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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  اجلمعية العامة
 2015دورة عام   ونبعالدورة الس

 2015متوز/يوليه  22 - 2014متوز/يوليه  21  من القائمة األولية* 65البند 
السيادة الدائمة للشعب الفلسـيي    األر  الفلسـيينية   
احملتلــةمب  ــا  يلــا القــدة الشــكقيةمب وللســ ان العـــك          

 ن السوري احملت  عل  مواردمم اليبيعيةاجلوال

 من جدول األعمال 16البند  
االنع اسات االقتصـادية واالجتماعيـة لتالـتتل ااسـكائيلي      

ــيي    األر     ــعب الفلســ ــية للشــ ــوال املعيشــ ــ  األالــ علــ
الفلســـيينية احملتلـــةمب  ـــا  يلـــا القـــدة الشـــكقيةمب وللســـ ان  

 العك    اجلوالن السوري احملت 
   

ــادية واال    ــات االقتصــــ ــكائيلي  االنع اســــ ــتتل ااســــ ــة لتالــــ جتماعيــــ
األالوال املعيشية للشعب الفلسيي    األر  الفلسـيينية احملتلـةمب    عل 
  يلا القدة الشكقيةمب وللس ان العك    اجلوالن السوري احملت   ا
 

 األمني العام مذككة من  
  

 موجز 
األمني العـام نن يقـدم   من  2014/26طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي   قكاره  

ــا ال  ــة   دور ـ ــة العامـ ــعة إىل اجلمعيـ ــكا   تاسـ ــق اجمللـــسمب  قكيـ ــتنيمب عـــن طكيـ ــذ  والسـ ــن  نفيـ عـ
م نن يقــدم األمــني العــامــن  69/241 القــكارو وطلبــم اجلمعيــة العامــة نياـامب   قكارمــا  ذلـ  

هبذا الشأنو وُيقدَّم مذا التقكيك الـذي نعد ـه اللةنـة االقتصـادية       قكيكا بعني دور ا الس إليلا  
 واالجتماعية لغكيب آسيا عمت بقكاري اجلمعية واجمللسو
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لقانون اانساين الدويل والقـانون   نتل  اممارسات وسياسات نتلاج  واص  إسكائي  ا 
ــدويل وقــون اانســانو     صــفو  القتلــ  الصــيلة مــن  نعلــ  مب ُســةلم 2014  عــام وال

نتيةــة  ال ســيمامب ال ســابق لــهتــدمم مســتو  بلــا المب و1967املــدنيني الفلســيينيني منــذ عــام  
ــ ــهزاع ـللنـ ــزة   متوز/يوليـ ــات و شـــم  و 2014آ /نغســـيس و   غـ السياســـات واملمارسـ

االسـتددام املفـك     احملتـ  واجلـوالن السـوري   احملتلة الفلسيينية األر    ااسكائيلية التمييزية 
األ ـكاد  كما ينعم و وسيع املستوطناتمب و دمم املمتل اتمب واستغتل املوارد اليبيعيةو  مبللقوة

األثك التكاكمـي  إن ا تت من العقا و با نوواملستوطن وناألمن ااسكائيليون كاد ن والعس كي
يــيدي نياــا بــ  مب  حســب قــون الســ انو اكانتــلال يشــ   اهلــذه السياســات واملمارســات 

 االجتماعية واالقتصاديةونوضاعلم  فاقم  إىل
سـلامات  عـن  قـديكما ل   نن  عـك   و ود اللةنة االقتصادية واالجتماعية لغكيب آسـيا   

لألمـني العـام    ةاخلاصـ  ةالفنية املقدَّمة من ميمتك األمم املتحدة للتةارة والتنميـةمب وم تـب املم لـ   
وكالة األمم املتحدة اغاثة و شـغي  التجـ ني الفلسـيينيني    ولحمب زاع املسـاملعنية باألطفال والن
ــةمب  مب مب وم تــب  نســيق الشــيون اانســانية )األونــكوا    الشــكن األدى ومنظمــة العمــ  الدولي

ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعةمب ومنظمـة الصـحة العامليـةمب وبكنـامغ األغذيـة العـامليمب       
ومي ــة األمــم للمســتوطنات البشــكيةمب  األمــم املتحــدةوبكنــامغ  وبكنــامغ األمــم املتحــدة للبي ــةمب

مب وصــندون األمــم إدارة الشــيون السياســيةواملتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومت ــني املــكنةمب   
 وجامعة الدول العكبيةواملتحدة للس انمب 
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 مقدمة -نوال  
ــكاره    - 1 ــاعي   قـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــك  اجمللـ ــة  مب واجلمع2014/26نعـ ــة العامـ يـ
قلق من ممارسات إسكائي مب السلية القائمة بـاالالتتلمب   األر   العن مب 69/241قكارما   

الفلســيينية احملتلــة واجلــوالن الســوري احملتــ مب الــن  نتــل  القــانون اانســاين الــدويلو و شــم   
نــلم نطفــال ونســاا ومتظــامكون  بياملمارســات نعمــاال  ســببم   قتــ  وإصــابة مــدنينيمب   مــذه
شـم   و ومـي   مجيعا باوماية و قـا للقـانون اانسـاين الـدويل    ا يتمتعو ميون من املفكو  ننسل

املـدنيني الفلسـيينيني    نياا ازدياد عنف املستوطنني ااسكائيليني املسـلحني غـم الشـكعيني ضـد    
 إضــا ة إىل اســتمكار االتةــاز ا ال  مــن الفلســيينينيمب بينــلم نطفــال ونســاامب        مبوممتل ــا م

 سـارع و ـمة  شـييد إسـكائي      إزاا قلق عن النياا ونعك  اجمللس واجلمعية سيةو ظكو  قا  
واســتغتل املــوارد اليبيعيــة  مب اجلــدار دا ــ  األر  الفلســيينية احملتلــة  شــييد ومب للمســتوطنات
وازديــاد معــدل مــدم املنــازل وامليسســات االقتصــادية و ــدمم األراضــي الزراعيــة  مب الفلســيينية

 مبسـقا  القـون ااقامـة عــن الفلسـيينيني   القـدة الشـكقية احملتلـة والوهلــا       وإ مبوالـُب  التحتيـة  
واستمكار العمليات العس كية والسياسات ااسكائيلية املتم لـة   إغـتن املنـاطق و ـك  قيـود      

 ـك   الـد  عمليـا  إىل  األشداص والباائعمب  ا   ذل  التـدابم الـن  صـ     الككة صارمة عل  
مـن األمـني العـام نن يقـدم  قكيـكا عـن  نفيـذ         جمللس واجلمعيـة اطلب الصار عل  قياع غزةو و

ــكار ــاعي    ق ــس االقتصــادي واالجتم ــكار 2014/26اجملل ــة   وق ــة العام ــك  69/241اجلمعي للنظ
 االجتماعي واالقتصاديوما نثكاملمارسات ا نفة الذكك اسكائي  و    
 

 األر  الفلسيينية احملتلة -ثانيا  
بشـأن ا ثـار القانونيـة الناشـ ة      2004عـام   ةالصـادر الدولية   مة العدل تو  حمرغم  - 2

مب وغممــا   Corr. 1 و A/ES-10/273 عــن  شــييد جــدار   األر  الفلســيينية احملتلــة )انظــك     
 وقـون اانسـان   الـدويل  نن القانوَنومي ال ابتة يقة التأكيداتمب  واص  إسكائي  إن ار اوق من

  وA/69/347احملتلة )انظك  لسيينيةواجبا التيبيق   األر  الفوالقانون اانساين الدويل 
السياسات واملمارسات ااسكائيلية  قويض الق الشـعب الفلسـيي    من عدد ويواص   - 3

القـون ااقامـة   سـقا   ضـي احملتلـةو وإ  اإسـكائيليني إىل األر  نق  مواطننيمب ومنلا    قكيك املصم
غــزةو ونظــام ااغــتن   الاــفة علــ  صــار ااســكائيلي واوللفلســيينيني   القــدة الشــكقيةو 

و واخلـكوج منـلا   غـزة إم انيـة الـد ول إىل    قييـد  واجلـدارو   شييد  ا   ذل  مواصلة مب الغكبية
السـييكة  و ونمـاكن ااقامـةمب وطـكد سـ ا ا    لا مب  ا  يالفلسيينيةنشآت و دمم و/نو مصادرة امل

  و15مب الفقكة A/69/347 عل  سة  الس انو واستددام املوارد اليبيعية الفلسيينية )انظك

http://undocs.org/ar/A/ES-10/273
http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/A/69/347
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لقانون اانسـاين الـدويل والقـانون الـدويل وقـون اانسـان       واشتدت وطأة انتلاكات ا - 4
  مــذا  و و 1) 8مب الفقــكة  A/69/347 ن  ــتل السياســات واملمارســات ااســكائيلية )انظــك    مــ

ــكائي َ     صــنفم الســيانمب  ــز العنصــكي إس ــ  التميي ــة بالقاــاا عل ــة املعني ــة    اللةن الفصــ   ان
  و24مب الفقكة CERD/C/ISR/CO/14-16)انظك تمييز العنصكي وال

ــه  7و   - 5 ــكائي شـــنم مب 2014متوز/يوليـ ــ   اعســـ كيا مةومـــ إسـ  قيـــاع غـــزة علـ
القلــق ومحلــم نوجــه ا م يــ و مــدمار مل يســبق هلبــســائك   األروا  وا  ســبب خومــي 51 دام
حقيـق  للت جلنـة دوليـة مسـتقلة    وإيفـاد  نشـاا علـ  إ  جكائم دولية نثناا اهلةومالصول إم ان  من
  و13 مب الفقكة21/1-نتلاكات ذات الصلة )انظك قكار لجلس القون اانسان دإاال  
 

 تمييزفص  والال  
إنشــاا علــ   ــدرايا  عمــ  إســكائي  مب مــا بكالــم 1967االالــتتل   عــام ا منــذ بــد - 6
 اليلـود للمقـيمني  نظـام    مـة  و لمينلِدمييزان ضد املقيمني  بعا     الافة الغكبية نيخمتلف نيمانظ

القائمــة   املســتوطنات م نصــت وجــودمتعــار  عــادة مــواطنني إســكائيليني ي ي ونــون الــذين 
متــتعلم يميــع اوقــون املمنوالــة    فــمب ي 2)احملتلــة   الــد ذا ــه مــع القــانون الــدويل  راأل  

اخلاضـع لتالـتتل   عب الش  ظله نظام آ ك للفلسيينينيمب يعيش ومثة للمواطنني ااسكائيلينيو 
 و 3)مصاحل إسكائي  واملستوطننيمد ه األول  دمة  ال م عس كي قاةحتم وطأة 

املقيمـــون ن ووالفلســـييني إســـكائي و مواطنـــومب اليلـــود ن ااســـكائيلينيوواطنـــوحيظـــ  امل - 7
ــ  ال   القــدة الشــكقية    ن والفلســييني ــة مــن الي ــة خمتلف ــة  و املــدينوضــع عامل اوقــون واوماي
خمتلفــة   مســتوياتالــذي ُيبقــي علــ  ثــت      ةمب   ااطــار القــانوين احمللــي ااســكائيلي   القانونيــ

الفلسـيينيني  شـيون   م حي رابع و ومثة مستو  7 الفقكةمب CCPR/C/ISR/CO/4 انظكالتعام  )  
 و 4)للنظام القانوين العس كي ااسكائيليعون االذين يعيشون   بقية الافة الغكبية الذين خي

 

__________ 

 و16مب الفقكة CCPR/C/ISR/CO/3و  7مب الفقكة CRC/C/ISR/CO/2-4انظك نياا   1) 
 Associations for Civil Rights in Israel, (ACRI), One Rule, Two Legal Systems: Israel's Regime ofانظـك    2) 

Laws in the West Bank, October 2014و 
 /www.btselem.org/publicationsمب متا    املوقع B’tselem, 47 Years of Temporary Occupationانظك   3) 

47_year_long_temporary_occupationو 
 (4  ACRI, The Status of the Right to Demonstrate in the Occupied Territoriesو 

http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/CERD/C/ISR/CO/14
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/CRC/C/ISR/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/3
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 لقانوينالنظام ا  
ــق نظــ إن  - 8 ــانوني نيما يبي ــة ني ق ــكائيلي     -   الاــفة الغكبي ــي ااس ــانوين احملل ــام الق النظ

نال ـام صـادرة   منصوص عليه    - لفلسيينينيلوالنظام العس كي مب للمستوطنني ااسكائيليني
اكم ااسـكائيلية املسـتوطنات   األر    مب اليـ   عتـا احملـ   ليةالعليـا ااسـكائي  العـدل  عن حم مـة  

املعـ   لشـد   الوطنيـة ل  ويـة  مب حتـدد اهل في القاايا اجلنائيـة   وبالتايلمبو  5)إسكائيليةجيوبا  احملتلة
  كـ  مكاللـة مـن مكاالـ  ااجـكااات      يـه  علني ينيبـق  القـانون نيا مـن مـذين     الافة الغكبية 

مب املكاالــ مــذه   مجيــع وإصــدار األال ــام ونوضــاع الســةنو  ومــةمب حملاكلــا ا ــا  يمب القانونيــة
 و 5)بااسكائيليني لتمييز ضدمم مقارنة لن وك الفلسيينيوالقصَّخياع البالغون 

 “القاصـــك”يعتـــا   الـــني نن القـــانون اجلنـــائي ااســـكائيلي ووعـــتوة علـــ  ذلـــ مب  - 9
ـــ مل  اااســكائيلي شدصــ  ــا ال ــ ن    18 يبل ــة نغســن ســنة مــن العمــكمب   ــالفلســيينيني ال لبي  زال 

القـانون ااسـكائيلي   حيظِّـك    الـني  وواالالتةاز واالستةوا و االعتقال لغك  سنة  16 دون
ــذين مل   ــوانني واألنظمــة    ســنة 14يبلغــوا ســةن األشــداص ال ــ ن الق العســ كية مــن العمــكمب  

 لــذيننشــلك لألطفــال الفلســيينيني اســتة  إصــدار نال ــام بالســةن  صــ  إىل جتيــز  ااســكائيلية
مـا يصـ  إىل سـنة واالـدة لألطفـال الـذين  زيـد        بعـدمب و  14 مل يبلغـوا الــ  ول ـن   12 الــ جتاوزا 

 و 5)16 يتةاوزوا الـ ول ن مل 14 ننعمارمم ع
 

 حرية احلركة  
عل  الككـة الفلسـيينيني   الاـفة الغكبيـة احملتلـةمب       اسليات ااسكائيلية قيود فك  ال - 10

 نالـ  “املنيقـة نلـف  ”ا باسـت ناا  ل  الككة ااسـكائيليني  يلـ  ني قيود عفك   ال   اد   الني 
 و 5)الافة الغكبيةمساالة   املائة من  18ش    

ــة إن  - 11 ــان عاملســتوطنني وســتمة الككــة  الكي ــ  الســا  الفلســيينيني )انظــك  م فولت  ل
A/HRC/22/63كيلـــومتكا   65إســـكائي   مب الـــددت  2014اايك شـــبا /   و و  75 مب الفقـــكة

 و 2) سكائيلينيي لصكشبه اونو  تستددام اوصكيلالافة الغكبية  اتطكق من
مجيــع نمــكا يعلــن قائــد اجلــيش ااســكائيلي   الاــفة الغكبيــة  عمــم مب 1997  عــام و - 12

األمـكمب  ذا و ويـن  مـ  ل  الفلسـيينيني ع “مناطق عس كية مغلقة”لمستوطنات لاملناطق البلدية 
__________ 

 (5  Associations for Civil Rights in Israel (ACRI), One Rule, Two Legal Systems: Israel's Regime of Laws 

in the West Bank, October 2014, citing High Court of Justice 10104/04, Peace Now S.A.L. Educational 

Enterprises v. Supervisor of the Jewish Settlements in Judea and Samaria, 61(2) 93 (2006), p. 14 of the 

judgementو 

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
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ال ينيبـــق ننـــه إضـــا يةمب علـــ  نـــاطق شـــم  ميل 2002  عـــام جـــك   وســـيع نياقـــه الـــذي 
 و 2)ااسكائيليني عل 
 

 اقامةاإل  
ئيلية حب ــم األمــك الواقــع نك ــك ســليات ااســكانفــم المب 1993و  1967 يبــني عــام - 13
ــن ــون  لســيي    م ــع ملي ــن رب ــة الفلســيينياألر   م ــاا ر ــ  إقا  ة احملتل ــن  ــتل إلغ ــلم م مت

ــك ــكةمب A/69/81-E/2014/13 )انظــ ــكقيةمب ن  و و  16 الفقــ ـــ القــــدة الشــ ة لغيــــم ر ــــ  إقامـ
 و 6)2014 اية عام نيا الىت  لسيي 14 416
الـذين   غـزة املولـودين    الفلسـيينيني   تعامـ  مـع   إسـكائي    تبـدن مب 2007ومنذ عـام   - 14

ا  صـكحي مـا مل ي ونـوا حيملـون     “نيغـم قـانوني   مقـيمني ”باعتبـارمم   الغكبيـة  يعيشون   الافة
عتـا  مـكا ي مب نصدر اجلـيش ااسـكائيلي ن  2010  نيسان/نبكي  صادرا عن اجليش ااسكائيليو و

ــة  موجــود ني شــد   ــ    الاــفة الغكبي ــة  يواجــه متســلتامب إســكائيليا  ك يصــال حيم عقوب
و وقـد الـول مـذا األمـك      الاـفة الغكبيـة  ا  دائمـ يمـا  مقالشـد   مـذا  كـان  ولو الىت بالسةن 

ــةمب  ــ     ــذين يعيشــون   الاــفة الغكبي ــا عشــكات آال  الفلســيينيني ال ــين  لقائي اليــت مب لم  
ــانونو  م إىل ــل ني للقـ ــدث نتـ ــح متحـ ــكائيلي  وونوضـ ــيش ااسـ ــم اجلـ ــكنن ن باسـ ــق  األمـ ال ُييبَّـ
األر   الـذي خيتـار االنتقـال إىل   ااسكائيلي   ن ااسكائيلينيو ب  عل  الع س من ذل مب  عل 

 و 2)والوا ز ن ك وا ز اقتصادية الفلسيينية احملتلة حيظ  حب
 يفـاقم مب ممـا  “انـب نج”م الس ان الفلسيينيني علـ  ن ـ  يعاَم    القدة الشكقية احملتلة و - 15
 و 18 الفقـكة  مبCCPR/C/ISR/CO/4 إقامتلم الدائمـة )انظـك    ما يتعلق بوضع ن اانعدام األممن 
 ـنظم إقامـة   الـن   مب 7)او ومـة الـن  نتـلةلا    “التوازن الس اين” القوانني ااسكائيلية وسياسة 

ــزواج الــن    يــز مل  الفلســيينيني ال جت  ــارج مــن  لســيينيني شــم  مشــ  األســكة   الــاالت ال
ااقامــة  ــارج القــدة الشــكقية  علــ  الفلســيينيني  مــذه السياســاُتوُ ةــا القــدة الشــكقيةو 

القـدة الشـكقية   سـقا  إقامتـلم     إىل إيـيدي  مـا  مب لحفاظ علـ  اويـاة األسـكية   نزواجلم ل مع
  و17-11الفقكات  مبA/69/81-E/2014/13 )انظك
 

__________ 

 (6  Hamoked, http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1285مب و http://www.hamoked.org/ 

Document.aspx?dID=Documents2654و2015نيار/مايو  6جكت زيارة املوقع    مب 
  ـدعو إىل حتقيـق  ـوازن    نالـ  “التـوازن السـ اين  ”م بلدية القدة  نتلغ علنا سياسة ُ عـك  بسياسـة   الما بك  7) 

 وA/69/81-E/2014/13لصاحل املقيمني اليلودمب انظك  60/40س اين بنسبة 

http://undocs.org/ar/A/69/81
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/A/69/81–E/2014/13
http://undocs.org/ar/A/69/81
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 تقسيم األراضي والتخطيط والبناء  

 غيي املنيقة جيممب الن حتتفظ إسكائي  بالسييكة اوصكية عليلـا  قكيبـامب  ـا   ذلـ       - 16
  املائــة مــن الاــفة الغكبيــةو وقــد  صصــم    62علــ  إنفــاذ القــوانني والتديــيي والتشــييدمب  

ــكائيلية   ــة ااس ــتقب مب       39او وم ــعلا   املس ــة جــيم للمســتوطنات ولتوست ــن املنيق ــة م   املائ
ــلا       امل 20 و ــن بين ــة )م ــاطق العســ كية ااســكائيلية املغلق ــلا للمن ــة من ــة ”ائ ــاطق رماي مب “ من
 و 8)  املائة للمحميات اليبيعية 13 و

يــنظم بنــاا املســاكن واانشــااات ونظــام  قســيم األراضــي و يييلــا التمييــزي الــذي  - 17
كقية اعــ  و  حمــيي القــدة الشــ جانــب الفلســيينيني   املنيقــة جــيم مــن الاـفة الغكبيــة  مـن 
الصــول الفلســيينيني علــ  ر ــ  البنــاا نمــكا شــبه مســتحي    الــني ننــه يســل    وس ــع    مــن

  و9مب الفقكة CCPR/C/ISR/CO/4املستوطنات ااسكائيلية    ل  املناطق )انظك 

  املائـة   0.5ني نن ُيقيموا عليلا نبنيـة الـوايل   ومي   لجموع املناطق الن مي ن للفلسييني - 18
ــك     ــيم )انظـ ــة جـ ــن املنيقـ ــكة A/69/81–E/2014/13مـ ــ  8مب الفقـ ــة خمصصـــة   26 مب مقابـ   املائـ
   املائــة مــن 94ة نك ــك مــن و وهلــذا ر اــم الســليات ااســكائيلي  2)للمســتوطنات ااســكائيلية

 و 9)2012 و 2000ت الفلسيينية للحصول عل  ر   بناا   املنيقة جيم بني عامي اليلبا

وبامل     القدة الشكقيةمب اع  النظام ااسكائيلي ملنح  صاريح البناا وعملية املوا قـة   - 19
و  10)علــ   صــاميم البنــاا مــن الصــعب للغايــة بالنســبة للفلســيينيني إقامــة مبــان  ر يــة وقانونيــة

بيــم  لســيي   2 000ال يقــ  عــن  مب قامــم إســكائي  هبــدم مــا 2014غســيس والــىت آ /ن
  املائـــة مـــن البيـــوت  33القـــدة الشـــكقيةو والاليـــامب  فتقـــك نســـبة إضـــا ية ال  قـــ  عـــن    

 لسـيي    93 100الفلسيينية لتكا ي  بناا صادرة عن إسكائي مب وم ذا   ن ما ال يق  عن 
 و 11)شكيدمعكتضني الالتمال اليكد ومدم املنازل والت

ويعز  انتشار ممارسة البناا دون  صاريح إسكائيلية   القدة الشكقية نساسـا إىل اهلـامش    - 20
مصــادرة نك ــك  1967متــم منــذ ســنة الاــيق للغايــة للفــكص املتاالــة لتشــييد مــب  مك َّصــا بــهو و 

لديـة القـدة     املائة مـن األراضـي الفلسـيينية الواقعـة   املنيقـة الـن الـدد ا إسـكائي  لب         35 من

__________ 

 ك األمم املتحدة للتةارة والتنمية )األون تاد ووردت مذه املعلومات من ميمت  8) 
 (9  B’tselem, Acting the Landlord: Israel’s Policy in Area C, June 2013, p.19و 
 وردت مذه املعلومات من بكنامغ األمم املتحدة للمستوطنات البشكية )موئ  األمم املتحدة و  10) 
 و2014الشكقية: خماو  إنسانية نساسيةمب املستةدات الىت آ /نغسيس م تب  نسيق الشيون اانسانيةمب القدة   11) 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/A/69/81
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بــان  مــن َقبــ    معظــم األراضــي  الشــكقيةمب وذلــ  الســتدداملا   إقامــة املســتوطناتو و وجــد م 
 و 11)  املائة املسمو  للفلسيينيني نن يبنوا  يلا 13القدة الشكقية الن  بلا نسبتلا   

ويعاين السـ ان الفلسـيينيون   القـدة الشـكقية نياـا مـن اا ـال مـن اليـ   ـو م            - 21
ــة وامليسســات        ــاطق الصــناعية والتةاري ــة واملن ــاين العام ــق واملب ــة وإ االــة املكا  اخلــدمات البلدي
ــة        ــال إجكامي ــ   صــك ات إشــ الية ون ع ــدة عل ــة متزاي ــا  نياــا ندل ــةو ومن ــة وال قا ي االجتماعي

 و 12)ضبا  شكطة من والدات خمتلفة عند  عامللم مع الفلسيينيني   القدة الشكقية هبا قام
 

 دام املفك  للقوة واالالتةاز التعسفي و شكيد الس اناالستد  

 ـــتل الفتـــكة املشـــمولة بـــالتقكيكمب بلغـــم اخلســـائك   نروا  الفلســـيينيني مســـتو    - 22
 لســيينيني ونصــيب  2 306يســبق لــه م يــ  منــذ بــدا االالــتتلمب اليــ  ق تــ  مــا لجموعــه    مل

 و 13)2015ك شبا / ااي 28 و 2014آذار/مارة  31آ كين يكو  بني  17 186

ــه     - 23 ــم   الزيكان/يونيـ ــارو ية ن طلقـ ــات صـ ــة هبةمـ ــكائي    2014ومتحة ةـ ــ  إسـ علـ
غزةمب شنم إسكائي    شلك متوز/يوليه نك ك مةما ا دمويـة علـ  قيـاع غـزة منـذ االتتلـه        من

ــام  ــتمك    1967  عـ ــذي اسـ ــوم الـ ــذا اهلةـ ــتل مـ ــكائيلي   51و و ـ ــيش ااسـ ــن اجلـ ــامب شـ  يومـ
قــذائف مد عيــة وقــذائف  16 507صــارو ا و  5 830 طتن غــارة جويــةمب وقــام بــ  4 028

نك ك    عل  واالدة من24مب الفقكة A/HRC/28/80/Add.1قذيفة حبكية )انظك  3 494 دبابات و
 كيــةو ونتيةــةاملنــاطق ك ا ــة ســ انية   العــاملمب بااضــا ة إىل القيــام بعمليــات قصــف جويــة وحب  

 و 14)طفت 551مدنيامب منلم  1 492 لسيينيامب من بينلم ما ال يق  عن  2 220لذل مب ق ت  
قذيفـة   4 881و تل مذا اهلةوممب نطلقم لجموعات مسلحة  لسـيينية نياـا الـوايل     - 24

ــ   قذيفــة باســتددام مــدا ع اهلــاون باجتــاه إســكائي و     1 753 صــارو ية و و ــتل اهلةــوممب ق ت
  و25مب الفقكة A/HRC/28/80/Add.1جنديا )انظك  66 مدنيني إسكائيليني و 6 لجموعه ما

__________ 

 (12   ACRI, The State of Human Rights in Israel and the OPT 2014, December 2014 
 (13   Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin Monthly Report, 

February 2015  
 (14   Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Fragmented lives: Humanitarian Overview 

2014, March 2015 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/80/Add.1
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 لســـيينيا نياـــا   11 231وو قـــا لـــوزارة الصـــحة الفلســـيينيةمب نصـــيب يـــكو        - 25
  املائـة منـلم بعةـز طويـ       10 مب وسيصا  الوايل 24مب الفقكة A/HRC/28/80/Add.1 )انظك

 و 15)األج  نو دائممب وقكابة ثل لم نطفال
و  سبع مناسبات خمتلفـة  ـتل مـذا اهلةـوممب ضـكبم األسـلحة ااسـكائيلية مـدارة          - 26

)األونـكوا  الـن   وكالة األمم املتحـدة اغاثـة و شـغي  التجـ ني الفلسـيينيني   الشـكن األدى       
حتديدما بوصفلا متجئ   الاالت اليوارئمب علما بأن الوكالة نبلغـم اجلـيش ااسـكائيلي     مت

عن مواقعلـا بالاـبيو وال اـوز التعـدي علـ  مبـاين األمـم املتحـدة  وجـب ا فاقيـة امتيـازات            
ــانا ا لعـــام   ــان   صـــفو  القتلـــ   1946األمـــم املتحـــدة والصـ ــا يعملـــون  11و وكـ موظفـ

 و 16)ونكوامب بينما نصيب آ كون يكو  بليغةاأل  

وعــتوة علــ  ذلــ مب نبلغــم منظمــة ميــومن رايــتس وو ــش ومنظمــات دوليــة ن ــك    - 27
ومنظمــات غــم ال وميــة إســكائيلية عــن  وثيــق الــاالت اســتددمم  يلــا القــوات ااســكائيلية   

ااسـكائيلية  و ونشـارت بتغـات نياـا إىل نن القـوات      17)املدنيني الفلسيينيني كـدروع بشـكية  
نطلقم النار عل  سيارات إسعا  ومنعتلا من الوصـول إىل اجلكالـ مب وإىل ن ـا نطلقـم النـار      

 و 18)عل  املدنيني اهلاربني وقتلتلم
ــوايل     - 28 ــزال الــ ــاممب ال يــ ــة باأللغــ ــكااات املتعلقــ ــدة ل جــ ــم املتحــ ــدائكة األمــ ــا لــ  وو قــ
فةـكات موجـودة   غـزةمب    قيعة من خملفـات اوـك  مـن املتفةـكات وغممـا مـن املت       7 000
 و 19)يش    يكا عل  الياة الفلسيينيني   غزة مما
وشلدت الافة الغكبية نياـا زيـادة   عـدد املصـابني الفلسـيينينيمب وال سـيما  ـتل         - 29

و وقــد  لــ  إطــتَن النــار الــذي نســفك عــن مقتــ  2014الفتــكة بــني نيار/مــايو وآ /نغســيس 
ــيني  لســيينيني  ــايو ا   20) ت ــه      نيار/م ــة شــبان إســكائيليني   الزيكان/يوني ــ  ثتث تيــاُ  وقت

__________ 

 (15   Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2015 Strategic Response Plan OPT 
 وردت مذه املعلومات من األونكواو  16) 
 (17  Human Rights Watch, World Report 2015; Defence of Children International, http://www.dci-

palestine.org/documents/israeli-forces-use-palestinian-child-human-shield-gaza; Physicians for 

Human Rights-Israel, Gaza 2014: Findings of an Independent Medical Fact-Finding Mission... 
 (18   Human Rights Watch, World Report 2015 
 (19   Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin Monthly Report, 

September 2014. 
 (20   Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Protection of civilians weekly report, 13-19 

May 2014. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/80/Add.1
http://www.dci-palestine.org/documents/israeli-forces-use-palestinian-child-human-shield-gaza
http://www.dci-palestine.org/documents/israeli-forces-use-palestinian-child-human-shield-gaza
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ــكائيليني       ــكامقني ااسـ ــاا املـ ــد ا تفـ ــهو وبعـ ــيي    متوز/يوليـ ــ   لسـ ــكن طفـ ــاُ  والـ وا تيـ
املستوطنني ال تثةمب شن اجليش ااسكائيلي عملية عس كية   الافة الغكبية نسفكت عن مقتـ   

ــلم    32 ــن بين ــك مــ     5 لســيينيامب م ــن إصــابة نك  ــالمب وع ــلم    3 137ن نطف ــن بين ــكينمب م آ 
 و 13)والدما 2014آ /نغسيس  31 الزيكان/يونيه و 1طفتمب   الفتكة ما بني  560

ومنــا  مســألة ن ــك   بعــ  علــ  القلــق ومــي اســتمكار إســكائي    عــدم الو ــاا            - 30
بالتزاما ا  وجب القانون الـدويل بـالتحقيق   مجيـع الـواد  القتـ  وااصـابات اخليـمة الـن         

ب  يلا قوا ا األمنية وقوا ـا املسـلحة بصـورة سـكيعة وشـاملة و عالـة  تسـم باالسـتقتلية          تسب
 و 21)زامة والشفا يةـوالن
 

 االحتجاز والتعذيب وإساءة املعاملة  

مب ويع ـس  2014عملية  فتـيش واعتقـال   عـام     4 956نجكت القوات ااسكائيلية  - 31
 و 13)2013توسي األسبوعي  مقارنة مع عام   املائة )امل 31مذا الكقم زيادة بنسبة 

ــة شــبا / اايك    - 32 ــول  اي ــدد الفلســيينيني احملتةــزين   الســةون    2015وحبل ــا ع مب بل
 و 22)طفت 182شدصا من بينلم  6 670ااسكائيلية 

و واصــ  الســليات ااســكائيلية ممارســة االالتةــاز ااداري للفلســيينينيو وينبــع القلــق    - 33
 مــن اســتناد نوامــك االالتةــاز علــ  ندلــة ســكيةمب ومــن الكمــان احملتةــزين مــن  مــذه املمارســة مــن

مب CCPR/C/ISR/CO/4اال صال  حامني واستشارة نطباا مستقلني ومن اال صـال بأسـكمم )انظـك    
اخلاضـــعني لتالتةـــاز  مب كـــان عـــدد الفلســـيينيني2015 و و   ايـــة آذار/مـــارة 10 الفقـــكة
 و 22)2014حمتةزا   كانون ال اين/ينايك  186حمتةزامب مقاب   412ااداري 

ويتواص  اابتغ عن استددام التعـذيب وغـمه مـن ضـكو  سـوا املعاملـة   مكا ـق         - 34
االالتةاز ااسكائيليةمب  ا   ذل  سوا املعاملة الواسـع النيـان واملنـلةي وامليسسـي لألطفـال      

  و15مب الفقكة CCPR/C/ISR/CO/4ينيني )انظك الفلسي

وال يزال نطفال الفلسيينيني   الاـفة الغكبيـة ُيحَتةـزون وُيحـاَكمون   إطـار نظـام        - 35
ــااات بالكشــق باوةــارةو و  املتوســيمب         ــان بســبب ادع احملــاكم العســ كيةمب   معظــم األالي

 و 13)طفت  لسيينيا حمتةزين   السةون ااسكائيلية 185مب كان حنو 2014عام   

__________ 

 و13و الفقكة CCPR/C/ISR/CO/4 و و69-52مب الفقكات A/69/347 و و31 مب الفقكةA/HRC/28/45انظك   21) 
 (22  B’tselem, http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners ــع    جـــكتمب ــارة املوقـ ــار/ 6زيـ  نيـ

 و2015 مايو

http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/45
http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners


A/70/82 

E/2015/13 
 

 

15-07348 11/29 

 

و يما يتعلق حباالت االالتةاز العس كيمب مجعم األمـم املتحـدةمب  ـتل الفتـكة املمتـدة       - 36
شلادة ن  ذت بعد نداا اليمني من نطفـال   74مب 2014من كانون ال اين/ينايك إىل نيلول/سبتما 

ــكاو  نعمــارمم بــ  ــد القــوات      17و  13ني  ت ــ  ي ــة عل ــدوا ن ــم  عكضــوا لســوا املعامل ســنة نك 
شـلادة منـلا    54العس كية واألمنيـة ااسـكائيلية نثنـاا االتةـازمم   الاـفة الغكبيـةو و اـمنم        

 و 23)ننواع خمتلفة من االنتلاكات وقوقلم 10بتغات عن التعك  ملا ال يق  عن 
ــك مــن  2001ومنــذ عــام  - 37 ــاا    800مب مت  قــدأ نك  شــ و  عــن التعــك   للتعــذيب نثن

االســتةوا  مــن قبــ  نجلــزة األمــن ااســكائيليةو ومل ُ فــَتح ني حتقيقــات جنائيــة نتيةــة هلــذه    
و و  نفس االجتاهمب قدتمم اللةنة العامة ملناماة التعذيب   إسكائي  مـا ال يقـ     24)الش او 

شأن العنـف الـذي ميارسـه    ب 2013و  2007ش او    الفتكة الفاصلة بني عامي  133عن 
ــةو وقــد ن غلقــم    ــة مــن ملفــات   73اجلنــود ضــد احملتةــزين   األر  الفلســيينية احملتل   املائ

 و 24)اثنان منلا  قي إىل إدانة جندي بتلمة االعتداا  الش او  وندت
 

 25) ةم الس ان و دمم املمتل ات ومصادر ا  
 

ــام     - 38 ــزة   عـ ــذي دار   غـ ــذاع الـ ــتل الـ ــوايل   2014 ـ ــة حبـ ــكار بالغـ ــم نضـ  مب وقـ
والـدة ن ـك  إىل نضـكار     98 421والدة س نية نو ن ا ُدم ـكت متامـاو و عكضـم     19 000

  املائة من مجيـع الوالـدات السـ نية   غـزةو      44و وم ذا  اكر الوايل  14)طفيفة جزئية نو
ــ  اهل       ــك قب ــة وااســ انمب كــان قيــاع غــزة يفتق ــديكات وزارة األشــغال العام ــا لتق ةــوممب وو ق

 و 26)والدة س نية لتلبية االتياجات الس ان 122 669 إىل

مـن املشـكدين الفلسـيينيني دا ليـا      290 000و تل اهلةوم نياامب كـان نك ـك مـن     - 39
ــه    ــا لجموعـ ــ  مـ ــن نصـ ــأو      500 000مـ ــدون املـ ــد  اـ ــا   90شـ ــيا  ابعـ ــب  مدرسـ مـ

أو  ونصــبحوا   لســيي  بــت مــ   100 000و وعقــب اهلةــوممب نصــبح الــوايل     16)لألونــكوا
 و 14)ييج كون نو ُيقيمون   مكاكز مجاعية نو لد  نسك مايفة إما

__________ 

 وردت مذه املعلومات من م تب املم لة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنـزاع املسلحو  23) 
 (24  The Public Committee Against Torture in Israel, Prosecutorial Indifference: Systematic Failures in the 

Investigation of Soldier Violence against Detainees in the Occupied Palestinian Territory, June 2014و 
 و2014معلومات عن  دمم وإ ت  املشاريع التةارية واملمتل ات الزراعية  تل مةوم صيف عام   25) 
ــ انمب    26)  ــة وااســــ ــغال العامــــ  =http://www.mpwh.ps/index.php?option=com_content&viewوزارة األشــــ

article&id=223:2013-09-24-08-29-25&catid=35&lang=ar&Itemid مــــــــذا املوقــــــــع  جــــــــكت زيــــــــارة=مب
 و2015آذار/مارة  25  
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و  الافة الغكبيةمب  ا  يلا القدة الشـكقيةمب ال يـزال الفلسـيينيون يعـانون مـن التشـكيد        - 40
القسكيمب ويعود ذل  نساسا إىل  دمم ممتل ا م وعمليات اا تا القسكي الن يتعكضـون هلـامب   

طننيمب والقيـود املفكوضـة علـ   نقلـلم وعلـ  العبـورو و  القـدة الشـكقيةمب  قتـكن          وعنف املستو
 و 14)مذه العوام  باال تقار إىل الوثائق املدنية وب لغاا القون ااقامةمب عل  النحو املذكور نعته

مـب  مـن بينـلا بيـوت      601مب قامـم السـليات ااسـكائيلية هبـدم     2014و تل عام  - 41
 لسـيينيامب ومـذه نكـا     1 215 ا  يلا القدة الشكقيةمب مما ند  إىل  شكيد  الافة الغكبيةمب  

ــدثم منــذ عــام      و وقــد مشــ  ذلــ   شــكيد مجيــع ســ ان نربــع        13)2009عمليــة  شــكيد ال
  و26مب الفقكة A/69/347 لسيينية )انظك  قك 

يات ااســكائيلية عمليــات مــدم املنــازل العقابيـــة     مب اســتأنفم الســل  2014و  عــام   - 42
زل ـالافة الغكبيةو وقد ُدمتكت نربعة منازل كليَّـا   مـذا السـيان وُوضـعم ن تـام علـ  منـ         
و ومي    مدم املنازل ك جكاا عقايب عقاًبا مجاعيامب وم ذا  لـو يشـ   انتـلاكا للقـانون      14)آ ك

 و 27)الدويل والقانون ااسكائيلي

شــد   7 000ت الســليات ااســكائيلية مــي كا الاــغي الــذي متارســه علــ     وزاد - 43
جتمعــا ســ نيا  قــع   املنيقــة جــيم وملــلم علــ  مغــادرة نمــاكن     46البــدو والكعــاة    مــن

إقامتــلم مــن  ــتل إصــدار و نفيــذ املزيــد مــن نوامــك اهلــدم ووقــف العمــ  ونوامــك االســتيتا     
ــ  ــك     عل ــة )انظ ــان ســ نية وزراعي ــكة A/69/348مب ــدو    13مب الفق ــن الب ــ  م ــة العظم  و واألغلبي

و وعــــتوة علــــ  ذلــــ مب  16)املســــتلد ني مــــن عمليــــة التكاليــــ  مــــم الج ــــون  لســــيينيون 
اجلــيش ااســكائيلي يســتددم منــاطق الكمايــة العســ كية كوســيلة ليــكد الفلســيينيني     نن ذ كــك
  و15مب الفقكة A/69/348بعض املناطق )انظك  من
 2كلــم 1 000مب كانــم إســكائي  قــد صــادرت ر يــا نك ــك مــن  2013وحبلــول عــام  - 44
  املائــة مــن الاــفة الغكبيــة ) ــا   ذلــ  القــدة    20  شــ   نرا  ميل لــا  لســيينيون مــن

ــكقية  )انظـــك   لمســـتوطناتو ل مب ليســـتددم نغلبـــلا  64و  63مب الفقك ـــان A/HRC/22/63الشـ
مـن   2كلـم  7.3مب صادرت السليات ااسكائيلية مساالة إضـا ية مقـدارما   2014و تل عام 

كـا نمـك يصـدر    األصودت بأمك مصادرة واالـدمب مـو    2كلم 4بينلا نمب و لسيينيميل لا نرا  
 و 28)1967منذ عام 
__________ 

 =Hamoked, Punitive House Demolitions,  http://www.hamoked.org/timeline.aspx?pageID ظكان  27) 

timelinehousedemolitionsو 
 معلومات وردت من مي ة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومت ني املكنة )مي ة األمم املتحدة للمكنة و  28) 

http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/A/69/348
http://undocs.org/ar/A/69/348
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://www.hamoked.org/timeline.aspx?pageID=e
http://www.hamoked.org/timeline.aspx?pageID=timelinehousedemolitions
http://www.hamoked.org/timeline.aspx?pageID=timelinehousedemolitions
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 ملستوطنات وعنف املستوطننيا  
االنتــلاكات املتعــددة وقــون اانســان    صــميم   ااســكائيلية ال  ــزال املســتوطنات   - 45

قلـــم    قكيـــك املصـــمو وينتـــل  نياـــا  مشـــكوع      وقلـــم   التنميـــةمب و وللفلســـيينينيمب و
لـةمب  تا إىل األراضـي الفلسـيينية احمل  املستوطناتمب الذي يشم  اسـتمكار إسـكائي    نقـ  سـ ا     

بالفعـ  آ ـان اوـ     ‘‘ قتـ  ’’ي ون  قد  و11مب الفقكة A/69/348الدويل اانساين )انظك  القانوَن
 و 29)القائم عل  وجود دولتني

ــ        - 46 ــاا  ل ــة التوســع   بن ــ مب واصــلم إدارات او ومــات ااســكائيلية املتعاقب ومــع ذل
عل  الكغم من نن مذه املمارسة  ـيجغ التـو ك والـذاع   املدينـة     ’’م القانونيةمب املستوطنات غ

 و وحبلـــول 47مب الفقـــكة A/HRC/28/45)انظـــك ‘‘ و  مجيـــع نحنـــاا األر  الفلســـيينية احملتلـــة 
األر  الفلسـيينية احملتلـة يقـار     مب كـان عـدد املسـتوطنات ااسـكائيلية       2015آذار/مارة 

ومنـــذ نيار/مـــايو  و 30)مســـتوطن 580 000مســـتوطنة يقـــيم  يلـــا عـــدد يقـــدر بنحـــو  250
او ومــة ااســكائيلية قــد نذنــم الــن مل   ــن  100 مــن املســتوطنات الـــ 25مب كانــم 2011

 عليمــات   وجيــه  اعقــ  ن   صــدد إقكارمــارجعــيمب نو  ن قــكت  فعــولقــد ”ر يــا إمــا  هبــا
 و 31)“رجعي إقكارما  فعولمستو  او ومة باملاي    ل ع

 إصـدار من الي   قياسيا  عاما  2014 عام العقد املاضي عل  األق مب كان وعل  مد  - 47
كــانون  30إىل ذلــ مب صــدرت     عيــااات التشــييد   املســتوطنات ااســكائيليةو وإضــا ة     

نياـا    2014الغكبيةو وشلد عام  والدة ن ك    الافة 450ــعيااات ل 2015ال اين/ينايك 
 و 32)2013مقارنة بعام ن بدن العم  هبا   املائة   عدد مشاريع البناا ال 40نسبتلا  زيادة 

مب نعلنم او ومة ااسكائيلية  ييـا  2014و  نيلول/سبتما و شكين األول/نكتوبك  - 48
اا مــذا ااعــتن مباشــكة   القــدة الشــكقية احملتلــةو وجــ  يةوالــدة اســتييان 1 000لبنــاا حنــو 

__________ 

إالاطـة إىل لجلـس األمـن بشـأن اوالـة      مب لعملية الستم   الشكن األوسـي منسق األمم املتحدة اخلاص م تب   29) 
 و2015آذار/مارة  26مب   الشكن األوسي

ــول/          30)  ــن املســتوطنات ااســكائيلية    لســينيمب نيل ــاز املككــزي ل الصــاا الفلســيي مب نشــكة صــحفية ع  اجلل
 و2014 سبتما

 (31   Yesh Din, Under the Radar, Israel’s silent policy of transforming unauthorized outposts into official 

settlementsو 
ــع الشــب ي    Peace Nowانظــك   32)  ــن مي ــن االطــتع عليلــا   املوق و peacenow.org.il/eng/Construction2014مب ال

 و2015آذار/مارة  9جكت زيارة املوقع   

http://undocs.org/ar/A/69/348
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 و ـــمة بنــــاا   تعةيــــ  ال  القـــكار ااســــكائيلي الصـــادر    ايــــة نيلول/ســـبتما ب   اعقـــ ن  
 و 33)والدة س نية ن ك    مستوطنات   القدة الشكقية 2 600
 

 عنف املستوطنني  

ــيينيني      - 49 ــد الفلسـ ــكائيليون ضـ ــتوطنون إسـ ــلا مسـ ــن يك  بـ ــف الـ ــال العنـ ــتمكت نعمـ اسـ
  الاـفة الغكبيـةمب  ـا   ذلـ  القـدة الشـكقيةمب دون عقـا مب علـ  الـكغم مـن قيــام            وممتل ـا م 

الـاد    719بتنفيذ  دابم للحد من عنف املستوطننيو وسةلم األونـكوا   ةالسليات ااسكائيلي
ــتوطنون    ــلا املسـ ــاوزات ن ـــك  ار  بـ ــكائيليون عنـــف نو حتـــكا نو جتـ ــة ااسـ ــفة الغكبيـ   الاـ

ــه   القــدة الشــكقية   الــواد  203و و 2014 عــام   و  16)  لجمــع املســةد األقصــ  والول
نضــكار  متل ــا م إىل إوــان وقــوع ضــحايا  لســيينيني نو إىل مــن مــذه اوــواد   331ند  و
 و 34)2015اعتداا آ ك   األشلك ال تثة األوىل من عام  62ة  و وُس2014عام   

نشـةار الزيتـونو    ال سيمااكلةمب ويستلد  املستوطنون ااسكائيليون نياا  نشةار الف - 50
 ـواد كيميائيـة ســامةمب   م شـ الكقــم نو ُرشـةكة نو ن   10 596لعـم  مب اقُت2014 دـتل عـام   

 و 35)ند  إىل  سائك   اانتاج و عك  التكبة للتدمور مما

وال  زال السليات ااسكائيلية  تدذ إجكااات غم كا يـة ضـد املسـتوطنني ااسـكائيليني      - 51
نعمــال عنــف ضــد الفلســيينينيو ويشــم  ذلــ  عــدم التحقيــق بفعاليــة واليــاد   الــذين يك  بــون 

اجلنـاةمب ممـا ينشـك ثقا ـة اا ـتت       حماسـبة اجلكائم الن يك  بلا املستوطنون ااسكائيليون وعـدم    
ــكة بــني عــامي    مــن القاــايا  91.4مب نغلــق مــا نســبته  2014و  2005مــن العقــا و  فــي الفت

 و 51مب الفقكة A/HRC/28/44لمستوطنني ااسكائيليني )انظك املكصودة دون  وجيه ني ا ام ل
 

 اجلدار اواجز بالافة الغكبية  
بنــاا جــدار   الاــفة الغكبيـــة     نن يــة مب اعتــات حم مــة العــدل الدول   2004  عــام   - 52
 و ونكــدت احمل مــة نياــا  Corr.1و  A/ES-10/273)انظــك  “ضــم حب ــم الواقــع”قــانوين و  غــم

جلـا  اعل  ضكورة التزام إسكائي  بوقف بنائه و ف ي  األجزاا املبنيـة منـهمب مـع إلزاملـا بتقـدأ      
رد القوقلم و عويالمو ومل متت   إسـكائي  الـىت ا ن للعناصـك املدتلفـة       ا   ذل للاحايامب 

__________ 

مم املتحدة نقت عن إدارة الشيون السياسية التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة: إالاطـة       من موئ  األ إسلام  33) 
 عن اوالة   القدةو 2014 شكين األول/نكتوبك  29مقدمة   

 و2015م تب  نسيق الشيون اانسانيةمب  قكيك مكاقب الشيون اانسانية الشلكيمب آذار/مارة   34) 
 املتحدة للبي ةومن بكنامغ األمم  إسلام  35) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/44
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ــواردة ــكار احمل مــةمب و  ال ــاا اجلــدارمب مــع مــا يتك ــ   مــي   ق ــزال ماضــية   بن ــ  ذلــ   ال   ب عل
  و27مب الفقكة A/69/347لس ان الفلسيينيني )انظك بالنسبة إىل انتائغ سلبية  من

ــا  واســُت - 53 ــن     م  نو اــكي الالي ــك  م ــا يق ــاا م ــم ك 445بن ــن اجلــدار  ل ــه  م ــالا طول الب
دا ــ  الاــفة الغكبيــةمب إىل جانــب    نغلبــلا  مب 35)كيلــومتكا قيــد البنــاا    28)منــا  لــم ك 712
ــا ــادن ونســت      م ــن نســوار و ن ــا م ــة مملــدة ونظــام للكصــد     شــائ ةيتصــ  هب ومســارات رملي

مم وزارة الد اع ااسكائيلية طلبـات شـكاا   اال تكوين وطكن للدوريات ومنيقة عازلةو وقد قدَّ
 و 36)األراضي الفلسيينية من  تل نوامك عس كيةنصحا  ي التزمة لبناا اجلدار من األراض
  املائة مـن الاـفة الغكبيـةمب     9.4مب نن يعزل ومن شأن بناا اجلدارمب بيكيقه املقكر الاليا  - 54

 لسـيي    11 000 حنـو اـم  بأكملـلا   حمليـة   ا   ذل  القدة الشكقيةمب إىل جانب لجتمعـات  
 و 36)‘‘منيقة التماة’’اخلي األ اكمب   منيقة  عك  باسم بني اجلدار و

صـــول علـــ   صـــاريح  اصـــة للوصـــول     وياـــيك املزارعـــون الفلســـيينيون إىل او   - 55
و وطــوال الســنوات األربــع “منيقــة مغلقــة”علنــم الــن ن  “منيقــة التمــاة”مــزارعلم    إىل

 لـ  التصـاريح   األجـزاا     إال عل  نصف اليلبـات املقدمـة للحصـول علـ      يواَ قاملاضيةمب مل 
 و 36)الشمالية من الافة الغكبية

 
 القيود عل  التنق  وسياسات ااغتن  
 ارتيادها املقيَّدحصار غزة واملناطق   

مب والــذي 2007منــذ عــام واصــلم إســكائي  اوصــار الــذي  فكضــه علــ  قيــاع غــزة  - 56
بالفع  بأ ا مـن املنـاطق   عتك  شد    منيقة ُييني مت 1.8نك ك من  “البس” ك ب عليه 

معيشـية  ـزداد   اجتماعيـة  نوضـاعا ماديـة واقتصـادية و    يعيشون  العاملمب  الس انية األشد ك ا ة
انتـلا  للقـانون الـدويل        ابة عقوبـة مجاعيـة للسـ ان املـدنينيمب     مو ومذا اوصار  و 10)سواا

 و وند  إغـــتن معـــا ر ـــح مـــع مصـــك وننفـــان التـــلكيب        30مب الفقـــكة  A/69/347)انظـــك 
 القانونية إىل مفاقمة مذه األوضاعو غم

__________ 

 (36   Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 10 Years since the International Court of 

Justice Advisory Opinion, 2014و 

http://undocs.org/ar/A/69/347
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ويقيــد مــذا اوصــار الككــة األشــداصمب  ــن  ــيلم املكضــ  احملــالون للعــتج اليــ و      - 57
إضـا ية لنقـ  واردات السـلع واملعـدات      نياا  الاالت  أ م متصـلة بـاألمن و  ـاليفَ   ويسبب 
 و 37)إىل غزة اليبية
  السـليات ااسـكائيلية   القيود املفكوضـة علـ  الككـة السـلعمب  عـك      لجم  وإضا ة  إىل  - 58

 كضــم قيــودا مشــددة مب ونتيةــة لــذل  ‘‘بنــودا مزدوجــة االســتددام’’مــواد البنــاا باعتبارمــا 
ــد جلــود ااعمــار       علــ  ــ  إىل  قيي ــذ  ــك  اوصــارو وند  ذل اســتمادما إىل قيــاع غــزة من

تحـدة مـن مـواد التشـييد إىل غـزة      بشدة   غزةمب نظـكا ألن واردات وكـاالت األمـم امل    والتنمية
 و 16)لة ومعقدة  فكضلا السليات ااسكائيلية زال  اع لعملية موا قات ميوَّ ال
نســكة  71 000مــن   ن االــم ملــا يقــك  38)ورغــم نن آليــة إعــادة إعمــار غــزة امليقتــة  - 59

 ل  اواالت عمليات إصت  للمنازل ولـيس إعـادة بنـاا     شكاا مواد بناا مقيدةمب  قد  امنم
املنازل الن مدممو وندت الاالت التأ م   املوا قة عل  املشاريع من  تل ا لية املـذكورة  
والاالت  أ م ن ـك  مـن جانـب او ومـة الفلسـيينية إىل زيـادة إبيـاا و ـمة صـك  املبـالا           

 ايــة اعتبــارا مــن   نفيــذ مشــاريع إعــادة ااعمــار املتعلــد هبــا مــن املــاحننيمب ممــا نســفك عــن عــدم 
 و 13)2015شبا / اايك 

مب نعلنــم او ومــة ااســكائيلية 2014وبعــد اهلةــوم ااســكائيلي الــذي وقــع   صــيف   - 60
إر اا القيود عل  نق  املنتةات الزراعية ومنتةـات مصـائد األ ـا  مـن قيـاع غـزة إىل الاـفة        

الالتياجـات الفعليـة   ا يلـ  و ومع ذل مب   ن ذل  التـدبم ال  2007الغكبية للمكة األوىل منذ عام 
 و 39)إال جزئيا )وال يزال منا  الظك عل  نق  السلع األساسية غم الزراعية إىل الافة الغكبية 

منــاطق بكيــة ار يــاد وإىل جانــب مــذا اوصــارمب ال  ــزال إســكائي   فــك  قيــودا علــ      - 61
 وسـيع منيقـة    جـك  ة اهلةـوم الـذي وقـع   الصـيفمب     وحبكية حمددة   قياع غزةو وبعد  ايـ 

‘‘ املنيقــة العازلــة’’و قلــي   صــيد األ ــا  لفتــكة وجيــزة إىل ســتة نميــال حبكيــة مــن الســاال   
 و 40)متك 100متك إىل  300طول اودود من  عل 

__________ 

 معلومات وردت من منظمة الصحة العامليةو  37) 
التوص  إليه بوساطة مـن األمـم املتحـدة     جك يةمب ا لية امليقتة مي ا فان بني او ومتني ااسكائيلية والفلسيين  38) 

 نعقا  اهلةوم ااسكائيليمب لتم ني جلود إعادة ااعمار   قياع غزةو  
 معلومات وردت من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعةو  39) 
 (40   Gisha, The Gaza Cheat Sheet, January 2015و 
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 ار يـاد إىل  ـك  الظـك علـ      2014شـكين األول/نكتـوبك    إال نن إسكائي  عـادت     - 62
فس اليكيقة الن كانم  يبقلا قب  اهلةـوم الـذي وقـع صـيفامب باسـتددام قـوة       مناطق حمددة بن
  و20مب الفقكة A/HRC/28/45 تاكة )انظك 

 
 القيود على التنقل يف الضفة الغربية  

 قيودا مادية وإداريةوفة الغكبية  تامن العقبات الن  عكق  الككة الفلسيينيني   الا - 63
يلية  ــدرايا بعاــا مــن القيــود و ــتل الســنوات األ ــمةمب نر ــم الســليات ااســكائ  - 64
اوككة دا   الافة الغكبيةو إال نن القيود املتبقية ال  زال  قو  سب  عيش الفلسـيينيني   عل 

إيصـال  وإم انية الصـوهلم علـ  اخلـدمات األساسـيةمب و عـون قـدرة املنظمـات اانسـانية علـ           
 و 14)املساعدةمب و عي  اوياة األسكية واالجتماعية

رجيــة لــبعض املســتوطنات مــا يقــك  باوــدود اخلااحملييــة ‘‘ منــاطق اوــاجز’’و غيــي  - 65
ويـــتعني  يتـــألف نصـــفلا مـــن نرا  زراعيـــة مملوكـــة لفلســـيينينيو       مب 41)دومن 5 000 مـــن
ــ  ــاولون الوصــول إىل نراضــيلم      عل ــذين حي ــ   صــاريح  لاوصــوالفلســيينيني ال  و نســيق عل
 و 2)مع السليات ااسكائيليةإليلا د وهلم  وقم

وبوجه عاممب ال  زال إم انية وصول الفلسيينيني إىل القدة الشكقية من منـاطق ن ـك     - 66
و إال نن الســليات ااســكائيلية  42)  الاــفة الغكبيــة مكمونــة باوصــول علــ   ــك ي  إســكائيلي 

سـمح للكجـال الفلسـيينيني الـذين  تةـاوز نعمـارمم       ه سُيننـ  2015آذار/مـارة   12نعلنم   
عامــا بــد ول القــدة الشــكقية   50عامــا والنســاا الفلســيينيات الــت   تةــاوز نعمــارمن    55

 و 34)نقين  فتيش رئيسيتنيعا ببياقات موية الافة الغكبية بدون  ك ي   وإسكائي  يوميا 

لا ك مــن الاــفة الغكبيــة إىل األردنمب ومنــوحتــتفظ إســكائي  نياــا  بالســييكة علــ  املعــاب  - 67
مب نعـادت  2014آ /نغسـيس   13الزيكان/يونيـه و   13و  الفتـكة بـني   العامل اخلارجيو  إىل

__________ 

 متك مكبعو 1 000الدومن يساوي   41) 
ــة         42)  ــن اهلي  ــت عــن مكاســلة م ــة نق ــن منظمــة الصــحة العاملي ــة   معلومــات وردت م ــب الشــيون املدني ــة مل ت العام

 WHO, “Crossing barriers to accessو وانظــك 2015كـانون ال اين/ينــايك   27منظمـة الصــحة العامليــةمب   إىل

health in the Occupied Palestinian Territory,”  ــتع علي ــن االطـ ــن مي ـ ــب ي  مب الـ ــع الشـ ــا   املوقـ لـ
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHORTH_crossing_barriers_to_access_

health.pdf?ua=1 و2014كانون األول/ديسما  29 جكت زيارة املوقع  و 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/45
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 لسـيينيا الـاولوا عبـور جسـك اللـن  إىل األردن       3 393السليات ااسكائيلية ما ال يق  عـن  
 و 43) 2013  تل عام نعيدوا عند مذا اجلسك ا لسييني 1 266 مقارنة بـمب ألسبا  نمنية

أن لجموع اوواد  املتعلقة بعدم الوصـول بلـا   بمب ن ادت األونكوا 2014و تل عام  - 68
ســاعة عمــ  علــ   1 799يــوم عمــ  نو  240ضــياع مــا يقــدر بنحــو  ندت إىلالادثــا  142

)من الزيكان/يونيه إىل  شـكين ال ـاين/نو ما مب    2014عل  مد  ستة نشلك   عام  األونكواو 
منيقـــة ’’مـــوظفي األونـــكوا   الككـــة علـــ   إضـــا ية الســـليات ااســـكائيلية قيـــودا  كضـــم 
ــاة ــارا و‘‘و التمـ ــبتما   اعتبـ ــف نيلول/سـ ــن منتصـ ــكائيلية   2014مـ ــليات ااسـ ــمت السـ مب غـ
شــ   قيــودا إضــا ية وزاد  ممــاألمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــةمب  ا الوصــول لشــاالنات طــكن
 و 16)ع اانسانية دا   الافة الغكبية وإىل غزة أ م الككة السل من
 

 زا لاـاستغتل املوارد اليبيعية الفلسيينية و عكيالا للديك واستن  
 2014 صيف يف غزة على العدوان عن النامجة اآلثار  

ــ انــدالع ند  - 69 ــة الظــكو   فــاقم إىل املاضــي الصــيف   غــزة   زاعـالن ــة البي ي  املتكدي
 اهلةمـات  نعقـا     التأمي  وإعادة التعمم   التزمة االست مارات كفاية لعدم وكان نصتو

ــة العســ كية ــن املدتلف ــم ال ــوام   وقع ــار 2014 و 2012 و 2008 نع ــة آث ــة بي ي  متكاكم
 و 35)العامة الصحة عل  مباشكة ن يارا منلا ال  م يش  
وند  اا ـكا    اسـتدكاج   وكانم الالة امليـاه   غـزة مـ مة للةـزع نصـت قبـ  اهلةـومو         - 70

مب   مجلـة نمـورمب    44)املياه من مصدر املياه اليبيعية الواليد   غـزة )الـو  امليـاه اجلو يـة السـااللي      
وزاد األمك سواا التلو  بالنيتكات و سك  مياه الصـك  الصـحيمب ممـا جعـ       إىل  سك  مياه البحكو

 و 14)  املائة 6.5تةاوز النسبة الصاوة للشك  من املياه الن  اخ من ا بار ال  
ــ و ــتل - 71 ــكاو   ــا نضــكار وقــم غــزةمب   زاعـالن ــني نســبته  ت ــة   30 و 20 ب  املائ
 ومليـون  شـد   450 000 الـوايل  علـ   نثـك  ممـا  املسـتعملة  املياه وشب ات املياه شب ات من

__________ 

 (43  Hamoked, Report on Human Rights Violations Perpetrated by Israel in the Summer of 2014,  

January 2015و 
 (44  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA); Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe). 2013ودراسة مسح املوارد املائية املشتركة يف غريب آسيا. بريوت و 
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ــ  شــد مب ــوايلمب عل ــة  كاجــع إىل وند  الت ــ  الصــوهلم إم اني ــاه  ــدمات عل  والصــك  املي
 و 45)ذل  جكاا من الصلة ذات الصحي
 لنقـ   الكئيسـية  اخليـو   مـن  كيلـومتكا  57 و ب ـك  202  دمم مت ذل مب إىل وبااضا ة - 72
 م تـــار 3 000 جانـــب إىل امليـــاهمب لتةميـــع بككـــة 325 و ميـــاه  ـــزان 55 و الـــكيمب ميــاه 
 و 39)الكي شب ات من
 كيك مياه اجملاري   غـزةو وينـذر   زاع   غزة نضكارا جسيمة بالوالدة الكئيسية لتـونوق الن - 73

مذا األمك ب د ال نمكا  نامجة عن سوا الالة املكا ـق الصـحيةمب  اـت عـن التسـبب ب ـوار  بي يـة        
ــة احملييــةو و وشــ  شــب ة اجملــاري والصــك        ــاه اجملــاري غــم املعاجلــة إىل البي  مك بيــة بتصــكيف مي

رد غزة من املياه اجلو يةو ونشـارت منظمـة   الصحي بكمتلا عل  اال يارمب مما يش    ديدا  يما ملوا
األغذية والزراعة إىل نن مذه األضكار سـتيدي نياـا إىل زيـادة نـدرة ميـاه الشـك مب بعـد نن نقصـم         

 و 35)إمدادا ا بالفع    غزة
 املتفةـكة  املـواد  وخملفـات  القصـف  عـن  النامجـة  اوكائـق  جكاا من اهلواا  لو  وحيد  - 74
 االتمـال  ويبلـا  والتكبـةو  واهلـواا  امليـاهمب   لو  خماطك زيادة جانب إىل مبالصحة عل  سلبيا  أثما
 القلـب  بـأمكا   واملصـابني  واملسنني األطفال بني عالية درجة اهلواا  لو  من النوع هبذا التأثك
 و 35)الكئة نو
 املاضــي  الصــيف    غــزة    نشــب  الــذي زاعـالنــ   ــتل  العنيــف  القصــف  ونســفك - 75
 حماصـي   مـن  م تـارا  2 415 و امل مـكةمب  األشـةار  مـن  م تـارا  1 035 ـل ال ام  التدمم عن

 الد ي ـةو   اـكوات  مـن  م تـارا  185 و جنيلـا  وقـم  الـان  الـن  املفتوالـة  اوقول  اكوات
 امل مــــكةمب األشــــةار مــــن م تــــارا 1 043 بـــــ وقــــم جزئيــــة نضــــكار ذلــــ  إىل و اــــا 

 م تــارا 390 و ادماالصــ نوان الــان الــن املفتوالــة اوقــول  اــكوات مــن م تــارا 447 و
 لتلـف   عكضـم  التكبـة  نن وجـد  ذلـ مب  علـ   وعـتوة  للحصادو الصاوة احملمية اخلاكوات من

 و 39)م تارا 3 450 مساالة عل  شديد
  املائة من لجموع املاشية املنتةـةو و شـم    36   املائة من ال كوة الداجنة و 40ومت  دمم  - 76

ــام و   ــاة األغن ــديكات إىل نن عــدد رع ــاعز اضفــض بنســبة   التق ــامي    22امل ــني ع ــا ب ــة م  2010  املائ
 و 39)2014 و

__________ 

 (45  United Nations Children’s Fund (UNICEF), State of Palestine Humanitarian Situation Report, 

25 September 2015و 
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 آثـار  إالـدا     املسـحوقة  البنـاا  ومـواد  واويـام  األنقـا   نطنـان   تسبب نن وحيتم  - 77
 املسـكطنة  املـواد  إىل بااضـا ة  اخلكسـانةمب    املوجـودة  ال قيلـة  املعادن بشوائب صلة ذات ضارة
 واـب  اهلةـوم  عـن  جنمـم  األنقـا   مـن  طـن  متيـني  4 نن رويقـد  اخليـكةو  املواد من وغمما

 و 35) يكة نفايات ن ا عل   عام  نن
 

 استغالل املوارد وتعريضها للخطر يف الضفة الغربية  
 الغكبيـةمب  الاـفة    )جـيم   املنيقـة    واخلاصـة  العامـة  الفلسـيينية  االسـت مارات  حتظك - 78
 املنيقـة  مـذه    اليبيعيـة  املـوارد  ااسـكائيلية  شككاتوال ااسكائيليون املستوطنون يستغ  بينما
 و 8)امليم البحك ونمت  ومعادن البناا ومواد واوةك الك ام ذل     ا حبكيةمب
 و سـتددم  الغكبيـة  الاـفة    املائيـة  املـوارد  علـ   كاملـة  شبه بسييكة إسكائي  وحتتفظ - 79

  علـ   آنفـاو  إليلمـا  املشـار  املنـاطق  إىل والتقسـيم  التديـيي  سياسـن  قبيـ   مـن  متييزيـة  سياسات
 الفلسـيي   نظـمه  نصـيب  يوميـا  املياه استلت  من ااسكائيلي الفكد نصيب يفون امل المب سبي 
 جــيم  املنيقــة    لســيينيا  حمليــا لجتمعــا 70 مــن  نك ــك ومنــا  و 46)نضــعا   ســبعة  قــدار
 الوضـع  مذا وييدي بامظةو ربأسعا املياه شكاا عل  س ا ا ويعتمد املياهمب بشب ة موصولة غم

 لتـكا  20 إىل  صـ   اجملتمعـات  مـذه  مـن  بعض   املياه استلت  من متدنية معدالت إىل اوكج
 منظمـة  بـه  نوصـم  الـذي  اليـوم    الواالـد  للفـكد  لتـك  100 الــ  معـدل  مخـس  ني يوميـامب  للفكد
 و 47)العاملية الصحة
زل   ناليــاا القــدة الشــكقية مب عانــم عشــكات ا ال  مــن املنــا2014منــذ آذار/مــارة و - 80

 و 48)الفلسيينية وخميمات التج ني الن يفصللا اجلدار عن املدينة من اضفا  إمدادات املياه
 يقـدر  مـا  إىل الوصـول   عـذر  إىل الغكبيـة  الافة   التنق  عل  املفكوضة القيود و يدي - 81

 املعيشـــية األســـك يعـــون ممـــا الغكبيـــةمب الاـــفة   الزراعيـــة األراضـــي مـــن املائـــة   50 بنحـــو
 و 28)القياع مذا   العم   كص  ناق  إىل وييدي التةاري اانتاج ويعكق  اانتاج عن

__________ 

ــاا الفلســــيي مب       46)  ــاز املككــــزي ل الصــ ــك اجللــ  /http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressReleaseانظــ

settlmt2011E.pdfو 
 (47  47 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Area C of the West Bank: Key Humanitarian 

Concerns Update August 2014و 
 (48   ACRI, Situation of Human Rightsو 
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ــاا        - 82 ــد  إىل الو ـ ــكوع يلـ ــدويل كمشـ ــ  الـ ــأه البنـ ــذي ننشـ ــامب الـ ــك املنيـ ــبح ميمـ ونصـ
  املائة من لجموع االالتياجات الفلسيينية   الافة الغكبيـةمب ميمـكا لنفايـات     34باالتياجات 

 و 35)املستوطنني ااسكائيليني حب م األمك الواقعمب بينما مينع الفلسيينيون من استددامه
 طــول كم منيقــة   ن ــك  إســكائيلية صــناعية نشــآتمو غيشــوري مصــنع نثــار وقــد - 83
  ـتل  مـن   يـك  صـناعي   لـو   مـن  حتدثه نن مي ن ما بسبب بي يةمب شواغ  الغكبية الافة  

 و 35)مباشك بش   البي ة إىل والصلبة والسائلة الغازية االنبعاثات إطتن
 

 احملتلة الفلسيينية األراضي   االقتصادية - االجتماعية األالوال  
 الظروف االاقتصادية  

 آ ـذا  الفلسـيي   االقتصـاد  كـان  املاضـيمب  الصـيف    غزة   زاعـالن نشو  قب  الىت - 84
ــاطي   ــة بســبب التب ــة املشــاك  مكارواســت السياســيمب االســتقكار عــدم الال ــن املالي   تعــك  ال
 و 49)وغزة مصك بني النفق إغتن وآثار الفلسيينية او ومة هلا
ــة   غــزة قبــ  انــدالع النــ   - 85 ــةمب ومثــة نزمــة إنســانية ظلــم   ـوكانــم اوال ــة للغاي زاع مزري

ــار ماــاعفة نتيةــة النــ      ــن آث ــا نشــأ م ــدرايا بســبب م ــب  ـ ت شــف   ــع اجلان زاعات املت ــكرة م
إضــا ة إىل األثــك التكاكمــي وصــار اســتمك مثــاين ســنواتو وند  إغــتن معــا ر ــح    ااســكائيلي

 األوضـاع امليدي إىل مصكمب  ات عن إغتن ننفان التـلكيب بـني غـزة ومصـكمب إىل  ـكدي مـذه       
القاسيةو والد   ـكاغ اقتصـادي   غـزة بسـبب عوامـ  ال  قتصـك  قـي علـ  القيـود الصـارمة           

ات مــن املــواد اخلــام واملــد تت الوســييةمب ول نــلا  شــم    املفكوضــة علــ  الصــادرات والــوارد 
 و 50)نياا القيود املفكوضة عل  التحويتت النقديةمب مما ند  إىل إصابة القياع املصك  بالشل 

ــذل مب ونتيةـــة - 86  مســـتو  إىل غـــزة   اوقيقـــي اامجـــايل احمللـــي النـــا غ يصـــ  مل لـ
 اوقيقـــي اامجـــايل احمللـــي نـــا غال مـــن الفـــكد نصـــيب وظـــ  2012 عـــام   إال 2005 عـــام
 يـندفض  ومل 2014 عام   الىت اوال مذه عل  الوضع واستمك 2005 عام مستويات دون
 و 49)املائة   25 عن قي البيالة معدل
 األنفـانو  وإغـتن  التدزينيـة  القـدرة  كفايـة  عـدم  بسـبب  نياا شحيحا الوقود ونصبح - 87

  ــو م علــ  األمــك مــذا نثــك وقــد قــدر او بنصــف غــزة   الواليــدة الياقــة  وليــد حميــة و عمــ 
__________ 

 (49  International Monetary Fund, West Bank and Gaza:: report to the Ad Hoc Lliaison Committee, 

12 September 2014و 
ســاعدة املقدمــة مــن األون تــاد  والتنميــة لجلــس التةــارة والتنميــة  قكيــك عــن امل مــيمتك األمــم املتحــدة للتةــارة    50) 

 و2014متوز/يوليه  7الـشعب الفلـسيي : التيورات الن شلدما اقتصاد األر  الفلسيينية احملتلة  إىل
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  صـ   لفتـكات  ال لكبـاا  انقيـاع   واجـه  اويويـة  املنشـآت  مـن  العديد ألن األساسيةمب اخلدمات
 للميـاه  التحتيـة  البنيـة    التدمور الالة عن ذككه  قدم ما جانب وإىل و 51)يوميا ساعة 18 إىل

 نســون   غــزة   املعيشــية و الظــك كانــم وااســ انمب الصــحية والنظا ــة الصــحي والصــك 
 العسـ كي  اهلةـوم  نثـك  كـان  السـبب  وهلـذا  مب1967 عـام    غـزة  إسكائي  االتتل منذ نالواهلا
 السابقةو العس كية التيورات يميع مقارنة غزة   والس ان االقتصاد عل  وطأة نشد
ــا - 88 ــق و يم ــكة باألضــكار يتعل ــن املباش ــد ا ال ــاا االقتصــادية امليسســات   ب ــ نثن  زاعـالن
 الصـناعية  غـزة  مشـاريع  مـن  املائـة    20 عن يزيد ما بأن الفلسيينية او ومة ن ادت غزةمب  
 اامجـايل  األثـك  وق ـدر  و 52)نضـكار  هبـا  وقـم  نو دمـكت  جتارية ميسسة 4 000 عل  يزيد وما

 و 53)دوالر مليون 550 و دوالر مليون 450 بني يتكاو   بلا الزراعة قياع عل  لللةوم
ــدويل اجملتمــع  علــدو - 89 ــا ال   شــكين   عقــد للمــاحنني مــيمتك   دوالر بتيــني 5.4  بل

ــوبك ــلاو غــزة إعمــار اعــادة 2014 األول/نكت ــ مب ومــع و أميل ــة 30 نصــدرت ذل  مــن وكال
 غــزة يصــ  مل” ننــه مــن  يــه حتــذر 2015 شــبا / اايك 26   بيانــا الدوليــة املعونــة وكـاالت 
 وعلـ   و 54)“القامكة ميمتك   بتقدميلا املاحنون  علد دوالر بتيني 5.4 مبلا من القلي  سو 
ــالمب ســبي  ــانون   امل  ــايك ك ــكوا اضــيكت مب2015 ال اين/ين ــف إىل نون ــامغ وق  املســاعدة بكن
 نضـكار  هبـا  وقـم   لسـيينيني  لتجـ ني  زلـمنـ  100 000 اصـت   بـه   علـدت  الذي النقدية

 و 16)للمشكدين اااار إعانات و و م ُدمكتمب نو
ــة حتقيــق دون زال مــا الغكبيــةمب الاــفة و  - 90  املســتويات متعــدد نظــام االقتصــادية التنمي
 الوصـول  علـ   املفكوضـة  القيـود  ذلـ      ـا  مب 55)والوصـول  التنقـ   علـ   املفكوضـة  القيـود  من
 ونعته  )انظك جيم املنيقة إىل
 الــائت ســتظ  الــيقني عــدم مــن الالــة نن إىل الــدويل النقــد صــندون  وقعــات و شــم - 91
ــق دون ــاا حتقيـ ــادي االنتعـ ــام   االقتصـ ــع مب2015 عـ ــ  ويكجـ ــ  ذلـ ــه علـ ــوص وجـ  اخلصـ
 الاـكائب  عائـدات  وجتميـد  املتوقـع  مـن  نبيأ بو مة غزة إعمار إعادة وسم اخلانقمب اوصار إىل

__________ 

 وwww.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_02_25_english.pdfانظك   51) 
 وThe State of Palestine, The National Early Recovery and Reconstruction Plan for Gazaانظك   52) 
 معلومات واردة من منظمة األغذية والزراعة نقت عن وزارة الزراعة الفلسيينيةو  53) 
 و2015ايك شبا / ا 26مب “نال نفش    غزة با”: دوليةوكالة إغاثة  30مشتك  صادر عن  بيان  54) 
مب  قكيـك املـديك العـاممب ملحـقمب وضـع عمـال       2014مب 103منظمة العم  الدوليةمب ميمتك العم  الدويلمب الدورة   55) 

 واألراضي العكبية احملتلة )جنيفمب م تب العم  الدويل 



A/70/82 

E/2015/13 
 

 

15-07348 23/29 

 

ــن مب 56)ااســكائيلية ــ  ال ــي الــوايل مت  ــكادات صــا  ثل  ــا ااي ــة   نساســيا عنصــكا و عت  ميزاني
 و 57)الفلسيي  واالقتصاد فلسيينيةال او ومة

 قيـاع    املائـة    42.8 نسـبة  2014 عـام  مـن  األ ـم  الكبـع    البيالة معدل وبلا - 92
ــزة ــة   17.4 و غـ ــفة   املائـ ــة الاـ ــة   20.5) الغكبيـ ــني املائـ ــ ني مب بـ ــا التجـ ــس ممـ  يع ـ
 و 58)غزة  عل ااسكائيلي اهلةوم عل  املتك بة وا ثار الككود الالة عنه  ت شف ما
 متزايـدة  بيالـة  معـدالت  نو مب“ ائقـة  بيالـة ” بأ ـا  غزة   العمالة الالة وصف ومي ن - 93

 و 59)املماثلة والدميغكا ية ال قا ية اخلصائ  ذات اجملاورة البلدان مع باملقارنة باطكاد
ـــ يقــدر مــا  قــدان ســواا األمــور وزاد - 94 ــدمار بســبب وظــائفلم شــد  17 200 ب  ال

 املاضـيو  الصـيف    غـزة  علـ   وقـع  الـذي  اهلةـوم   تل اانتاجية باألصول وق الذي املادي
 القـوة  مـن  املائـة    11.6 والـوايل  العـاملني  مجيـع  مـن  املائـة    6.4 نسـبة  العدد مذا ويعادل
 و 59)2013 عام   او ومي غم والقياع اخلاص القياع   العاملة
 املائـة    39) 2011 عـام  إىل  عـود  فقـك ال عـن  املتاالـة  البيانـات  نالـد   نن الني و  - 95
ــزة   ــة   18 و غ ــة مب الاــفة   املائ ــن الغكبي ــبه  م ــف نن امليكــد ش  االقتصــادي األداا  وق

 األسـك  مـن  املزيـد  ووقـوع  الفقك الالة  فاقم    سببا غزة عل  ااسكائيلي اهلةوم إىل بااضا ة
 و 60)غزة   سيما ال الفقكمب بكاثن   الفلسيينية

 بصـفة  التنقـ   علـ   املفكوضـة  والقيـود  عـام  بوجه إسكائي  وضعتلا الن للعكاقي  كانو - 96
  ـأثكا  نك ـك  مـن  النسـاا  ألن نظـكا  الفلسـيينية  املـكنة  علـ   متناسـب  غـم  بش   كبم نثك  اصة
 التنقـ    تـكات  وطـول  املسـتوطنني  وبعنـف  التفتـيشمب  نقـا   عنـد  املفكوضـة  ااسـكائيلية  بالتدابم

 و ـندفض  نعلـ مب  بيالـة  معـدالت  من الفلسيينية املكنة  عاين وبالتايلمب وإليلاو العم  مواقع من
 املـكنة  الققتـلا  الن امللموسة ااجنازات من وبالكغم كبمةو بدرجة العاملة القو    مشاركتلا

ــال   ــيممب لجــ ــ ن التعلــ ــة  ــ ــ  الغالبيــ ــاا مــــن العظمــ ــ  املــــيمتت الفلســــيينيات النســ  للعمــ
 عاليــة درجــة مــن غــزة   املــكنة و عــاين العاملــةو القــوة رج ــا مــن مليــون  1.1 )الــوايل

__________ 

 عائدات حتصللا إسكائي  عل  السلع املستوردة إىل الافة الغكبية احملتلة وقياع غزةو  56) 
ــا ة  57)  ــكابي:      مســ ــن الــ ــا مــ ــتع عليلــ ــن االطــ ــدويلمب مي ــ ــد الــ ــندون النقــ  /www.imf.org/external/npصــ

sec/pr/2015/pr1524.htmو 
 - شـكين األول/نكتـوبك   اجللاز املككزي ل الصـاا الفلسـيي مب  قكيـك صـحفي لنتـائغ مسـح القـو  العاملـة )          58) 

  و2014كانون األول/ديسمامب 
 و  الدوليةمعلومات واردة من منظمة العم  59) 
 (60  World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 22 September 2014و 
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 املائـة    83.3 بلـا  املائـةمب    59.3 يبلـا  بيالـة  معـدل  مـن  النسـاا   عاين الي  املشاك مب من
 األسـكة  د ـ   زيـادة  نجـ   ومـن  و 61)سـنة  29 و 15 بـني  نعمـارمن   تكاو  التئي النساا بني

 األجــك ومندفاــة حمميــة غــم بوظــائف لعمــ ا قبــول إىل النســاا مــن العديــد اضــيك املعيشــيةمب
 و 8)منازهلن من لقكهبا احملمية وغم الك ية غم القياعات  
 

 األمن الغذائي  
دام األمـــن الغــذائي    لســـيني  بــالنظك إىل  ــدمور اوالـــة االقتصــاديةمب ال يـــزال انعــ     - 97
تيـني شـد     م 1.6مب مـع ثلـ  األسـك املعيشـية )    2013مستويات مك فعة جدا   عام  عند

  املائــة مــن األســك املعيشــية معكضــة   16   عــداد مــن يعــانون مــن انعــدام األمــن الغــذائي و  
 و 62)النعدام األمن الغذائي

مب كانــم 2014مب قبـ  سـنة مـن مةـوم صـيف عـام       2013واسـتنادا إىل بيانـات عـام     - 98
ذائيمب   الـني كـان     املائة من األسك املعيشـية   غـزة  عـاين مـن انعـدام األمـن الغـ        57نسبة 
ــية )    14 ــك املعيشـ ــن األسـ ــة مـ ــكدا  م 188 397  املائـ ــذائيو     ـ ــن الغـ ــدام األمـ ــا النعـ عكضـ
  املائــة مــن األســك املعيشــية مــن انعــدام األمــن الغــذائيو وبلــا   19الاــفة الغكبيــةمب يعــاين  و 

 و 62)  املائة 29مستو  انعدام األمن الغذائي   خميمات التج ني نسبة 
  املائــة مــن الســ ان  71  إىل مب نصــبح مــا يصــ2014ل مةــوم صــيف عــام و ــت - 99
واد الغذائيـــة األساســـية ار فعـــم نســـعار املـــ إذغـــزة يعـــانون مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذائيمب    
قـادرين    املائةو و   تكة سبعة نسـابيعمب مل يعـد معظـم الفلسـيينيني   غـزة       179 و 40 إىل

إىل  قـدأ الـدعم جلميـع    عمليا و وبالتايلمب اضيكت األونكوا  28)االتياجا م األساسية عل   لبية
 و 16)الس ان   قياع غزة

علــ  املعونــة الغذائيــة املقدمــة مــن التجــ ني الفلســيينيني  قكيبــا  868 000ويعتمــد  - 100
شـد   مـن سـ ان     72 000  املائـة )  10نقـ  مـن    كـان مب 2000األونكواو و  عـام   من
 و 16)الغذائيةو و دمورت اوالة بسكعة مع بدا اوصارعل  املساعدة يعتمد غزة 
 

__________ 

والفتـاة الفلسـيينيةمب    اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي لغـكيب آسـيامب األوضـاع االقتصـادية واالجتماعيـة للمـكنة          61) 
 و 2015) 2014 هالزيكان/يوني - 2012 همتوز/يولي

 وwww.unrwa.org/newsroom/press-releases/food-insecurity-palestine-remains-highانظك األونكوامب   62) 
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 الصحة العامة  
قبــ  نشــو  الــذاع   غــزةمب كــان القيــاع الصــحي   غــزة   الالــة مزريــة نصــتو    - 101

عـامت صـحيا    23وق ِتـ    و 63)عيـادة  56 مستشـف  و  17 ونثناا الذاع ذا همب وقـم نضـكار بــ   
عـامت يـكو مب معظملـم مـن سـائقي سـيارات        83عامت نثناا اخلدمـة و ونصـيب    16)منلم 

و  64)سيارة إسـعا   ابعـة جلمعيـة اهلـتل األمحـك الفلسـيي        32ااسعا و ون لفم نو دمكت 
ــارة   ــول آذار/م ــة     2015وحبل ــا  قــي مقارن ــي ملامل مب اســتعادت اخلــدمات الصــحية حنــو ثل 
 و 65) ستواما قب  اهلةوم

ــم نوجــ     - 102 ــزةمب بلغ ــذاع   غ ــة    وعشــية نشــو  ال ــوازم اليبي ــة والل ــنق    األدوي ه ال
  املائـة   54  املائة   األدوية األساسيةمب ونفـدت نسـبة    28املستلل ة   غزة ما يزيد عل  

مـن األدويـة اويويـة     48و لصم دراسـة لتتب ـع    و 66)من اللوازم اليبية املستلل ة من املدزون
ــ  مســتو    40إىل نن نســبة  ــة نفــدت مــن املدــزون عل ــةمب ونســبة    املائ ــة  46  املنيق   املائ

 و 37)2014  العيادات   الزيكان/يونيه نفدت من املدزون عل  مستو
كما  دمور اوصول عل   دمات الصحة ااجنابية نتيةـة للحصـار امليـول ومةـوم      - 103

ــزةو وســـةلم   ــ  غـ ــه    17الصـــيف علـ ــذ متوز/يوليـ ــية منـ ــاة نفاسـ ــة و ـ ــة2014الالـ  مب مقارنـ
 و 65)2013الالة طوال عام  12 بـ

ــد    - 104 ــا ة إىل عـ ــةمب بااضـ ــازل اخلاصـ ــدمم املنـ ــد ند   ـ ــاا   وقـ ــادة بنـ ــ  إعـ ــدرة علـ م القـ
والــدة ســ نية ُدمــكت   العمليــات العســ كية الســابقةمب إىل  فــاقم نزمــة املــأو    5 000 حنــو

ــا  الــوايل    ــكوا     100 000الشــديدة   غــزة:  لن ــامب  ستاــيف األون شــد  مشــكدين الالي
املتجــئ اخلاصــة   قيــاع غــزةمب ز جتمــعو ويــزداد اكتظــاظ شــد  منــلم   مكاكــ 12 000
ال  ا ــة الســ انية مــي   نعلــ  معــدال او   ســيما   خميمــات التجــ نيمب اليــ  ن يــد بــأن   وال

بانقيــــاع ال لكبــــاا لفتــــكات واقتــــكن ذلــــ  بظــــكو  الســــ ن دون املســــتو  امليلــــو  و

__________ 

معلومــات واردة مــن منظمــة الصــحة العامليــة  ستشــلد  ةموعــة الصــحة   قيــاع غــزة:  قكيــك  قيــيم قيــاع    63) 
 /www.emro.who.int/images/stories/palestine/documentsالصـــحة املشــــتك مب متاالــــة علــــ  الــــكابي التــــايل:  

Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf؟ua=1.و 
 (64   International Committee of the Red Cross, Disaster Relief Emergency Fund operation: Final Report, 

Occupied Palestinian Territory: Complex Emergency. 
 معلومات واردة من صندون األمم املتحدة للس انو  65) 
ــكابي التــــــــايل:        66)  ــ  الــــــ ــة علــــــ ــحة العامليــــــ ــة الصــــــ ــك منظمــــــ  /www.emro.who.int/images/storiesانظــــــ

WHO_Gaza_donor_alert.pdf.و 
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الصحيةمب األمـك الـذي يزيـدمب    ساعة   اليوممب ما ند  إىل  دمور الصحة والنظا ة  16 إىل  ص 
 و 16)بدورهمب من الدة املداطك الصحية

مـن األطفـال    425 000وبوجه عاممب   ن الاغي النفسي الناجم عن العنف  لـف   - 105
لـــ  املشـــورة املككـــزة   العديـــد الـــذين حيتـــاجون إىل الـــدعم النفســـي االجتمـــاعيمب  ـــا   ذ

 و 68)إىل  دمات محاية اليف  طف  إضا  حيتاجون 60 000ومنا   و 67)اواالت من
ــنني        - 106 ــزةمب ال ســيما الب ــال التجــ ني   غ ــكوا نن األطف ــدارة األون ــا مستشــارو م ونبل

ــك     ــةمب ويقص  ــيلم مشــاك  ســلوكية وعاطفي ــك عل ــلممب  ظل ــ    من ون   ندائلــم األكــادمييمب وذل
 و 16)املقام األول نتيةة للاغو  النفسية الشديدة الن يعانون منلا  

الاــفة الغكبيــةمب وال ســيما   املنيقــة جــيممب  عــاين قــدرة امليسســات الفلســيينية    و  - 107
والشككاا   التنمية من عدم القدرة عل  بناا عيادات صحية نساسـيةو ويـد ع مـذا اجملتمعـات     
احمللية إىل االعتماد عل   دمات العيادات املتنقلـة امل لفـة للكعايـة الصـحية األوليـة األساسـيةو       

د كبم القيوُد املفكوضة عل  إعادة التأمي  والتصـليح وبنـاا البنيـة التحتيـة للميـاه      و عون إىل ال
اوصــوَل علــ  مــا ي فــي مــن  ــدمات امليــاه والصــك  الصــحي والنظا ــة    والصــك  الصــحي

الصحية   العديد من اجملتمعات احملليةمب مما حيد مـن قـدر ا علـ  الصـمود ويزيـد مـن  عكضـلا        
 و 3)خليك التشكد

ويعون اجلدار ونقـا  التفتـيش وشـب ات اليـكن باملسـتوطنات اوصـول علـ  الكعايـة          - 108
عـات احملليــة املعزولـةو وكــ ما   الصـحية للســ ان   املنيقـة جــيممب وال سـيما لألشــداص   اجملتم   

يتم عكقلة د ول سيارات ااسعا  والوالدات املتنقلة واملوظفني الصحيني   املناطق املقيـدة   ما
 و 42)نو  صبح عكضة للتصاريح و عاين من التأ ممب مما يعك  صحة املكض  للديكنو امللمشةمب 

ــار إىل اهلياكــ         - 109 ــن االكتظــاظ واال تق ــة م ــات التجــ ني   الاــفة الغكبي ــاين خميم و ع
خميمــات مــن ك ا ــة  5خميمــا لتجــ ني   الاــفة الغكبيــةمب  عــاين  19األساســية املتئمــةو ومــن 

ــن    ــد ع ــومتك املك نســمة 100 000ســ انية  زي ــيش       ال يل ــع الواالــدمب ويع خميمــات  6ب
ــا ــني مـ ــمة   100 000و  50 000 بـ ــومتك امل نسـ ــب ة   ال يلـ ــو ك شـ ــدو وال  تـ ــع الواالـ كبـ

 و 16)صحي كا ية إال لنصف املديمات صك 
 

__________ 

 Humanitarian Action for Children: State of Palestine, 2015, available at منظمة األمم املتحدة لليفولـةمب   67) 

www.unicef.org/appeals/files/Final_2015_HAC_State_of_Palestine.pdfو 
   و2014آ /نغسيس  21اليونيسيفمب  قكيك الالة دولة  لسينيمب   68) 

file:///E:/www.unicef.org/appeals/files/Final_2015_HAC_State_of_Palestine.pdf
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 التعليم  
ــتل نـــزاع غـــزة الـــذي دام     - 110 ــكت يومـــامب  51 ـ مدرســـة متامـــا و اـــكرت    26ُدمـ
 و 16)امدرسة  ابعة لألونكو 83 منلا مب 69)مدرسة 122
وُ ستددم مبـاين مـدارة األونـكوا    ـو م املتجـئمب و عمـ  املـدارة ذات التتميـذ          - 111

مدرسة   قيـاع   252  املائة من مدارة األونكوا البالغة  87املتزايدة باستمكارمب ني الوايل 
 و ونتيةـة لـذل مب   2013م   املائـة   عـا   71غزةمب عل   تك ني نو ثت   تكات )بزيـادة مـن   

يتلق  األطفال التج ون   غـزة  عليمـا لجتـزن إىل الـد كـبممب  فكصـة مشـاركتلم   األنشـية         
 و 16)اابداعية نو التك يلية ضعيفةمب إن ُوجدت

ــفة الغكبيـــةمب جعلـــم القيـــود املفكوضـــة      - 112 ــ   ـــكا ي  البنـــاا والتأميـــ     و  الاـ علـ
ــدَد ــة   عـ ــم ال ا يـ ــيينية غـ ــدارة الفلسـ ــبم      املـ ــد كـ ــك إىل الـ ــة للديـ ــة معكضـ ــت   الالـ نصـ
  و111-105مب الفقكات A/69/81-E/2014/13 )انظك
ــا زال اليــــت  الفلســــيينيون يعــــانون مــــن      - 113 ممارســــات اجلــــيش ااســــكائيلي   ومــ

ــن  يــال املــدارة ثــت      ومةمــات ــا  املســتوطننيو و اــاعف عــدد اوــواد  ال مــكات  قكيب
مب ممـا نضـك بنحـو    2014إىل عـام   2013الافة الغكبيةمب  ا  يلا القـدة الشـكقيةمب مـن عـام       

 و 70)طف   لسيي  25 000
 

 اجلوالن السوري احملت  -ثال ا  
ــذ عــام   - 114 مب اســتمكت إســكائي    االــتتل اجلــوالن الســوريمب رغــم صــدور     1967من

ــم املت     ــات األمـ ــف مي ـ ــن خمتلـ ــدة مـ ــكارات عديـ ــدةمبقـ ــس األمـــن      حـ ــكار لجلـ ــ  قـ  ـــا   ذلـ
ــلا القاــائية        1981) 497 ــلا وواليت ــك  قوانين ــكار إســكائي  بف ــس ق ــه اجملل ــا  ي ــذي اعت   ال

وإدار ا عل  اجلوالن السوري احملتـ  الغيـا وبـاطتمب وطلـب إىل إسـكائي  نن   ـف عـن إقامـة         
ـــ     ــ مب كـ ــع ذلــ ــةو ومــ ــي احملتلــ ــدميغكا  لألراضــ ــوين الــ ــيم الت ــ ــتوطنات و غــ ــا املســ  ان منــ

مـواطن   20 000 مسـتوطنة و  33   2014مستوطن إسـكائيلي حبلـول عـام     21 000حنو 
  و54مب الفقكة A/HRC/28/44قك  )انظك  6سوري   

__________ 

والعلــم وال قا ــةمب التقيــيم الســكيع مليسســات التعلــيم العــايل   غــزةمب   معــك  منظمــة األمــم املتحــدة للتكبيــة   69) 
 ااشارة إىل التقييم السكيع األويل املتعدد اجملموعات/الوكاالتو

 و2015شبا / اايك  26انظك: البيان الصحفي مل تب  نسيق الشيون اانسانيةمب   70) 

http://undocs.org/ar/A/69/81
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/44
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توســــع االســـتيياين غــــم القــــانوين  ويتةلـــ  دور او ومــــة ااســـكائيلية   دعــــم ال   - 115
ــق شــعبة        اجلــو   ــة إســكائي  عــن طكي ــة دول ــدم مــن  زان ــ  املق ــ    التموي الن الســوري احملت

ــا     ــكدد نن مـ ــةو و ـ ــليونية العامليـ ــة الصـ ــتوطنات باملنظمـ ــن  املسـ ــك  مـ ــني دوالر  6.4يقـ متيـ
ــن ــذه مـ ــ         مـ ــوري احملتـ ــوالن السـ ــم  اجلـ ــن  شـ ــماليةمب الـ ــة الشـ ــة للمقاطعـ ــوال خمصصـ األمـ
 مب   الوقــم الــذي ال  ــزال نعمــال التشــييد الســورية   القــك   93مب الفقــكة A/69/355 )انظــك

السورية مستمكة دون  صاريحمب رغم القيود املفكوضةو والسوريون مايكون إىل البنـاا رنسـيا   
 و 55)عو  البناا ن قيامب الي  ال مي نلم اوصول عل  نراٍ  إضا ية

ون ااسكائيليون بفوائد غم متناسـبة   لجـال امليـاه واملـوارد الزراعيـة      ويتمتع املستوطن - 116
الســ ان الســوريني يعــانون مــن القيــود الــن   مب   الــني مــا زال 92مب الفقــكة A/69/355)انظــك 

  و17مب الفقكة CCPR/C/ISR/CO/4 فكضلا إسكائي  عل  الوصول إىل  ل  املوارد )انظك 
متـك م عـب مـن امليـاه ل ـ  دومنمب       200وقد ُسمح للمـزارعني السـوريني باسـتددام     - 117

متــك م عــبو وعــادة مــا يتلقــ    600ومــي كميــة نقــ  ب ــ م مــن اوــد األدى الــتزم البــالا    
منـو  للمسـتوطنني ااسـكائيلينيو وعـتوة علـ  ذلـ مب       املزارعون السوريون ربع التدصي  امل

وعل  الكغم مـن نن املسـتوطنات ااسـكائيلية   اجلـوالن ال  عـاين مـن نقـ    امليـاهمب نبلغـم          
 و 55)  املائة 50السليات ااسكائيلية املزارعني السوريني خفض الصتلم من املياه بنسبة 

ــة قــكت مب نشــم إىل نن إســكائي  ن2014و  عــام  - 118 دومن مــن األراضــي  30 000 نمي
اجلــوالن الســـوري احملتــ مب  ـــا   ذلــ  إنشـــاا املــزارع ال ـــبمة واالســت مار   التـــدريب        

الزراعيمب وإد ال حتسينات   نظم املياه وإزالة نلغام األراضي لصاحل املسـتوطنني ااسـكائيليني   
  و92مب الفقكة A/69/355 )انظك
وما زالم رقابة إسكائي  املشددة عل  قوة العمـ  و نظـيم املشـاريع حتـبي ني مسـع        - 119

قتصــادي واالجتمــاعي بشــ   صــحيو  مــن جانــب العمــال الســوريني إىل  فعيــ  وضــعلم اال  
 مي ن للعمـال نو نصـحا  املشـاريع املشـاركة    ـو م العمـ  التئـقمب وال يـزال االالتـكام           ت

 و 55)ال ام  للمبادئ واوقون األساسية   العم  بعيد املنال
وم باســـتغتل املـــوارد اليبيعيـــة وبااضـــا ة إىل األر  وامليـــاهمب ال  ـــزال إســـكائي   قـــ - 120
 و 48مب الفقـــكة A/HRC/25/38اجلـــوالن الســـوري احملتـــ مب  ـــا  يلـــا الغـــاز والـــنفي )انظـــك     

ومنحم إسكائي  شككة جي  إنكجي الن  تدذ مقكما   الواليات املتحدة  ك يصـا   نوائـ    
مـــيت مكبعـــا   اجلـــزا اجلنـــويب     153الست شـــا  الـــنفي والغـــاز   حمـــيي     2013عـــام 

http://undocs.org/ar/A/69/355
http://undocs.org/ar/A/69/355
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/A/69/355
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/38
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اجلوالن السوري احملت و وال  زال الشككة  نقب عن النفي من  ـتل شـككة  كعيـة حمليـة      من
 و 71) 94مب الفقكة A/69/355احملتلة )انظك    األر 

 
 اخلتصة -رابعا  

 واص  إسكائي  استددام  دابم وممارسات  نيوي عل  انتـلاكات للقـانون اانسـاين     - 121
التــدابم  الــدويل والقــانون الــدويل وقــون اانســانو و تصــاعد الشــواغ  املتعلقــة بــبعض مــذه   
 والسياساتمب ال سيما  يما يتعلق بانتلاكات مبدن عدم التمييز واوق    قكيك املصمو

و شم  مذه السياسات املشاريع االستييانية غم القانونية وسياسة العقـا  اجلمـاعي    - 122
وعدم االتكام اليـاة اانسـان وككامتـهمب األمـك الـذي يـيثك   مجيـع جوانـب اجملتمـع واالقتصـاد           

 فلسيينينيو كما ن ا  قو  آ ان الستم و يدي إىل انتلاكات للقانون الدويلوال
ــان      - 123 ــال للق ــا واالمت  ــاا االتتهل ــكائي  إ  ــ  إس ــدويل والشــكعية الدوليــةو   اــب عل ون ال
 وجــد آ ـان للســتم مـا مل يتحقــق ذلـ و ولــن يـيدي عــدم قيـام اجملتمــع الـدويل بتعةيــ         ولـن 

 وزيادة املعاناةحتقيق مذه النتائغ إال إىل 
 

__________ 

 و31ي العكبية احملتلةمب الفقكة منظمة العم  الدوليةمب الالة العمال   األراض  71) 

http://undocs.org/ar/A/69/355

