع   النظاد الجــــــح
 ا ا 140  وعدد القدرة ع   التنب  يالنألرة ل عديد من جواني الحياة تحل اال تىل في  دوث ا جلات والق ت

 المحت ة في آ.ار/في األرم ال  ألـــــــــــف نية   19-واد ظلري  ول  االي ا اـــــــــــاية الم  دة يكوف د - 112
ــار 2020مار   ــام ر مما  يفأ انتشــــ ــارمة مرترفة يا  ىن الشــــ ــف نية ا وتا اــــ ــ فة ال  ألــــ ــل الألــــ ا وفر ــــ

الق وت في  ز ران/يونيــــه   لــــالــــور ا ز عــــدت الحــــاالي الم  ــــدة من 2020ال  رو ا و   ــــل ت ــــو  ا ونتيجــــة 

_________________ 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا136  

2021, p. 38 
 المرج  ن ألها ا137  
 المرج  ن ألها ا138  
 المرج  ن ألها ا139  
 يسلاماي منظمة الجحة العالميةا ا140  
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ــة في آب/  ألــــــــــــــفس   19 594 ــالــ ــار     270  878يل     2020 ــ ــة في آ.ار/مــ ــالــ ــدوث    ر2021 ــ م   ــ
 اا 141   الة وفاة 2 881

ــف ن  ن في آ.ار/مار   - 113 ــفياي ال  ألـ ــتشـ ــاياي ادرة مألـ ر وع   2021و ت  في ظ  تجاوز عدت ا اـ
ــاير ال يزال   ــا ـ ــا من   ـــا نجــــــــــــــ ـــي ال رت من ال قـ ــالميـ ــة األول  عـ ــ  المرترـ ــ  تحتـ الر م من  ن يســــــــــــــرائ ـ

ر لم يت تَّ ســـــــــوب  2021االة آ.ار/مار  محدوتاا وبح ول نل 19-ال  ألـــــــــف ن  ن ع   لقا اي  وف د  جـــــــــول
شـخجـا جرعتلم األول ا  78  379مىي ن شـخض يالغر تفعيما  امىر وت ق    3شـخجـار من  اـ    8 687

 اا 142  ف ألف ني العم ون في يسرائ   120 000واامل يسرائ   بتفعيم ال  ألف ن  ن في القد  الشر ية و 

 المنظماي ا نألانية الدولية  ن:ر . ر عدت من 2021وفي شراط/فبراير  - 114

النظـاد الجــــــــــــــحي ال  ألــــــــــــــف ني اوم يل  ترجـة  ـنه ال تقر يل  الموارت المـالـية  و المـاتاـلة   
ــدل ال عال لموف د ــ ة التجـ ــحي في  زةر ع   وجه   19-الىزمة لموااـ ــتق ا والنظاد الجـ ــك  مألـ يشـ

ــ ا االنليارا فاال تىل العألــــــكرل ا ســــــرائ  ي لمرم ال   ألــــــف نية أل ثر من الخجــــــوصر ع   شــــ
عامار يما في .لو ي ىن يســـــرائ   المان  لمرا ـــــي والحجـــــار الال ت ر ـــــه ع   افا   زةر  53
ال جــ  الج ي الألــا  ي عن الضــ ة الغربيةر  مور  ســلمل جميعلا في واــول النظاد الجــحي   يما

 اا 143  ال  ألف ني الحالي يل  الحالة المتد ورة الرا نة

  ن في القفا  الفبي من  زة يحثا عن ظروف معيشـــــــــــــية  فضـــــــــــــ  يل  و تي  الضـــــــــــــا  جرة العام - 115
ض موارت الرعاالة  ا 144  ي ترة  و  ة 19-ي ــــــعاف نظاد الرعاالة الجــــــحية اب  واــــــول جائحة  وف د ا وتخجــــــَّ

الجــــــــــحية المحدوتة في  زة يشــــــــــك  رئيألــــــــــي لدعم الخدماي الجــــــــــحية األســــــــــاســــــــــية والح و ةا وال تحظ   
ل تمو ى   اميا ر مما  الجحية لمملاي ورعاالة الرعاالة يز د   الجحة ا نجابية األساسية ياألولو ة المامية وال تموَّ

وفقدان الد  ر   19-من  فر االعتىل والوفاةا و تب ت اام الضـــــــغوطر يما في .لو الحجـــــــار وجائحة  وف د
 والي    ر   ـا العـانيا 145  يل  مز ـد من التـد ور في الحـالـة ا نألــــــــــــــانيـةر ممـا نتج عنـه آاـار ن ألــــــــــــــيـة و يمـة

 اا 146      من ا فراياي ن ألية  اتة ومتوسفة 198 000

_________________ 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian ا141  

Territory, “COVID-19 emergency situation report, No. 28” و    ؛WHO, Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) in the Occupied Palestinian Territory database: ــ الـــــــــــــرايـــــــــــ عـــــــــــــ ـــــــــــــ   مـــــــــــــتـــــــــــــاح    ر 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2O

GQ3NGJkIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImM

iOjh9ا 
الــــــــــرايــــــــــ :  Our World in Data, Coronavirus (COVID-19) Vaccinations database ا142   عــــــــــ ــــــــــ   مــــــــــتــــــــــاح  ر 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=PSEا 
 Oxfam and others, “Free and equitable access and distribution of COVID-19 vaccine in OPT”, joint ا143  

letter on vaccine roll-out for Palestinians, 18 February 2021ا 
 يسلاماي م تمر األمم المتحدة ل تجارة والتنميةا ا144  
 األمم المتحدة ل ألكانايسلاماي اندون  ا145  
 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا146  

2021, p. 27ا 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2OGQ3NGJkIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2OGQ3NGJkIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2OGQ3NGJkIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=PSE
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ومن شــــأن الألــــياســــاي التم  ز ة في مجالي التخفي  والتنظيم العمراني  ن تثني المجتمعاي المح ية   - 116
في الخ    والمنفقة جيم عن ينشـاء مرافت اـحيةا ومألـتشـفياي   H2ال  ألـف نية في القد  الشـر ية والمنفقة 

ــ ة الغربيةر و واجه المر ــــ  ا وتا ال المكن التنب  بلا  القد  الشــــر ية العالية المألــــتوب معزولة عن يقية الضــ
 اا 147  تعترم واوللم وا وتا تعألفية نتيجة لتأ  ر التجار   ورفض منحلا

ــرا و ىل ال ترة  - 117 ــرائ   واألرتن ومجــ ــ  يل  يســ ــ  اللي ل نظاد الجــــحي نق  المر ــ ــت زد الو ــ واســ
ي جائحة  المشـــــمولة  يالتقر رر تم تع  ت عم ياي النق   اه يجـــــورة متمررة ألســـــراب مخت  ةر يما في .لو ت شـــــ 

 ا ا 148  وتع  ت التنأل ت ب ن الأل فة ال  ألف نية وإسرائ   19- وف د

ر وااــــــ ل يســــــرائ   فرم نظاد التجــــــار   ع   المر ــــــ  ال  ألــــــف ن  ن  19-و ىل جائحة  وف د - 118
ر تمـل الموافقـة ع   2020ال الرعـاالـة الجــــــــــــــحيـةا و ىل الرب  األ  ر من عـاد  ومرافق لم والعـام  ن في مجـ 

في المائة من   27في المائة من   راي المر ـــ  ل حجـــول ع   تجـــار   من  زةر وتمل الموافقة ع     71
في المائة من   راي الحجــــول ع   تجــــار  ا وتمل  2الف راي يعد فواي تار خ موعد المألــــتشــــ  ر وُرفض  

 اا 149  في المائة فق  من   راي الحجول ع   تجار   لمرافقي المر   44   الموافقة ع

واسـتمر شـن اللجماي ع   افا  الرعاالة الجـحية في األرم ال  ألـف نية المحت ةا وسـج ل منظمة   - 119
ا وشــــــــــــــم ل  اه اللجماي عرا ة تقدالم  دماي  2020 جوما من  اا القب   في عاد  59الجــــــــــــــحة العالمية  

 اتاة شـلدي عرا ة واـول  واام ا سـعاف يل   شـخاص  اـ بوا يجروح  12ةر يما في .لو الرعاالة الجـحي 
اات ةا وانفوي سـتة واىاون  اتاة ع   عنو بدني  ـد عام  ن في مجال الجـحة وسـياراي يسـعاف ومرافت  
اــــحيةر وانفوي ســــل  واتث ع   ا تجاز و/ و اعتقال عام  ن في مجال الرعاالة الجــــحية و  قم يســــعاف  

 اا 150  19-   ومرافقي مر  ر يما في .لو اعتقال مألع  ن لتوز علم موات تولية تتع ت يجائحة  وف دومر 

ر تا مل اواي األمن ا ســرائ  ية مر ز ا ترار في  ي ســ وان المكتظ 2020نيألــان/ بر      15وفي  - 120
و شـــــــ ر التأ  ر في  يالألـــــــكان و   قتهر بار عة  ن الألـــــــ فة ال  ألـــــــف نية  ي التي ادمل مجموعاي اال ترارا 

التأ د من وجوت اســــــــتجاية مىئمة النتشــــــــار الجائحة يل  معام ة تم  ز ة ل مجتمعاي المح ية ال  ألــــــــف نية في  
 اا 151  القد  الشر ية

 
 التع يم   

 ان التع يم في األرم ال  ألـــــــــــــف نية المحت ة المر يحالة  رجة اب  انتشـــــــــــــار الجائحةر و رج  .لو  - 121
ي والممارســاي المتجــ ة ياال تىلر يما في .لو فرم ا وت ع   يمكانية الحجــول  يشــك   ب ر يل  الألــياســا

ــائحـــة  ا 152  التع يمر واالعتـــداءاي ع   الفىب والموظ  نر وتـــدم ر البنيـــة التحتيـــة ل تع يم ع   ا واـــد  تي جـ

_________________ 

 يسلاماي منظمة الجحة العالميةا ا147  
 اWorld Bank, “Economic monitoring report”, para. 9 ا148  
 ESCWA calculation based on data from WHO, Health Cluster Bulletin: Occupied Palestinian ا149  

Territory, December 2020ا 
 يسلاماي منظمة الجحة العالميةا ا150  
 ا14ر ال قرة A/75/199 ا151  
 يسلاماي ال ونيألوا ا152  

https://undocs.org/ar/A/75/199
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م من يل  ت اام  اا الو ـــــ ر   ا زات عدت األ  ال الاين الحتاجون يل  مألـــــاعدة في مجال التع ي  19- وف د
 اا 153  2020    في نلاالة عاد  504 000يل   2019    في نلاالة عاد  416 000

وفي الواـل الـال تفعـل ميـه الجـائحـة يل  ي ىن المـدار  والجـامعـاير    قـل وزارة التربيـة والتع يم  - 122
م ا لمتروني يشـــــك   ال  ألـــــف نية بواية ل تع م ا لمترونير ب نما اامل الجامعاي بتفو ر بواياتلا وموارت ا ل تع 

ــاســـي البنية التحتية و ـــعو   ــتق ا وتشـــم  العقراي التي تعترم التع م ا لمتروني في ف ألـــف ن يشـــك   سـ مألـ
ــركاي ا نترنل وانقفا  التيار الملربائي   ااـــة في  زةا وعدد   االة وعي الفىب و ســـر م يأ مية التع م  شـ

ا 3Gالبياناي المتنق ة عبر شــــــــــــركة الج   الثالا  ر فضــــــــــــى  عن عدد الواــــــــــــول يل   دمة  ا 154  ا لمتروني
  زةا في

وعىوة ع   .لور فإن الموات والمعداي ا لمترونية المخجــــجــــة ل فىبر ال ســــيما في  زة والقد   - 123
في المائة  30الشـــــر ية والمنفقة جيمر يتعار ع   الفىب في  اه المنا ت الواـــــول يل لاا وال الم و ســـــوب 

ا وتت ـــاام  ــاه التحـــدالــاي يألــــــــــــــبـــي الحـــاجــة يل   ا 155  في  زة جلـــاز  ــاســــــــــــــوب  من األســــــــــــــر المعيشــــــــــــــيـــة
الفىب .ول اال تياجاي الخااــــة وتقدالم الدعم الن ألــــي واالجتماعي ل فىب المتضــــرر ن من  يل  الواــــول

 اا 156  19- وف د

 ــاتاــة    119ر ســــــــــــــج ــل مجموعــة التع يم التــايعــة لمنظمــة األمم المتحــدة ل ف ولــة  2020وفي عــاد   - 124
 ـالـير يمـا في .لـو ي ىن عبواي الغـاز المألـــــــــــــــ   ل ـدمو  ع     7 000مرترفـة ـيالتع يم تعرم للـا  والي  

ال األ ثر ا واأل  ــ H2مرــاني المــدار  و/ و الفىب  انــاء تنق لم يل  المــدار  في المنفقــة جيم والمنفقــة  
تضــررا   م  ولئو الاين الضــفرون يل  اف  مألــافاي  و  ة ســ را  ع   األاداد ل واــول يل  مدارســلمر و الرا   

 اا 157  ما الضفرون يل  عبور نقفة ت تيي  و اانت ن

و ىل ال ترة المشــــــــمولة يالتقر رر وا قل األونروا ســــــــل  واتث من جــــــــ ة ســــــــقفل ف لا .  رة  ية   - 125
مكألــوة يالبىســتيو  و عبواي  از مألــ   ل دمو   و  ســ حة   رب في المدار  التايعة   راــااــاي معدنية  و

للـا في الضــــــــــــــ ـة الغربيـةا وواعـل ي ـدب  ـاه الحواتث في مـدرســـــــــــــــة البنـاي في مخيم الج زون  ىل ال ود 
 اا 158   الرة 300الدراسير وتضرري منلا 

 

 األار الجنألاني لى تىل ع   النألاء وال تياي   
عام ا آااٌر ع   المر ة ع   وجه   14عام ا وا  ىن الـقائم في  زة مـنا   54لى تىل الـقائم مـنا    ان - 126

التحديدر  تي يل    ـــرار فر دةا وتزتات موا ن الضـــعو لدب النألـــاء وال تياي والمخا ر واأل ـــرار الخااـــة  

_________________ 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا153  

2021, p. 34ا 
في ف ألـف ن:  يه سـيألـاعد التع م عن يعد الفالي ع   موااـ ة  19- وف د” منظمة األمم المتحدة ل تربية والع م والثقافة  ال ونألـكوار  ا154  

 ا2020ر   نيألان/ ب 12ر ا التع يم
 اGisha, “Remote learning”, 13 October 2020 ا155  
 يسلاماي ال ونألكوا ا156  
 يسلاماي ال ونيألوا ا157  
 يسلاماي األونرواا ا158  
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ةر وتت اام يألـــــــبي العوام  بنو  الجنس التي يتعر ـــــــن للا يألـــــــبي المعاي ر والممارســـــــاي االجتمالية والثقامي 
 اا 159  وما يترتي ع  لا من تداب ر ا  ىن الشام  19-المتدا  ة الناجمة عن جائحة  وف د

وتقترن األزمة المت شـــــية المتع قة يالحماالةر الناجمة عن اال تىل المفول يالنألـــــرة ل نألـــــاء وال تياي  - 127
ر  ا 160  انير يما في .لو زواو األ  ال والزواو القألـرل ال  ألـف نياير يعدد المألـاواة ب ن الجنألـ ن والعنو الجنألـ 

وعنو العشـــــ رر والق وت الم رو ـــــة ع   الواـــــول يل  المجال العادر والق وت الم رو ـــــة ع   ســـــ فة اـــــن  
ا ا 161  القرارر وعدد القدرة ع   الحجـــــول ع   الخدماي االجتمالية األســـــاســـــيةر وتت اام يألـــــبي  اه العوام  

ياداد األسـر ع   الزواو المركر  ةلية تميه لخ ض الن قاير و عد   م  سـراب ترا  فع   سـب   المثالر الشـي   
 اا 162  ال تياي ل دراسةر ت يه المخاوف المتع قة يحواتث اال تماا يالقواي ا سرائ  ية والمألتو ن ن

ــاء  19-وزاتي جائحة  وف د - 128 ــد النألـــــــــ ــوا   المتع قة يالحماالةر   ا ازتات العنو  ـــــــــ من  اه الشـــــــــ
 تياي في الحياة الخااة وفي ال ضاء ا لمترونير   ر  ن فرص الحجول ع    دماي الحماالة  و الدعم وال

ا وتجدر ا شــارة يل   نه في   ن  ب غل الألــ فاي ال  ألــف نية عن انخ ام في الحاالي  ا 163  ال تزال محدوتة
ازتاتي في جمي   نحـاء األرم المتع ـقة يالعنو العـائ ير ت  د منظمـاي المجتم  المـدني  ن  اه الحواتث اد 

ا واد اُلعزب .لو يل  ادرة النألـاء المحدوتة ع   ا بىا عن تعر ـلن لألـوء المعام ةر ا 164  ال  ألـف نية المحت ة
 اا 165  يألبي الق وت الم رو ة ع   التنق  والمرترفة يا  ىن

ــتخداد القوة  - 129 ــف نياي من اســــــــ ــاء وال تياي ال  ألــــــــ ــكال العنو وتعاني النألــــــــ وا يااءر يما في .لو  شــــــــ
ا و و ـــ  عدت ا 166  والمضـــاالقاي البدنية وال  ظية والن ألـــية التي ترتمبلا اواي األمن ا ســـرائ  ية والمألـــتو نون 

من الحاالي  ن النألـــاء ال  ألـــف نياي مألـــتلدفاي يشـــك   اص يعنو المألـــتو ن ن في منازللن  ىل النلارر 
ما تتعرم الحوام  والنألـــــــــاء الىتي  نجبن  ديثا  اـــــــــاياي ي ـــــــــامية    ا الكون الرجال عاتة  ائب نا ورب 

 اا 167    ر .لو من العوااي المترترة ع   ت و االعتداءاي   و

_________________ 

 يسلاماي   ئة األمم المتحدة ل مألاواة ب ن الجنأل ن وتمك ن المر ة    ئة األمم المتحدة ل مر ةاا ا159  
 اUNFPA, “Child marriage in the occupied Palestinian territory”, November 2016 ا160  
 - اIMAGESم لود الرجولة: نتائج من الدراســـة االســـتقجـــائية يشـــأن الرجال والمألـــاواة ب ن الجنألـــ ن  يي  ن ُ ت اب وبراالان    مانر  ا161  

 اا2017لمتحدة ل مر ة وم سألة بروموندور  معلد تراساي المر ةر   ئة األمم ا ف ألف ن -الشرن األوس  وشمال  فر قيا 
 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا162  

2021, p. 35ا 
 يسلاماي   ئة األمم المتحدة ل مر ةا ا163  
 Zeudi Liew, COVID-19؛ و  2020ر “و قون النألــــــاء في ف ألــــــف ن 19- وف د”مر ز المر ة لإلرشــــــات القانوني واالجتماعير  ا164  

Protection Needs Identification and Analysis in the State of Palestine (UNICEF, 2020); and United 

Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian Territory, “A 

crisis within a crisis: fighting gender-based violence during COVID-19”, Humanitarian Bulletin, 

March–May 2020ا 
 يسلاماي   ئة األمم المتحدة ل مر ةا ا165  
 ا42ر ال قرة A/75/199 ا166  
 ا21ر ال قرة A/75/376 ا167  

https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/A/75/376
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واســــــــــــــتمري المــدا مــاي ال   يــة واالعتقــاالي التي القود بلــا الجنوت ا ســــــــــــــرائ   ون  ىل الجــائحــةر   - 130
تفل ر  ر يأن النألاء القض ن ادرا  ب را من الوال فيتألبي في  غوط ي امية ع   النألاءا وت  د التقار   مما

ر 19-منازللن يعد المدا ماير و شــــعرن يالق ت يشــــأن اــــحة  فرات  ســــر ن و فر تعر ــــلم لإلاــــاية يكوف د
 اا 168  يألبي عدد اترا  الجنوت ا سرائ    ن بروتو والي النظافة الجحية

الجائحةا و نفبت .لو يجـ ة  ااـة ع   افا  الزراعة  وتأاري عمالة المر ة تأارا شـديدا في  ضـم  - 131
ا ب د  ن النألـــاء .واي ا عااة  ن األ ثر تضـــررار في  ا 169  الال الشـــلد تمث ى   ر متناســـي ل مر ة ال  ألـــف نية

القفاع ن الرســــــمي و  ر الرســــــمي ع   الألــــــواءر يألــــــبي ارت ا  معدل الرفالةر مما العون ادرتلن ع   ت بية 
 ا ا 170  ا تياجاتلن األساسية

و تي الجائحةر ياالاتران م  المعاي ر الجنألـــــانية القائمةر يل  ز اتة الف ي ع   االســـــتعانة يالنألـــــاء  - 132
وال تياي لرعاالة المر ـــــــــــــ  والمألـــــــــــــن نر وز اتة التزاماي العم  المنزلير وزاتي عبئا ي ـــــــــــــاميا ع   عاتقلن  

ــا يل  ت اام المخا ر  ا و ا 171  ياال ــــــــــفرار يل  رعاالة األ  ال الاين يدرســــــــــون في المنزل  تي الجائحة  الضــــــــ
ــبي تداب ر ا  ىن   ــور ن المواع د الروت نية يألـــ ــعاير الىئي تق   اليا فرص  ضـــ ــرة ل حوام  والمر ـــ يالنألـــ

 اا 172  الشام  والخوف من العدوب 

و اري الألــــياســــاي ا ســــرائ  ية  ىل الجائحة يشــــك  ســــ بي ع   فرص  جــــول المر ة ع   الرعاالة   - 133
نقاة ل حياةا و ان الحجــول ع   الرعاالة الفبية مقجــور ا ع   المقدســ  نر ولم اُلألــم  يالألــ ر يل  الجــحية الم

 اا 173  الض ة الغربية
  

 الجوالن السوري المحتل  -  ثالثا  
الال ارر ميه  ا1981  497يوااــــ  األم ن العاد تجديد التأ  د ع   اــــى ية ارار مج س األمن  - 134

المج س  ن ارار يسـرائ   الخاص ي رم اوان نلا وواليتلا القضـائية وإتارتلا ع   الجوالن الألـورل المحت  الا 
 وبا   وليس له  ل  ار اانوني توليا 

شـــــــــخض في الجوالن الألـــــــــورل المحت ر نجـــــــــ لم تقر را  من المألـــــــــتو ن ن   50 000و عيي اراية   - 135
مألــــتو نة   ر شــــرليةا و عيي الألــــكان الألــــور ون الرالغ عدت م  والي   34ن في  ا ســــرائ    ن الاين العيشــــو 

في المائة من  را ــــي الجوالن الألــــورل المحت ا وعىوة ع     5نألــــمة في  مس ارب تشــــك  ز اء   27 000

_________________ 

 ا18ر الج حة ا و قون النألاء في ف ألف ن 19- وف د” مر ز المر ة لإلرشات القانوني واالجتماعير  ا168  
 The culture of impunity: Israel’s ongoing violations against Palestinian women during“  المرج  ن ألـــــــهر ا169  

COVID-19”, May 2020, p. 9ا 
 يسلاماي   ئة األمم المتحدة ل مر ةا ا170  
 UNFPA and others, “Impact of the COVID-19 outbreak and lockdown on family dynamics and ا171  

domestic violence in Palestine”, June 2020, p. 6ا 
 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview ا172  

2021, p. 28ا 
 اWomen’s Centre for Legal Aid and Counselling, “The culture of impunity”, p. 2 ا173  

https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
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ا تم  ز ـة  ب رة في مجـال البنـاءر ممـا ي تل يل   ــــــــــــــغوط ع   الليـا ـ   .لـور ت رم ع  لم يســــــــــــــرائ ـ  ا وت 
 اا 174  وظروف ا تظاواألساسية 

ــاتل واالجتمــاعي من جــديــدر في اراره   - 136 ر  ن تشــــــــــــــ  ــد وتوســــــــــــــي  2021/4و  ــد المج س االاتجـــــــــــــ
ــف نية المحت ةر يما ف لا القد    ــ  بلا من بن  تحتية في األرم ال  ألــــــ ــرائ  ية وما يتجــــــ ــتو ناي ا ســــــ المألــــــ

الجوالن الألـــورل المحت ر ينما  ي  عمال   ر اانونية وتشـــك  عقرة رئيألـــية تحول تون تحق ت الشـــر يةر وفي 
التنمية االاتجـاتالة واالجتماليةا و عد اسـتمرار ينشـاء وتوسـي  المألـتو ناي ا سـرائ  ية في األرم ال  ألـف نية  

ن يل  األرم التي تحت لار و و المحت ة والجوالن الألــورل المحت  يمثاية نق  تقود يه يســرائ   لألــكانلا المدن   
  مر محظور يموجي القانون الدولي ا نألانيا 

ر وافقل يســـــــــرائ   ع   بناء مألـــــــــتو نة جديدة في الجوالن الألـــــــــورل 2020 ز ران/يونيه    14وفي  - 137
عائ ةا و شــاري تقار ر ســايقة من ي دب وســائ  ا عىد ا ســرائ  ية   300المحت  ســتألــتوعير مت  تم بناؤ ار  

ــرائ    انل تخف  لتو  ن يل ــورل المحت     250 000   ن  كومة يســــ ــرائ  ي في الجوالن الألــــ ــتو ن يســــ مألــــ
ــار   النقــ    ىل الألــــــــــــــنواي الثىا ن المقب ــة عن  ر ت بنــاء آالف الو ــداي الألــــــــــــــكنيــةر يل  جــانــي مشـــــــــــــ

 اا 175  والأليا ة

ــور  ن في الجوالن الألـــ  - 138 ــد الألـ ــاي تم  ز ة  ـ ــرائ   األ ا يممارسـ ــ ل يسـ ــيما ووااـ ورل المحت ر وال سـ
د  وافز مالية ل مألـــــتو ن ن ا ســـــرائ    ن من  ج  تيألـــــ ر   ميما يتع ت يالحجـــــول ع   األرا ـــــي والمياها وتقدَّ
الحجــول ع   ســكنر ب نما يواجه الألــور ون اــعوباي متزايدة في الحجــول ع   ر ض بناءا وفرم النظاُد  

ــي  نظمة  جديدة تتف ــج   األرا ــــ ــرائ  ي الجديد لتألــــ ــور  ن ا ســــ  ي واائت محدتة  اراي الم ميةا فمعظم الألــــ
لــديلم واــائت م ميــة اــدالمــة ال تتوافت م  النظــاد الجــديــدر و واجلون ا تمــال عــدد القــدرة ع   يارــاي م م تلم  

 اا 176  ألرا  لم

ــ لم   - 139 و فاتي  كومة الجملور ة العربية الألــــــــــور ة يأن الألــــــــــكان تعر ــــــــــوا ل تلديد بنز  م مية  را ــــــــ
 اا 177  ا سرائ  ي ب وا واائت الم مية الجاترة عن الألج  العقارل الق لم ي.ا

و ناا مخاوف جدالة ناجمة عن مشــرو  العن اي الر حية الال ســتن اه شــر ة يســرائ  ية متخجــجــة   - 140
في مجـال الفـااـة ع    رم زرالـية في اىث ارب ســــــــــــــورـ ةا ووفقـا لمـا  فـاتي ـيه  كومـة الجملورـ ة العربـية 

تونم من األرا ــي الزرالية التي تعوت م م تلا يل  موا ن ن ســور  نا   6 000لمشــرو  ع   الألــور ةر ســ بن  ا
وســيحااــر المشــرو  القرب الألــور ة يشــك  فع ير مما الحد من ادرتلا ع   التوســ ر وســيكون له تأا ر  ــار 

 ن  ا و شــــــــــاري الجملور ة العربية الألــــــــــور ة  الضــــــــــا يل ا 178   ف ر ع   ب ئة واــــــــــحة القا ن ن يالقرب منه

_________________ 

 ا71ر ال قرة A/74/357 ا174  
 ا70ر ال قرة A/75/199 ا175  
 ا71المرج  ن ألهر ال قرة  ا176  
 ا11ر ال قرة A/75/328 ا177  
 ا72ر ال قرة A/75/199 ا178  

https://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/75/199
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ــُتلدف   ــلم اســـــــ ــرائ  ية اعتق ل  فراتا  انوا اد ا تجوا ع   تر  ي العن اي الر حية و ن يعضـــــــ ــ فاي ا ســـــــ الألـــــــ
 اا 179  يإجراءاي اانونية

وُ نظر يل  التغ  راي التي ُ ت  ـل ع   المنـا ج الـدراســــــــــــــيـة التي تُـدرَّ   ـاليـا في مـدار  الجوالن  - 141
ع   التىم ا الجــــــغار وفجــــــ لم عن  و تلم الألــــــور ةر وفرم الألــــــورل المحت  ع    نلا تلدف يل  التأا ر  

 يديولوجية جديدة تتعارم م  اقافتلم المح يةا واللدف من وراء .لو  الضــا  و تألــل   يتماجلم في المجتم  
 اا 180  ا سرائ  ير يما في .لو الخدمة في الجيي ا سرائ  ي

ي ع  فقدان الألــون الألــور ةر التي  رالعقد الما ــيوشــلدي   مية العمالة الزرالية تراجعا ع   مدب  - 142
لم تعد ااترة ع   شراء الت اح و  ره من المنتجاي من الجوالن الألورل المحت ا ب د  ن معظم األسر المعيشية  
 افظل ع   مو   ادد للا في مجال الزراعة الجـــــغ رة النفان  نشـــــاط اانول في  الي األ يانا وُ ف د يأن 

ـياألرم والزراعـة ال يزال اوـ اا و عمـ   ـالـيا وا ـد من  ـ   مألــــــــــــــة موا ن ن ســــــــــــــور  ن في  االرتـراط الثقـافي  
الجوالن الألـــــــورل المحت  في مجال البناءا و عم  العديد منلم في المألـــــــتو ناي ا ســـــــرائ  ية وفي يســـــــرائ  ر 

 اا 181    يانا ع    سا  موسمي

 

 خلصة  -  رابعا  
ــورل المحت  ي ار تأا را   - 143 ــف نية والجوالن الألـ ــرائ  ي الفو   األمد لمرم ال  ألـ ال يزال اال تىل ا سـ

ــاتالة   ــور  نر و الو ع   التنمية االجتمالية واالاتجـ ــف ن  ن والألـ ــكان ال  ألـ ــية ل ألـ ــارا  ع   األ وال المعيشـ  ـ
ي ا ســـرائ  ية متعدت الفرقاير وت ار  في األرا ـــي المحت ةا والتأا ر الألـــ بي لى تىل ول ألـــياســـاي والممارســـا

 التدالياي الترا مية لالو ع   مألتقب  الألكان الاين العيشون في ظ  اال تىلا 

ــف نية المحت ة يل   ن تحق ت  - 144 ــاتالة الرا نة في األرم ال  ألـــ ــ ر االتجا اي االجتمالية واالاتجـــ وتشـــ
تغ راي يالجابية جار ة في الظروف القائمةا فالق وت   داف التنمية المألـتدامة سـيكون يع د المنال ي.ا لم تحدث 

التي ت ر ــــلا يســــرائ  ر وتوســــي  المألــــتو ناي   ر الشــــرلية و  ر .لو من الممارســــاي ال تمن  التنمية في  
فحألـير ب  تألـبي  الضـا  زماي ينألـانية تقتضـي  19-األرا ـي المحت ة وتعون جلوت التجـدل لجائحة  وف د

لية الشـــــــــــحيحة من التنمية يل  ا  ااة ال ور ةا و تي األزمة المالية ال  ألـــــــــــف نية تحو   الموارت الو نية والدو 
 وتجزؤ األرم ال  ألف نية يل  وجوت ااتجات مجز  العتمد ع   يسرائ   والمعونة الخارجيةا 

وتـداليـاتلـا االاتجـــــــــــــــاتالـة يل  ت ـاام الحـالـة االجتمـاليـة   19-وعىوة ع   .لـور  تي جـائحـة  وف ـد - 145
تالة ونتج عنلا ز اتة األوة الظروف المعيشية ل   ألف ن  نا وتتضاعو آاار ا ع   الشعي ال  ألف ني واالاتجا

نتيجة ل ألــياســاي والممارســاي ا ســرائ  ية الفو  ة األمدا و ان النظاد الجــحي ال  ألــف ني ع   شــ ا االنليارر 
 وال سيما في  زةر اب  انتشار الجائحةا

_________________ 
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 زةر و  ر .لـــو من التـــداب ر التق  ـــدالـــة ا ســــــــــــــرائ  يـــةر وعم يـــاي    و  تل ا  ىن الم روم ع   - 146
ــعوبة في  زة   ــديدة الجـــ ــوء  الة شـــ ــع د المتمررةر وانخ ام التمو   المقدد من الجلاي المانحة يل  نشـــ التجـــ

 تتف ي يجراءاي فور ة من جاني المجتم  الدوليا 

الرا نا وتمث   زمة التمو   التي تواجه وسـتمون آفان االاتجـات ال  ألـف ني سـ بية ي.ا اسـتمر الو ـ   - 147
ــة   األونروا وانخ ام المعونة المقدمة من الجلاي المانحة عامى  آ ر ال يتألــــــبي يال في ت اام الظروف اللشــــ

  اى  لمئاي اآلالف من ال  ألف ن  نا 

وتوااــــــ  يســــــرائ   األ ا يألــــــياســــــاي وممارســــــاي تتعارم م  اراراي مج س األمن .اي الجــــــ ةر  - 148
لقانون الدولي ا نألاني والقانون الدولي لحقون ا نألانا و مكن  ن اُلعتبر يعض  اه الممارساي تم  ز ا واد  وا

الجـــ  يعضـــلا اآل ر يل  ترجة النق  القألـــرل  و العقاب الجماعي لمشـــخاص المشـــمول ن يالحماالةر و و ما 
 االشك   راا جأليما الت ا ية جنيه الرايعة وُ حظر يموجي القانون الدولي

وال بــد من االمتثــال ل قــانون الــدولير م  الحرص ع    ال الحظ   ل  رف يــا فىي من العقــاب   - 149
و ــــمان العدالة والألــــىد لجمي  النا  الاين العيشــــون في المنفقةر يمن ف لم ال  ألــــف ن ون والألــــور ون الاين 

في  ن الألــــىد الدائم والشــــام   العيشــــون في ظ  اال تىلا وتحافظ األمم المتحدة ع   موا لا الثابل المتمث 
ال المكن  ن يتحقت يال من  ىل    الدولت ن عن  ر ت الت اوما وســــــ وااــــــ  األم ن العاد   الة  ن تعم  
األمم المتحدة ع   ينشاء تولة ف ألف نية مألتق ة وتالمقرا ية ومتج ة األرا ي وتتمت  يمقوماي الرقاءر تعيي 

منةر وتمون القد  عااـــمة لمى الدولت نر تمشـــيا  م  اراراي مج س  جنرا  يل  جني وفي ســـىد م  يســـرائ   آ
 األمن .اي الج ة والقانون الدوليا

 


