
19-01238 

E              األمم المتحدة
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/S-6/9 

3 December 2019 

ORIGINAL: ARABIC

 المجـلس

االقتصـادي واالجتمـاعي  

 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 الدورة االستثنائية السادسة
 2019 ديسمبر/كانون األول 22-21،      عم ان

 المؤقتمن جدول األعمال  9البند 

 االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي
 ف والصمود                             وآليات الشعب الفلسطيني للتكي 

 موجـز

، وخاصة ي دوراتها الوزاريةف )اإلسكوا(للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ا                تنفيذا  لقرارات 
، تعرض األمانة التنفيذية على اللجنة في دورتها االستثنائية السادسة (30-)د 330و (29-)د 326القرارين 

من استراتيجية                                                                         الممارسات والسياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة على أنها جزء  عن        تقريرا  
ذه ثالثية األبعاد قائمة على السيطرة على األرض، والتغيير الديمغرافي، وقمع أي مقاومة فلسطينية له

                                                                           التقرير عددا  من التطورات التشريعية اإلسرائيلية التي تساهم في تقويض احتماالت  عرض  ي السياسات. كما 
 إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

                                                                        التقرير أيضا  تداعيات االحتالل والسياسات والممارسات اإلسرائيلية على األوضاع  عرض  ي و
أدى التفتيت الجغرافي لألرض قد فزمات إنسانية وبنكوص التنمية. االجتماعية واالقتصادية، والتي تسببت بأ

 . الفلسطينية المحتلة إلى نشوء اقتصادات منفصلة، ما يساهم في تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين
ي تقدمها الجهات المانحة، يعيش أكثر من ثلث تالكبير في الدعم والمساعدات ال بفعل النقصفاقم ذلك توإذ ي

البطالة مرتفعة ويعاني أكثر من ثلث الفلسطينيين        معد التتزال ال وينيين تحت الخط الوطني للفقر، الفلسط
في المائة من أهلها  53من المعاناة، حيث يعيش  لكبرىغزة وسكانها الحصة الو. من انعدام األمن الغذائي

وصلت نسبة البطالة إلى قد الغذائي، ولفقر، ويعاني حوالي ثلثي السكان من انعدام األمن ل الوطني خطالدون 
 .2019 عام في المائة في الربع الثالث من 45

ف                                                       ف والصمود" التي يستخدمها الفلسطينيون ال للتأقلم والتكي               "آليات التكي                            ويعرض التقرير أيضا  مفهوم 
ات اإلسرائيلية                                                                                  مع الظروف الحياتية المفروضة عليهم فحسب، بل أيضا  للصمود ومقاومة السياسات والممارس

 ونتائجها وتداعياتها، في إطار سعيهم إلنهاء االحتالل ونيل حقوقهم.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_326_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-330-ar_0.pdf
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سلبي على                  وبعيدا  عن تأثير   ا وهادف   ا مفيد كي يكون ،ص التقرير إلى أن دعم الشعب الفلسطيني     ويخل 
للسياسات ، وخاصة للوقائع والظروفعلى فهم عميق       ي بنىيجب أن  ،الديناميات والتوازنات المجتمعية

               هنا  للمساعدات                                                                               والممارسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى توطيد االحتالل وإبقاء االقتصاد الفلسطيني مرت 
. كما يجب أن ينطلق دعم لنهوض واالستدامةعلى ا      قادر                                                  الخارجية وتابعا  لالقتصاد اإلسرائيلي، وبالتالي غير 

وكذلك  ،واقع والسياسات والممارسات اإلسرائيليةلا يتناول شامل                                   الشعب الفلسطيني ومؤسساته من تحليل 
طويل األمد لالحتالل على المجتمع واالقتصاد الفلسطينيين وعلى القدرة على تحقيق أهداف التنمية الألثر ا

 المستدامة في األرض الفلسطينية المحتلة.

 
 المحتويات
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 ةـممقد

ول األعضاء، رصد وتحليل دتتولى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، بتفويض من ال -1
في األرض الفلسطينية المحتلة وتداعيات الممارسات والسياسات اإلسرائيلية األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

 (29-)د 326بالقرارين                       سرائيلي، وال سيما عمال رتكب في سياق االحتالل اإل                                     فيها وانتهاكات القانون الدولي التي ت 
من األمانة التنفيذية االستمرار في رصد وتحليل وتوثيق تداعيات االحتالل                        ، اللذين يتضمنان طلبا (30-)د 330و

اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومجتمعه واقتصاده وبناه التحتية وعلى التنمية االقتصادية واالجتماعية لألجيال 
 لقانون وتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة.لواالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني و ،الحالية والمستقبلية

 ،الظلم ومن السياسات اإلسرائيلية التمييزية والساعية لتفتيتهلعقود طويلة، يعاني الشعب الفلسطيني من  -2
تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الذي يكفل حقوقه: يعيش ماليين الفلسطينيين في الشتات وفي مخيمات هي و

الذين                                                                                                الالجئين في األرض الفلسطينية المحتلة، ودول اللجوء وي حرمون من حقهم في العودة؛ ويعاني الفلسطينيون 
يحملون الجنسية اإلسرائيلية من التمييز المجتمعي والمؤسسي؛ ويعاني الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة 

 من وطأة االحتالل المباشر وممارساته.

حقوقه  لنيل، ليس رغم االحتالل والصعوبات الهائلة، يتابع الشعب الفلسطيني ومؤسساته بذل الجهودو -3
وأهداف التنمية المستدامة. غير أن  2030نفيذ خطة التنمية المستدامة لعام تبل لفحسب، غير القابلة للتصرف 

وأن  ال سيما                           ما لم ت تخذ تدابير جذري ة،                                                                  تحقيق أهداف التنمية المستدامة في األرض الفلسطينية المحتلة مستبعد 
 لها.         ارتهانا  سياسات وممارسات إسرائيل تزيد االقتصاد الفلسطيني

                                                                                       مانة التنفيذية لإلسكوا تقريرا  على اللجنة في دورتها االستثنائية السادسة يتناول الممارسات عرض األ  ت  -4
والسياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها االقتصادية واالجتماعية، كما يقدم لمحة عن آليات 

والمحافظة على مقدراته وتحصين التماسك ف والصمود التي يعتمدها الشعب الفلسطيني لتلبية حاجاته       التكي 
 االجتماعي.

 السياسات والممارسات اإلسرائيلية  -    أوال 

من المنظمات الحقوقية الفلسطينية إلى أن        ص عدد                          إلى مجلس حقوق اإلنسان، خل  (1)مشترك          في تقرير  -5
مها للمحافظة على نظام سياسة إسرائيل القائمة على تفتيت الشعب الفلسطيني هي األداة األساسية التي تستخد

الفصل العنصري )األبارتايد(، بما في ذلك منع الالجئين والنازحين من العودة إلى أرضهم، واإلمعان في تجزئة 
 االرض الفلسطينية المحتلة. 

من                                                                             يمكن النظر إلى السياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة على أنها جزء في هذا السياق،  -6
ثالثية األبعاد قائمة على السيطرة على األرض والتغيير الديمغرافي وقمع أي مقاومة فلسطينية لهذه             استراتيجية 

                                                

(1) Al-Haq and others, Joint Parallel Report to the United Nations Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination on Israel’s Seventeenth to Nineteenth Periodic Reports, 100th Session (November 2019).                                 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_326_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-330-ar_0.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19th-periodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf?sfns=mo
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19th-periodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf?sfns=mo
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وجرائم ضد  (2)وتنطوي هذه السياسات على انتهاكات للقانون الدولي، تبلغ حد جرائم حرب. السياسات
 .(3)اإلنسانية

 األرض على السيطرة  -ألف

ائيلية إحكام سيطرتها على األرض وإضفاء الطابع الرسمي على استهدفت الممارسات واإلجراءات اإلسر -7
بذلك احتمال نشوء دولة فلسطينية قابلة     ضة                                                                هذه السيطرة، مستبقة بذلك أي حلول أو تسويات مع الفلسطينيين، مقو 

يل من كم األمر الواقع. والعديد من اإلجراءات التي تقوم إسرائ                                         للحياة، وذلك بضم األراضي إما رسميا  أو بح 
وعدم جواز االستيالء على األرض عن طريق الحرب  خاللها بهذا الضم غير قانونية بموجب القانون الدولي.

 من أركان القانون الدولي.                                  من مبادئ ميثاق األمم المتحدة وركن               إنما هو مبدأ 

نشاطات مصادرة الممتلكات الفلسطينية وتدميرها واالستيطان اإلسرائيلي انتهاكات للقانون الدولي تشكل و -8
اإلنساني وصفات أساسية من سياسات االحتالل في األرض الفلسطينية المحتلة. وتنتهك هذه النشاطات العديد من 

 الحقوق الفلسطينية، ومنها الحق في التنمية وحق تقرير المصير. 

ضم القدس أقدمت على لرغم من ذلك، تمضي سلطات االحتالل بهذه السياسات منذ عقود، فقد وعلى ا -9
. وحسب تقديرات جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، صادرت إسرائيل 1980                              الشرقية المحتلة رسميا  في عام 

كبيرة منها أمالك خاصة  ، نسبة(4)الشرقية(في المائة من أراضي الضفة الغربية )بما فيها القدس  40
 9.4الذي سيؤدي إلى عزل  ،في الضفة الغربية (6)غير الشرعي "الجدار"وتواصل إسرائيل بناء  . (5)للفلسطينيين

 .  (7)الضفة الغربية، وبالتالي ضمها إلى إسرائيل بحكم األمر الواقع يضافي المائة من أر

شريعية التي تعزز االستيطان في األرض الخطوات الت ، كثفت إسرائيلوخالل العامين الماضيين -10
 2018عمليات الشروع في بناء المستوطنات اإلسرائيلية في عام  عدد الفلسطينية المحتلة والسيطرة عليها. فارتفع

. واستمرت عمليات بناء المستوطنات اإلسرائيلية، بما فيها البؤر االستيطانية 2017في المائة مقارنة بعام  20بنسبة 
مستوطنة في الضفة الغربية والقدس  265لى إ يونيو/حيث وصل عددها في نهاية شهر حزيران 2019في عام 

                                                

(2) E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part I)؛ 12و 7ت ، الفقراA/HRC/29/52 78-75، الفقرات. 

(3) A/HRC/12/48. 

 .2017آذار/مارس  30"، عشية الذكرى السنوية الواحدة واألربعون ليوم األرضدولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء، " (4)

 .(2008) الغربيةأصحاب األيادي الطويلة: وضع اليد على األراضي الفلسطينية ألغراض األمن في الضفة ، كرم نابوت (5)

 International Courtفتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة،  (6)

of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinions (2004). 

 .2017نوفمبر /تشرين الثاني 11، "جدار الفصل"بتسيلم،  (7)

 

http://css.escwa.org.lb/OES/3658/1500277.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_29-3-2017-LD-ar.pdf
https://www.keremnavot.org/copy-of-1
https://www.keremnavot.org/copy-of-1
https://www.keremnavot.org/copy-of-1
https://www.icj-cij.org/en/case/131
https://www.btselem.org/arabic/separation_barrier
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        ، قد رت 2017. وفي عام (8)وحدة سكنية جديدة فيها 5800اسرائيلي، كما تم تطوير  630,000الشرقية، يسكنها نحو 
 .(9)كيلومتر مربع من الضفة الغربية 538.1                          بتسيلم أن المستوطنات غط ت 

 التهجير  -باء

لها، تؤدي السياسات والممارسات       مكمل                                            موازاة السيطرة على األرض والموارد وفي إطار في و -11
اإلسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم في مناطق من الضفة الغربية، وخاصة المنطقة )جيم( 

 خلق بيئة ضاغطة لتهجير الفلسطينيين                                                            والقدس الشرقية. وتلجأ إسرائيل إلى حجج وصيغ قانونية فضال  عن 
 .(10)مأسس ضدهم                                في ما يشكل جزءا  من التمييز الم 

وتمارس إسرائيل سياسات تقييدية وتمييزية تتنافى مع القانون الدولي في المنطقة جيم والقدس الشرقية  -12
الفلسطينيون في هذه كما يعاني  .تعيق قدرة الفلسطينيين على بناء المنازل والمنشآت والوصول إلى الخدمات

سياسات اإلغالق. وهكذا، من العنف والتهديدات المستمرة على يد المستوطنين وجنود االحتالل ون المناطق م
يعيش الفلسطينيون في ظروف صعبة يغلب عليها انعدام األمان واليقين، خاصة في تلك المناطق، حيث تخلق 

مغادرة. ويمكن أن يكون التشريد القسري والنقل إلى اليين إلى الممارسات اإلسرائيلية بيئة قسرية تدفع الفلسطين
مسبق من األفراد                                إذا ن ف ذ دون موافقة حرة وعلم  ترحيل قسريمناطق سكنية بديلة، نتيجة لهذه السياسات، بمثابة 

ولي لحقوق الذين ينتقلون، مما يمثل انتهاكا اللتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الد
 .(11)التفاقية جنيف الرابعة ويصل إلى حد جريمة الحرب       خطيرا                 القسري انتهاكا  الترحيلاإلنسان. ويشكل 

ويشكل هدم المنازل والمنشآت إحدى الممارسات اإلسرائيلية التي تؤدي إلى تهجير مباشر للفلسطينيين.   -13
 140منشأة للفلسطينيين، بما في ذلك  588، قامت إسرائيل بهدم 2019 سبتمبر/يلولأو 2018 سبتمبر/يلولأفبين 
ردوا بسبب عمليات الهدم في                         عدد الفلسطينيين الذين ش  وبلغ .(12)من الجهات المانحة      مموال       مبنى  122و      منزال 

، وبلغ بالتالي عدد (13)2018في عام        مشردا  472، مقابل       مشردا  481 2019األشهر السبعة األولى من عام 

                                                

تقرير الستة أشهر عن المستوطنات اإلسرائيلية في ، مكتب ممثل االتحاد األوروبي )الضفة الغربية وقطاع غزة، االونروا( (8)

 (.2019)غزة،  2019يناير إلى حزيران/يونيو /التقرير من كانون الثاني ةالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فتر

 .2017نوفمبر /تشرين الثاني 11"، المستوطناتبتسيلم، " (9)

(10) Al-Haq and others, Joint Parallel Report to the United Nations Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination on Israel’s Seventeenth to Nineteenth Periodic Reports, 100th Session (November 2019).                                  

 .21، الفقرة A/73/87-E/2018/69؛ 64و 58، 2،57، الفقرات A/73/410يرجى النظر إلى  (11)

(12) United Nations Office for the Coordination of Human Rights Affairs, “Data on demolition and displacement 

in the West Bank”. Available at https://www.ochaopt.org/data/demolition (accessed on 10 November 2019).                          

(13) Middle East Monitor, “Number of Palestinians displaced by Israel in 2019 already exceeds 2018 total”,  

23 August.                                                                                                                                                                                     

 

https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/68303/node/68303_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/68303/node/68303_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/68303/node/68303_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/68303/node/68303_ar
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19th-periodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf?sfns=mo
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19th-periodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf?sfns=mo
https://undocs.org/ar/A/73/410
https://undocs.org/ar/A/73/87%E2%80%93E/2018/69
https://www.ochaopt.org/data/demolition
https://www.middleeastmonitor.com/20190823-number-of-palestinians-displaced-by-israel-in-2019-already-exceeds-2018-total/
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،      شخصا  9639، 2019 سبتمبر/يلولأوشهر  2009روا نتيجة لهدم المنازل والمنشآت بين   ج                    لفلسطينيين الذين ه ا
 . (14)    طفال  5020بينهم 

شبه كامل للمحاسبة والردع من السلطات اإلسرائيلية، ازدادت هجمات المستوطنين                وفي ظل انعدام  -14
وحتى نهاية  2019اإلسرائيليين على الفلسطينيين، وقد أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية منذ مطلع عام 

 . (15)2018في الفترة المماثلة من عام ل جسئة ما افي الم 40بنسبة فاقت بنحو  2019 سبتمبر/يلولأ

                                                                                           ولم يقتصر العنف والتهديد باالعتقال على الفلسطينيين البالغين، بل ي عاني طالب المدارس في الضفة  -15
من العنف والتحرش والتهديدات من القوات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية والمستوطنين. كما       أيضا الغربية 

 كيلومترات من أجل الوصول إلى مدارسهم.. 10يضطر الطالب في الضفة الغربية للمشي مسافات تصل إلى 

 القمع المنهجي   -جيم

    رة   ر   ك                                                                                         تلجأ إسرائيل إلى ما يمثل قمعا  منهجيا  ألي شكل من أشكال المقاومة لسياساتها وممارساتها، م  -16
نوان انتهاك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وتتضمن اإلجراءات المنضوية تحت هذا الع

اإلفراط في استخدام القوة في غياب المحاسبة والمساءلة، واالعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وفرض العقاب 
 الجماعي.

ففي الفترة  .2014أعلى نسبة من الضحايا الفلسطينيين منذ الحرب على غزة في عام  2018هد العام   ش و -17
نساء في غزة  5      طفال  و 30               فلسطينيا  منهم  159تل     ، ق 2019أيلول/سبتمبر  30إلى  2018 سبتمبر/يلولأ 30من 

 901      طفال  و 5,888آخرين منهم  183,939والضفة الغربية على أيدي قوات الجيش واألمن اإلسرائيلية، وأصيب 
في المائة من طلبات تصاريح  18فق السلطات اإلسرائيلية على أكثر من اوفي هذا السياق، لم تو .(16)امرأة

 لىإ 2018 مارس/آذار 30الخروج من غزة لتلقي العالج للمصابين في مسيرة العودة الكبرى في الفترة من 
 .(17)2019 يوليو/تموز 3

صت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية باالحتجاجات في األرض الفلسطينية المحتلة في        وقد خل  -18
معقولة لالعتقاد بأن بعض االنتهاكات التي ارتكبتها قوات األمن اإلسرائيلية تشكل  تقريرها إلى وجود أسباب

، ال سيما من خالل (18)حتمل أن يكون جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية                                   جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك ما ي 
                                                

(14) United Nations Office for the Coordination of Human Rights Affairs, “Data on demolition and displacement 

                     (accessed on 10 November 2019). https://www.ochaopt.org/data/demolitionin the West Bank”. Available at  

 .2019أيلول/سبتمبر  30-17، نتقرير حماية المدنيياألمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (15)

(16) OCHA, “Data on casualties”. Available at https://www.ochaopt.org/data/casualties (accessed on 10 

November 2019).                                                                                                                                                                        

(17) Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Report to the Ad Hoc 

Liaison Committee (New York, 2019).                                                                                                                                           

(18) A/HRC/40/74 115و 114، 102، 101، 97، 94، الفقرات. 

 

https://www.ochaopt.org/data/demolition
https://www.ochaopt.org/ar/poc/17-30-september-2019
https://www.ochaopt.org/ar/poc/17-30-september-2019
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_september_2019.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_september_2019.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74


E/ESCWA/S-6/9 
 

-7- 
 

د للمتظاهرين              يليين المتعم واستهداف القناصة اإلسرائ (19)استخدام القوة بطريقة غير قانونية ومفرطة وغير متناسبة
اإلعاقة، باإلضافة إلى العاملين في المجال الصحي  المدنيين في غزة، بمن فيهم األطفال واألشخاص ذوو

 .(20)والصحفيين

، 2014و 2012و 2008وتشكل الهجمات العسكرية اإلسرائيلية الرئيسية الثالث على غزة في األعوام  -19
( المثال األفدح 2019 نوفمبر/تشرين الثاني 14و 12)كان آخرها بين       حجما ومعها العمليات العسكرية األصغر 

على استخدام إسرائيل القوة غير المتناسبة ضد الفلسطينيين. فقد تضمنت هذه الهجمات انتهاكات للقانون الدولي 
سفر عن مقتل آالف لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك االستخدام غير المتناسب للقوة الذي أ

 .(21)المدنيين الفلسطينيين وتدمير عشرات آالف المنازل وغيرها من المباني والبنى التحتية المدنية

وباإلضافة إلى العنف، تلجأ إسرائيل إلى االعتقاالت التعسفية والواسعة بحق الفلسطينيين. فبحلول نهاية  -20
، من بينهم       معتقال  5050فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية اللمعتقلين ل، بلغ العدد اإلجمالي 2019 سبتمبر/يلولأ

ي أ،       داريا إ       معتقال  460واسع، ليطال امرأة. كما تستمر إسرائيل في االعتقال اإلداري على نطاق  43      طفال  و 190
 .(22)على أدلة ومعلومات سرية      بناء 

كما يستمر غياب  ،إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ومنهم األطفال، التعذيب وسوء المعاملة توتتضمن ممارسا -21
اآلليات القانونية للحصول على التعويضات أو العدالة نتيجة للممارسات غير المشروعة للجيش اإلسرائيلي وقوات 

نيين إلى سجون خارج األرض للقانون الدولي عبر نقل السجناء الفلسطي        انتهاك إضافة إلى األمن اإلسرائيلية 
 المحتلة. 

            عتبر عقابا                                                                                           وتستمر إسرائيل بسياسة الهدم العقابي لمنازل أسر الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم هجمات، بما ي  -22
 سرائيلإ، نفذت 2019 سبتمبر/يلولأالعام الماضي الى  أيلول/سبتمبريحظره القانون الدولي. فمنذ         جماعيا 

واألشكال األخرى من العقاب الجماعي هي إجراءات عقابية تشمل اإلغالق  .(23)النوععمليات هدم من هذا  8
، استأنفت إسرائيل ممارسة 2015الكامل لمجتمعات محلية وقرى أتى منها شخص يشتبه بقيامه بهجوم. ومنذ عام 

عتبر      ، وي قاموا بذلكأنهم أو يشتبه ب ائيليينرإستنفيذهم هجمات ضد لون أثناء   ت   ق                           ز جثث الفلسطينيين الذين ي احتجا
 .(24)                        ذلك أيضا  عقابا  جماعيا 

                                                

 .101و 99، الفقرتان المرجع نفسه (19)

 .94و 76، 74، 71، 68، الفقرات المرجع نفسه (20)

(21) A/HRC/12/48 ؛ 1921و 1877، الفقراتA/HRC/29/52 40، الفقرة. 

(22) Prisoner Support and Human Rights Association, “Statistics”. Available at 

http://www.addameer.org/statistics (accessed on 18 November 2019). 

(23) Breakdown of data on demolition and displacement in the West Bank. Available at https://app.powerbi.com 

(accessed on 15 November 2019).                                                                                                                                            

(24) Office of the High Commissioner for Human Rights, “Submission for the Universal Period Review of Israel”, 

June 2017.                                                                                                                                                                                  

 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
http://www.addameer.org/statistics
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=4826&file=EnglishTranslation
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أحد أشكال العقاب الجماعي على  2007ويشكل الحصار المفروض على غزة من حزيران/يونيو  -23
                                                                                                   الفلسطينيين، وهو أقسى تجليات سياسات تقييد حركة األشخاص والبضائع التي تنتهجها إسرائيل، وهو أيضا  غير 

إسرائيل، وهي سلطة االحتالل في غزة، على المعابر البرية والبحرية والجوية إلى غزة . وتسيطر (25)قانوني
)باستثناء معبر رفح(. وقد حال الحصار دون التنمية في غزة بل وأدى إلى نكوص التنمية، إضافة إلى تعطيل 

 جهود إعادة اإلعمار بعد الهجمات العسكرية المتكررة.

 وتداعياتها التشريعات اإلسرائيلية  -      ثانيا 

في حين تستمر السلطات اإلسرائيلية بالممارسات والسياسات المشار إليها، برزت خالل األعوام األخيرة  -24
تطورات تشريعية مرتبطة باالحتالل وتعامل الدولة اإلسرائيلية مع األرض الفلسطينية المحتلة ومع الفلسطينيين 

 فلسطينية قابلة للحياة.الرازحين تحت االحتالل وتقلص احتماالت إقامة دولة 

 من العوامل:                                                     وقد تعزز هذا االستنتاج في السنوات األخيرة من خالل عدد  -25

عدم إحراز تقدم على الجبهة السياسية حيث توقفت المفاوضات بشأن حل الوضع النهائي وتبدو  (أ)
 آفاق استئنافها في المستقبل القريب قاتمة؛ 

ر الحقائق على األرض، ال سيما توسيع                     ة التي تؤدي إلى تغي تصاعد وتيرة الممارسات اإلسرائيلي (ب)
المستوطنات، واالستيالء على األراضي وتهجير السكان أو "الهندسة الديمغرافية"، مما يجعل الضفة الغربية أكثر 

                                            تفتيتا  من أي وقت مضى بالنسبة للفلسطينيين؛ 

نية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تسريع التشريعات التي تؤثر على وضع األراضي الفلسطي (ج)
وترسيخ سيطرة إسرائيل عليها، وإطالق عملية الضم الرسمي لمساحات واسعة من الضفة الغربية، بعد أن كانت 
                                                                                              تعمل على ترسيخ الضم الفعلي، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية تتضمن تنازال  عن األراضي في سياق 

 ن.عملية السالم وحل الدولتي

بالنسبة للعامل األخير، فقد تسارع التشريع اإلسرائيلي باالتجاه المشار إليه أعاله بوتيرة ونطاق غير  -26
 :(26)سلسلة قوانين في هذا السياق، منها القوانين التالية 2017مسبوقين. فأقر الكنيست اإلسرائيلي منذ بداية 

 فبراير/شباط 6دق عليه الكنيست في )صا – (2017)قانون لتسوية التوطين في يهودا والسامرة  )أ(
المحتلة، الغربية ( وهو يسمح بمفعول رجعي بمصادرة األراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة 2017

قيمت على أراض                                                                                      لغرض تثبيت البؤر االستيطانية القائمة عليها، وبالتالي تشريع المستوطنات خاصة تلك التي أ 
 ؛من الحكومة اإلسرائيليةقة رسمية فلسطينية خاصة دون مواف

                                                

 المرجع نفسه. (25)

 (.2019 نوفمبر/تشرين الثاني 15               " )است رجعت في الراصد القانونيالمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، " (26)

https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9
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قانون تغريم كل من يمنع تقديم خدمات تجارية وغيرها على أساس مكان السكن )صادق عليه  )ب(
( والمقصود من هذا القانون المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 2017 فبراير/شباط 23الكنيست في 

 ؛بما في ذلك حمالت المقاطعة ضدها،تخذ                                        المحتلة وحمايتها من اإلجراءات التي قد ت 

 )صادق عليه الكنيست يوم 2تعديل رقم  -القانون األساسي: القدس عاصمة إسرائيل  )ج(
(: بأن أي تغيير لقانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، يحتاج إلى أغلبية عددية 2018 يناير/ثانيالكانون  1

لقدس الشرقية أي تنازل إسرائيلي عن الوضع القائم في ا ، وهو ما يجعل تقديم      نائبا  120، من أصل       نائبا  80من 
 ؛المحتلة أكثر صعوبة

 ىقض(: 2018 فبراير/شباط 13)صادق عليه الكنيست في  20تعديل رقم  -قانون التعليم العالي  )د(
قائمة المحتلة، لتصبح جامعة "اريئيل" ال الغربية بسريان صالحيات مجلس التعليم العالي اإلسرائيلي على الضفة

منح هذه                                       من مجلس تعليم عال خاص بها، وبالتالي ي                                                     في مستوطنة أريئيل، غربي منطقة نابلس، خاضعة له، بدال 
 ؛ائيليةالجامعة نفس المكانة التي تتمتع بها سائر الجامعات اإلسر

( 2018 يوليو/تموز 16)صادق عليه الكنيست في  117تعديل رقم  -قانون المحاكم للشؤون اإلدارية  (ه)
المحتلة، من التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية، بالتماسات ضد الغربية يمنع الفلسطينيين في الضفة 

قرارات صادرة عن سلطات االحتالل، والحكم العسكري، حيث يصبح على الفلسطيني التوجه بالدرجة األولى، 
االستئناف على قرارات المحكمة المركزية. وبالتالي إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ومن ثم يمكن 

يؤدي هذا القانون إلى توسيع صالحيات المحاكم اإلدارية اإلسرائيلية المحلية على األرض المحتلة، خاصة المنطقة 
"جيم" في الضفة الغربية، وهو يشكل خطوة في اتجاه فرض القانون اإلسرائيلي بشكل كامل عليها وضمها إلى 

 ؛(27)بشكل رسميإسرائيل 

 يوليو/تموز 19الدولة القومية للشعب اليهودي )صادق عليه الكنيست في  -قانون أساس: إسرائيل )و(
( والذي ينص على ما يلي: "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، التي فيها قامت دولة 2018

طنية، وتعمل من أجل تشجيع وتطوير إقامته إسرائيل..." و"ترى الدولة في تطوير االستيطان اليهودي قيمة و
وتوطيده..." وبالتالي فإن هذا التعديل على قانون إسرائيل األساسي يزيد من غموض الحدود التي تعتبرها إسرائيل 

                                             عدا  "دستوريا " قوميا  للمستوطنات اإلسرائيلية       ضفي ب                                                           حدود دولتها، إال أنه يؤكد على أن االستيطان قيمة وطنية، ما ي 
 ي األرض الفلسطينية المحتلة.ف

من القوانين ومشاريع القوانين                                 من حملة تشريعية يضاف إليها عدد                                    القوانين المشار إليها أعاله هي جزء  -27
تعزز السيطرة والسيادة اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية المحتلة، وتساهم في سحب تراخيص اإلقامة وتعاقب 

                                                                   اريع القوانين قيد الدرس حاليا  مشروع قانون "القدس الكبرى" الذي يضم كل من يقاوم هذه السيطرة. ومن مش
 .(28)بشكل رسمي المستوطنات الكبرى الخمس في محافظة القدس إلى المدينة

                                                

(27) A/73/45717. 

(28) A/73/45717. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_73_45717.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_73_45717.pdf
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تقتطع بموجبه السلطات  2018                                                                   إلى جانب هذه القوانين، أقر الكنيست اإلسرائيلي قانونا  في تموز/يوليو  -28
الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل بموجب بروتكول باريس ما يساوي المبالغ  اإلسرائيلية من عائدات الضرائب

التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لألسرى الفلسطينيين وعوائلهم وأسر الشهداء. وال يخرق هذا القانون االتفاقيات 
لوفاء بالتزاماتها ضعف قدرة الحكومة الفلسطينية على ا                                                 الموقعة ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير فحسب، بل ي 

 المالية ويفتح الباب أمام تدخالت إسرائيلية أوسع في السياسات المالية واالجتماعية واالقتصادية الفلسطينية.

 االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي  -      ثالثا 

يؤدي التفتيت الجغرافي لألرض الفلسطينية المحتلة بسبب منظومة السياسات والممارسات اإلسرائيلية  -29
 على التنقل والوصول، إلى نشوء اقتصادات منفصلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

فحسب، بل أيضا إلى تدهور الظروف  وال يؤدي ذلك إلى تقويض إمكانيات التنمية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
 المعيشية للفلسطينيين.

ويتفاقم هذا التدهور من جراء أوجه القصور الكبيرة في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة إلى حكومة  -30
ض ذلك قدرة المجتمع الدولي على تلبية االحتياجات                                                   فلسطين واألونروا والعمليات اإلنسانية بوجه عام. ويقو 

مليون فلسطيني في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، أو نحو نصف  2.5نحو         اعت ب ربفعالية، حيث  المتزايدة
 .(29)السكان، في عداد المحتاجين إلى المساعدة اإلنسانية والحماية

قيود الاالحتالل، بما في ذلك  التي يفرضهاال يزال اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة يعاني من التدابير  -31
قطاع غزة. ونتيجة لذلك، يظل  الحصار علىمن       عاما  12ضافة الى إالموارد،  استخدامو والتجارةلى التنقل ع

                                                                                                    االستثمار في االقتصاد الفلسطيني ضعيفا ، مما يؤدي إلى غياب التصنيع.  في حين توقع البنك الدولي نموا  في 
ته إن استمر الوضع على ما هو عليه، بنمو سلبي ، تشي توقعا2019المائة في  يف 1.3االقتصاد الفلسطيني بنسبة 

 .(30)2021( لعام في المائة -0.4و) 2020( لعام في المائة -1.1بنسبة )

، 2019في المائة في الربع الثالث من عام  24.6وسجل مستوى البطالة في األرض الفلسطينية المحتلة إلى  -32
 .(31)في المائة 45.1حيث وصل في غزة إلى من 

ن الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني في األرض الفلسطينية المحتلة في عام يالفلسطينيوكانت نسبة  -33
في الشهر ألسرة مكونة من شخصين        دوالرا  692ف خط الفقر بإنفاق قدره      )يعر  في المائة 29حوالي  2017

في المائة في عام  38.8في المائة من سكانها، مقابل  53بالغين وثالثة أطفال( في غزة، وصلت هذه النسبة إلى 

                                                

(29) OCHA, 2019 Humanitarian Needs Overview (December 2018). 

(30) World Bank, Macro Poverty Outlook for the Middle East and North Africa, Palestinian Territories  

(October 2019).                                                                                                                                                                          

الحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للربع ادولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، " (31)

 .2019تشرين الثاني/نوفمبر  7"، (2019، سبتمبر/أيلول – يوليو/دورة )تموز 2019الثالث 

 

https://www.un.org/unispal/document/ocha-2019-humanitarian-needs-overview/
http://pubdocs.worldbank.org/en/250361570664056483/EN-MPO-OCT19-Palestine.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3594
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3594
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3594
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3594


E/ESCWA/S-6/9 
 

-11- 
 

في المائة في عام  33.8إلى  2011في المائة في عام  21.1. كما تضاعفت نسبة الفقر المدقع في غزة من 2011
 . (32)الفقر المدقع بعدم القدرة على تلبية الحد األدنى المطلوب من الغذاء والملبس والمسكن(       )يعر ف 2017

مليون شخص، من  1.56ويعاني حوالي ثلث الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، أي حوالي  -34
انعدام األمن الغذائي، نتيجة لتدهور معدالت الفقر والبطالة.  وتتبع أسعار األغذية األسواق اإلسرائيلية، التي يبلغ 

 . (33)ه في األرض الفلسطينية المحتلةفيها متوسط القدرة الشرائية للفرد أكثر من ستة أضعاف ما هو علي

األرض  أن انعدام األمن الغذائي في 2018جريت في عام                                        وجاء في دراسة استقصائية لألمن الغذائي أ  -35
في المائة( من  32.7يعاني ثلث األسر المعيشية ) ، حيث                                                 الفلسطينية المحتلة ال يزال عند مستويات مرتفعة جدا 

أعلى معدل في  2018غزة، سجلت مستويات انعدام األمن الغذائي في عام  انعدام األمن الغذائي. وفي قطاع
 . (34)في المائة 68.5السنوات العشرين الماضية، بلغ 

من البنات( في جميع أنحاء  255 958من البنين و 249 327من أطفال المدارس ) 505 285ويواجه نحو  -36
يد في بيئة آمنة ومؤاتية لألطفال. ويحتاج حوالي األرض الفلسطينية المحتلة صعوبات في الحصول على تعليم ج

وفي قطاع  .(35)من الرجال( إلى الدعم والمساعدة اإلنسانية 8 031من النساء و 5 942من المعلمين ) 13 973
 .غزة، يعمل أغلب المدارس بنظام النوبتين أو الثالث نوبات بسبب النقص في عدد المدارس

من المكبات ومنشآت معالجة النفايات،                             التدهور البيئي حيث يقع عدد وال يزال الفلسطينيون يعانون من  -37
في  22في الضفة الغربية. كما يعاني  بما فيها النفايات السامة، التي تديرها إسرائيل بالقرب من بلدات فلسطينية

شرب الاه ر الحصول على ميمن الفلسطينيين في الضفة الغربية من رداءة نوعية المياه وفي غزة يقتص المائة
 من السكان. في المائة 10.4على 

من سكان غزة المياه في المنزل لمدة سبع ساعات كل يوم في المائة  25، تلقى 2019 أغسطس/ففي آب -38
لمدة سبع ساعات كل ثالثة أيام. كما بلغ منهم  في المائة 10لمدة سبع ساعات كل يومين و ممنه في المائة 65و

للفرد في       لترا  78حوالي  2019ر األنابيب في غزة خالل النصف األول من عام متوسط كمية المياه المنقولة عب
 . (36)للفرد في اليوم     لتر  100اليوم، في حين أن توصية منظمة الصحة العالمية هي 

                                                

بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (32)

www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm  تشرين  15رجعت في      )است

 (.2019الثاني/نوفمبر 

(33) World Food Programme (WFP), “WFP Palestine country brief”, January 2019. 

(34) WFP, State of Palestine Annual Country Report 2018: Country Strategic Plan 2018-2022 (Rome, 2019). 

(35) OCHA, 2019 Humanitarian Needs Overview (December 2018). 

                                                                    زيادة إمدادات الكهرباء تحس ن إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف تنسيق الشؤون اإلنسانية، " األمم المتحدة، مكتب (36)

 (.2019أغسطس /"، نشرة الشؤون اإلنسانية )آبالصحي في غزة

 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/wfp-palestine-country-brief-january-2019
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104228/download/
https://www.un.org/unispal/document/ocha-2019-humanitarian-needs-overview/
https://www.ochaopt.org/ar/content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and-sanitation-gaza
https://www.ochaopt.org/ar/content/increased-electricity-supply-improves-access-water-and-sanitation-gaza
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في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المساعدة اإلنسانية في مجال الرعاية       شخصا  1 163 618ويحتاج نحو  -39
في القدس الشرقية جيوب من األشخاص المعرضين للمخاطر والمعزولين               . وتوجد أيضا (37)الصحية األساسية

من السكان إلى المساعدة الصحية،  140 000عن الخدمات المقدمة في القدس والضفة الغربية، حيث يحتاج حوالي 
 .(38)الجئ 40 000ومنهم نحو 

 وتدهور حصار ونكوص التنمية ويوشك النظام الصحي في غزة على االنهيار نتيجة لسنوات ال -40
مسيرات العودة "وتدفق األعداد الهائلة من المصابين نتيجة المظاهرات المستمرة في إطار البنى التحتية 

 .(39)"الكبرى

في غزة وقد بلغ أعلى مستوى لدى  2018في المائة خالل عام  10م بنسبة                         ويقدر معدل انتشار التقز  -41
م، مع                             دون سن الخامسة معرضون للتقز      طفال  92 430سر المنخفضة الدخل؛ وثمة                سر الالجئين واأل             األطفال في أ 

طفل يعانون من اإلسهال المائي أو الدموي، بسبب أزمة الصرف الصحي  36 000ساح، وحوالي        حالة ك  10 000
 .(40)وتدهور إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة

بالغة على القطاع الصحي،                                    كانية التنبؤ بها في قطاع غزة آثار ويترتب على قلة إمدادات الكهرباء وعدم إم -42
دين على آالت                                                                               مما يعرض حياة المرضى في المستشفيات والمستوصفات للخطر. ويشمل ذلك المرضى المعتم 

دعم الحياة في وحدات العناية المركزة، والمواليد المعرضين للخطر في الحاضنات والمرضى الذين يحتاجون 
 .(41)جراحية طارئة إلنقاذ حياتهم إلى عمليات

ول العزل الجغرافي للضفة الغربية دون وصول الفلسطينيين إلى حقهم في الرعاية الصحية، وبخاصة   ح    وي  -43
 في الخليل. فليس لدى ثلث سكان هذه المناطق  H2من يعيشون في المنطقة جيم، ومنطقة التماس والمنطقة 

تقدمها        خدمات        محليا         مجتمعا  135الصحية األولية. ويتلقى ما مجموعه  إال إمكانية محدودة للحصول على الرعاية
أكبر من المرافق الدائمة لبعض                                                                              عيادات متنقلة. وتعرقل سياسات التخطيط التقييدية الجهود الرامية إلى إنشاء عدد 

 .(42)المجتمعات المحلية

                                                

(37) OCHA, 2018-2020 Humanitarian Response Strategy – January–December 2019 Humanitarian Response 

Plan (December 2018).                                                                                                                                                              

(38) OCHA, 2019 Humanitarian Needs Overview (December 2018). 

 .المرجع نفسه (39)

(40) A/74/88–E/2019/72. 

 .المرجع نفسه (41)

 .المرجع نفسه (42)

 

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/occupied-palestinian-territory-2018-2020-humanitarian-0
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/occupied-palestinian-territory-2018-2020-humanitarian-0
https://www.un.org/unispal/document/ocha-2019-humanitarian-needs-overview/
https://undocs.org/ar/A/74/88
https://undocs.org/ar/A/74/88
https://undocs.org/ar/A/74/88


E/ESCWA/S-6/9 
 

-13- 
 

 (43)ف والصمود                            آليات الشعب الفلسطيني للتكي   -      رابعا 

قدرتهم على  تحد منووالصعوبات التي تعوق الفلسطينيين عن العيش بكرامة  التحدياتبالرغم من جميع  -44
التصرف في حياتهم وتلبية حاجاتهم األساسية والوصول الى الخدمات األساسية، لطالما سعت األسر الفلسطينية 

الحفاظ على الحد  من فلسطينيجاهدة لتحسين ظروفها المعيشية. وبالرغم من شدة الظروف، تمكن الشعب ال
 األدنى من التماسك االجتماعي والروابط العائلية واألمل باسترداد الحقوق والعيش الكريم لهم ولألجيال المقبلة.

ونتيجة لذلك ولواقع الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جهوده لمواجهة الممارسات والسياسات اإلسرائيلية  -45
ف مع الظروف الحياتية المفروضة                                          أت آليات مبتكرة، تهدف الى التأقلم والتكي في األرض الفلسطينية المحتلة، نش

تعزيز الصمود ومقاومة السياسات والممارسات اإلسرائيلية ونتائجها وتداعياتها في إطار  نفسهعليهم، وفي الوقت 
 ف والصمود".           ليات التكي                                                                             السعي إلنهاء االحتالل ونيل الحقوق. ويشير هذا التقرير إلى هذه اآلليات اصطالحا  "بآ

 ف والصمود                  تعريف آليات التكي   -ألف

ف والصمود مجموعة واسعة من اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية العفوية                      المقصود بآليات التكي  -46
والمؤسسية التي يستحدثها المجتمع الفلسطيني ليعيد إنتاج نفسه ضمن القيود والمعيقات التي يفرضها االحتالل 

تشمل شبكة واسعة من العالقات الثقافية والمادية والقيمية التي يبنيها األفراد أو األسر أو الجماعات فيما عليه؛ و
بينهم داخل المجتمع بهدف التعاضد لمواجهة األزمات وظروف عدم االستقرار واألمان. وهي ببعض جوانبها 

 اعية. اجتم        وثقافة          ومعايير      قيم                                   عالقات اجتماعية دائمة مرتبطة بنسق 

وتتضمن هذه اآلليات إجراءات واسعة تتراوح بين تقليص االنفاق واالستهالك )خيار الهبوط في مستوى  -47
المعيشة( من خالل تراجع الكمية، والتوجه نحو السلع والخدمات األقل كلفة )سعر( واألقل نوعية؛ وتفعيل الموارد 

المال االقتصادي والبشري، وإعادة توظيفها حسب الحاجة والظروف؛ وتفعيل الشبكات س أرالمتاحة من 
 التضامنية المختلفة وتفعيل رأس المال االجتماعي ورأس المال الرمزي والمعنوي.  

 ف والصمود:                               ويمكن تحديد شكلين آلليات التكي  -48

 ق أهدافها؛قدرتها على تحقيمن سياسات االحتالل، وتحد  تأثيراتآليات تحد من  •

آليات تأتي في سياق إيجاد بدائل تسمح باستمرار أداء المجتمع ومؤسساته دورها ضمن حدود  •
 مع آثار سياسات وممارسات االحتالل. معينة، لكنها تسمح بالتعايش

                                                

 الفلسطينية األرض في المعيشية األوضاع حول االستشاري الخبراء                                             يعكس هذا القسم جزءا  من مداوالت وخالصات اجتماع (43)

ان يومي          قد في عم                 والصمود والذي ع  ف      للتكي  الفلسطيني الشعب واستراتيجيات االنعكاسات، المحددة، العوامل: االحتالل ظل في والتنمية المحتلة

 .2019أكتوبر /تشرين األول 1سبتمبر و/أيلول 30
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ف والصمود ضمن مستويات متداخلة: تشكل العائلة الوحدة التي تتكثف فيها هذه اآلليات،                   وتأتي آليات التكي  -49
إلى                                                                          ف والصمود على مستوى التضامنيات القرابية والمحلية )المجتمع المحلي(، وصوال                      تفاعل مع آليات التكي في 

 التضامنيات العابرة للمناطق والحدود. 

وال بد من اإلشارة إلى التكامل بين الفعل المخطط والمبادرات الشعبية غير المركزية، وتطوير التنظيم  -50
ير االنتماء الوطني العام، والتكامل ما بين آليات فعل المؤسسات الحكومية وغير الذاتي للمواطنين، مع تطو

 الحكومية والمجتمعات المحلية لمواجهة كثافة وشمول ممارسات وسياسات االحتالل تجاه الشعب الفلسطيني.

 العوامل المؤثرة  -باء

هة سياسات وممارسات االحتالل ف، بصورة عامة، في إطار الفعل ورد الفعل في مواج                 تأتي آليات التكي  -51
مؤسسية على مستوى الحكومة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، وآليات    ف                   ترجم في آليات تكي               اإلسرائيلي، وت 
 دعها المجموعات القرابية والمحلية المختلفة.  ب             غير رسمية ت 

 وتتأثر هذه اآلليات بشكل مباشر بما يلي:  -52

م المترتبة على اتفاق أوسلو   ظ                               سطينية، وهي محكومة باألطر والن السياسة العامة للحكومة الفل •
 ؛إلى ضعف الموارد المالية المزمن وغيرها من االتفاقيات وشروط التمويل، باإلضافة

السياسات اإلسرائيلية الهادفة إلى تفتيت الشعب الفلسطيني وإضعاف النسيج المجتمعي، والتي أدت  •
طابع مناطقي، وتقسيم المناطق المختلفة إلى مناطق "امتيازات" إلى حد ما إلى نمو أولويات ذات 

إضعاف الهوية إلى متباينة وتولد تراتبية اجتماعية مناطقية تعمق االنقسام المجتمعي وتؤدي 
 ؛الفلسطينية الجامعة

                                                                                        االعتماد المتزايد على التمويل الخارجي الذي يكون غالبا  مرتبطا  بأولويات سياسية ال تتطابق،  •
ضرورة، مع أولويات المجتمع الفلسطيني، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى مشاريع وبرامج وخطط بال

تعود بفائدة محدودة على الفلسطينيين.  ويمر من خالل بنية مؤسسية يتمتع فيها االحتالل اإلسرائيلي 
 بحق النقض ألي مشروع يتعارض مع مصالحه.

 :البعيد المدى على عليها يعول نأ يمكن التي والصمود ف      التكي  آليات عن نماذج -53

التعاونيات التي تستند إلى التشغيل الذاتي، وعادة ما تكون مرتبطة بقطاعات إنتاجية أو تجارية،  •
والتي تكتسب أهمية خاصة في استغالل فاعل للموارد المتاحة ألعضائها. وقد تكون آلية فاعلة في 

 ؛، وبالتالي تحسن المردود المادياألعضاءمواجهة حالة البطالة المزمنة، وتخفيض الكلف على 

إلى التضامنيات العابرة للحدود )الشتات                                                         التضامنيات بمستوياتها المختلفة )العائلية/القرابية وصوال  •
                                                                                   الفلسطيني( وهي من األنماط المؤطرة للعالقات واألنشطة التكافلية مبنية أساسا  بين األفراد 

ية )مثل الجمعيات العائلية ولجان األحياء...( تستهدف خدمة والعائالت واألحياء والعالقات القراب
المجتمع المحلي ككل. وقد تتمأسس تلك التضامنيات لتتحول إلى مجموعة ضاغطة، أو حركة 

 .اجتماعية منظمة
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رادة السياسية الدولية واالقليمية التي تدفع باتجاه االستقالل فإن حماية موارد الفلسطينيين وفي غياب اإل -54
ليات ة الفرصة لهم الستغاللها تصبح أولوية آنية على جدول أعمال المجتمع الدولي. إال أن دعم هذه اآلواتاح

 أنشئت فيه.  ذيبعدم االخالل بالتوازن الدقيق ال                    يجب ان يكون مشروطا 

ي تدخل لذلك، ال بد من دراسة السياق واآلليات وتعقيداتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية قبل أ -55
الحتالل والممارسات والسياسات اإلسرائيلية وأثرها البعيد األمد افهم عميق ألهداف وطبيعة من فيها. فال بد 

تدخل قبل تنفيذه، وتحديد ما هي ي أن.  ويجب دراسة وتقييم   ي                                          والتراكمي على المجتمع واالقتصاد الفلسطيني 
 المعلومات التي يتطلبها إجراء مثل هذا التقييم.

 الخالصة  -      خامسا 

تواصل إسرائيل توطيد سيطرتها على األرض الفلسطينية المحتلة. ولهذا الغرض، يمكن النظر إلى  -56
السياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة على أنها جزء من استراتيجية ثالثية األبعاد قائمة على 

ة. وفي سياق توطيد السيطرة اإلسرائيلية على األرض االستيالء على األرض وتشريد الفلسطينيين وقمع أي مقاوم
الفلسطينية المحتلة، برزت خالل السنوات األخيرة تطورات تشريعية مرتبطة باالحتالل وتعامل الدولة اإلسرائيلية 
مع األرض الفلسطينية المحتلة ومع الفلسطينيين الرازحين تحت االحتالل وتقلص احتماالت إقامة دولة فلسطينية 

 لة للحياة.قاب

، بما في ذلك مبدأ عدم جواز (44)تنتهك العديد من الممارسات والسياسات اإلسرائيلية القانون الدولي -57
العديد من مواد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي  ىاالستيالء على األرض عن طريق الحرب، باإلضافة إل

ة واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال لحقوق اإلنسان. وفي مذكرته حول االنعكاسات االقتصادي
المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن 
السوري المحتل ال يزال االحتالل اإلسرائيلي الطويل األمد لألرض الفلسطينية والجوالن السوري، كان األمين 

 متعدد اإلسرائيلية والممارسات وللسياسات لالحتالل السلبي التأثير" ألمم المتحدة قد أعاد التأكيد علىالعام ل
 .(45)"االحتالل ظل في يعيشون الذين السكان مستقبل على لذلك التراكمية التداعيات وتؤثر الطبقات،

وباإلضافة إلى الخسائر في األرواح، أدت السياسات والممارسات اإلسرائيلية إلى تدهور األوضاع  -58
االجتماعية واالقتصادية، وتسببت بأزمات إنسانية وبنكوص التنمية، حيث سيكون من شبه المستحيل تحقيق أهداف 

محتلة بسبب منظومة السياسات التفتيت الجغرافي لألرض الفلسطينية الدى أ. فقد 2030التنمية المستدامة 
والممارسات اإلسرائيلية على التنقل والوصول، إلى نشوء اقتصادات منفصلة، بما يساهم في تدهور الظروف 
المعيشية للفلسطينيين. وإذ يفاقم ذلك أوجه القصور الكبيرة في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة، تزايد عدد 

ط الوطني للفقر إلى حوالي الثلث، بينما ال تزال مستويات البطالة مرتفعة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الخ
في المائة(، ويعاني أكثر من ثلث الفلسطينيين من انعدام األمن الغذائي. وتلحق بغزة وسكانها الحصة  25)حوالي 

                                                

(44) S/RES/2334 (2016); A/RES/71/97; A/HRC/RES/37/36; A/71/86-E/2016/13. 

(45) A/74/88–E/2019/72. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ar/a/res/71/97
http://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/36
https://undocs.org/en/A/71/86-E/2016/13
https://undocs.org/ar/A/74/88
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ثلثي السكان من في المائة من أهلها تحت خط الفقر الوطني ويعاني حوالي  53الكبرى من المعاناة، حيث يعيش 
 .2019في المائة في الربع الثالث من عام  45انعدام األمن الغذائي، بينما وصلت نسبة البطالة فيها إلى 

ف والصمود، تهدف إلى                                                                       وفي هذه الظروف والتي امتدت على نحو عقود، أنشأ الفلسطينيون آليات للتكي  -59
يق أهدافها؛ أو إلى إيجاد بدائل تسمح باستمرار أداء الحد من نجاح سياسات االحتالل، والحد من قدرتها على تحق

المجتمع ومؤسساته دورها ضمن حدود معينة، لكنها تسمح بالتعايش مع آثار سياسات وممارسات االحتالل.  وفي 
                 ف والصمود خيارا                                                                                    ظل الغموض وانعدام اليقين بمستقبل عملية السالم واألفق السياسية، يشكل دعم آليات التكي 

في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة وتخطي السياسات والممارسات اإلسرائيلية والظروف االقتصادية يساهم 
 واالجتماعية الناتجة عنها.

على الديناميات والتوازنات المجتمعية يجب أن يكون                                                   وليكون هذا الدعم مفيدا  وهادفا  دون أن يؤثر سلبا  -60
السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى توطيد االحتالل  للواقع والسياق، خاصة      عميق          على فهم        مبنيا 

                                                                      هنا  للمساعدات الخارجية وتابعا  لالقتصاد اإلسرائيلي، وبالتالي غير قابل                              وإبقاء االقتصاد الفلسطيني مرت 
 .للنهوض واالستدامة

----- 
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