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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 الدورة الثالثون
 8102حزيران/يونيو  28-25بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 االحتالل اإلسرائيلي وممارساته تداعياتشعب الفلسطيني: دعم ال

 موجـز

وتحليل األوضاع االجتماعية  برصدتقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
الممارسات والسياسات اإلسرائيلية فيها وانتهاكات  تداعياتوواالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة 

 603قرار في الخاصة الدول األعضاء، و هافوضتما على نحو  االحتالل،التي ترتكب في سياق  القانون الدولي
 .8103كانون األول/ديسمبر  01( بتاريخ 82-)د 683والقرار  8102أيلول/سبتمبر  02بتاريخ ( 82-)د

اسات السيعن صورة بتلك القرارات،  عمالا لإلسكوا م إلى الدورة الثالثين قد  هذا التقرير، الم  عرض ي
من آثارها التراكمية المباشرة والطويلة األجل على السكان الفلسطينيين الذين  دداا والممارسات اإلسرائيلية وع

 ز التقرير علىيرك  . وحياتهم االجتماعية واالقتصاديةظروف على وخصوصاا االحتالل، تحت  يعيشون
لى قطاعات مختارة من االقتصاد الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة. كما يلقي الضوء ع

لمستمر بسبب االحتالل الكنها  ،فرص عملإمكانات استحداث إنتاجية و إمكانات  تحمل في طياتها الفلسطيني 
 .في نموها عقباتتواجه 
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 ةـمقدم

تقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( برصد وتحليل األوضاع االجتماعية  -0
ن الممارسات والسياسات اإلسرائيلية فيها وانتهاكات القانو داعياتوتاالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة و

فوضتها الدول األعضاء، وخاصة في القرار ما الدولي التي ترتكب في سياق االحتالل اإلسرائيلي، على نحو 
 .8103ديسمبر /كانون األول 01بتاريخ ( 82-)د 683والقرار  8102سبتمبر /أيلول 02المؤرخ بتاريخ ( 82-)د 603
تقديم تقرير دوري إلى اللجنة في دوراتها الوزارية حول ممارسات طلب القرار األول إلى أمانة اإلسكوا "فقد 

االحتالل اإلسرائيلي التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني االقتصادية واالجتماعية وغيرها من الحقوق التي ينص 
يل الستمرار في رصد وتحلا" إليهاالثاني القرار  وطلب" ن الدولي والمواثيق واالتفاقيات الدوليةعليها القانو

تداعيات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومجتمعه واقتصاده وبناه التحتية وعلى التنمية االقتصادية 
عية ى الدورة الثالثين للجنة االقتصادية واالجتماقدم هذا التقرير إل". وي  واالجتماعية لألجيال الحالية والمستقبلية

 .القرارينب لغربي آسيا عمالا 

عانى الشعب الفلسطيني من الظلم والسياسات اإلسرائيلية التمييزية واالنتهاكات اإلسرائيلية  ،لعقود طويلة -8
 جئين ت الالالعديدة للقانون الدولي على حساب حقوقه: يعيش ماليين الفلسطينيين في الشتات وفي مخيما

يعاني الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية و؛ العودةحرمون من حقهم في في جميع أنحاء المنطقة وي  
 الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة وطأة االحتالل يعاني و ؛(1)من التمييز المجتمعي والمؤسسي

 وممارساته القمعية المباشر

لى جهود للحصول عبذل الالشعب الفلسطيني ومؤسساته ال يتابع  ،ت الهائلةالصعوباورغم االحتالل  -6
وأهداف التنمية  8161إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام أيضاا سعى ي، بل فحسب حقوقه غير القابلة للتصرف

تدابير تخذ ت  ما لم الفلسطينية المحتلة أمر مستبعد  األرضتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ة. غير أن المستدام
 .لهااالقتصاد الفلسطيني تزيد من ارتهان سرائيل إ، خاصة وأن سياسات وممارسات ةجذري  

 اإلسرائيلية،  ممارسات والسياساتالف. هذا الوضعمثاالا صارخاا على في غزة  الظروفل تشك   -2
  التنمية وصنكفي السبب الرئيسي هي ، عاماا  00منذ  المفروض على القطاع بما في ذلك الحصار

(de-development) نسمة.عددهم حوالي مليوني الذين يبلغ تفاقم الظروف المعيشية للسكان في هناك و 

لة التراكمية والطويوالمباشرة عن السياسات والممارسات اإلسرائيلية وآثارها  صورةيقدم هذا التقرير  -1
االجتماعية  همخصوصاا على ظروفاألجل على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل االحتالل، و

يركز التقرير على الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة. كما يلقي الضوء على قطاعات وواالقتصادية. 
بسبب ا لكنه ،استحداث فرص عملإمكانات إنتاجية و مختارة من االقتصاد الفلسطيني تحمل في طياتها إمكانات  

 .نموهاتواجه عقبات في االحتالل المستمر 

                                                      

(1) United States of America, U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 2017: 

Israel, Golan Heights, West Bank, and Gaza. Available at https://www.state.gov/documents/organization/277489.pdf.       

https://www.state.gov/documents/organization/277489.pdf
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 الممارسات والسياسات اإلسرائيلية -أوالا 

 0237 منذ عام الفلسطينية المحتلة المعني بحقوق اإلنسان في األرض الخاص ذكر مقرر األمم المتحدة -3
التفسير المعقول الوحيد لمواصلة إسرائيل االحتالل وتعزيزها نظام االستيطان هو السعي إلى تكريس ادعائها "

 .(2)األرض الفلسطينية أو على كامل تلك األرض، وهذا مطمح استعماري بامتياز"السيادة على جزء من 

جزء من ها على أنيمكن النظر إلى السياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة هذا النحو، على  -7
. وتنطوي بدونهاي الستيالء على األرض وتشريد الفلسطينيين وقمع أي مقاومةا قائمة علىاألبعاد استراتيجية ثالثية 

 .(4)وجرائم ضد اإلنسانية (3)جرائم حربيشكل  دقفي ذلك ما بما  ،الدوليهذه السياسات على انتهاكات للقانون 

 األرضعلى  االستيالء -ألف

  ،جديدة وقائعإيجاد القرن الماضي استهدفت الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية منذ تسعينات  -2
فاوضات الم مستبقة بذلك ،رةى هذه السيطعلالطابع الرسمي  ى األرض وإضفاءعلبما في ذلك تعزيز السيطرة 
 تقوممن اإلجراءات التي  دالعديوبحكم األمر الواقع.  اا أورسميإما ضم األراضي مع الفلسطينيين من خالل 

 إسرائيل من خاللها بهذا الضم غير قانونية بموجب القانون الدولي.

 الضم الرسمي 

هو مبدأ من مبادئ ميثاق  (5)أو االستقالل السياسي ألي دولة ةلقوة ضد السالمة اإلقليميإن حظر استخدام ا -2
 .الحربعن طريق األرض االستيالء على مبدأ عدم جواز كما هو  الدولي،األمم المتحدة وركن من أركان القانون 

 تشمل انتهاكات إسرائيل لهذه المبادئ ما يلي:و

المدينة  ضمب 0221رسمياا في عام قامت و 0237ة عسكرياا في عام احتلت إسرائيل القدس الشرقي )أ(
خطوات كيلومتراا مربعاا من األرض المحيطة بها. وقد أدان مجلس األمن وغيره من هيئات األمم المتحدة  71و

 ؛(6)يةوالغ ةاطلبإسرائيل في هذا الصدد واعتبرها  وإجراءات

قد أدان و. الدولي اإلنسانيغير قانونية بموجب القانون  المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية )ب(
لم تقم الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بإنشاء و .(7)مجلس األمن مراراا وتكراراا سياسة إسرائيل االستيطانية

لى إأدى ا يها، مف يشالعاالنتقال إليها و اإلسرائيليين علىبتشجيع أيضاا قامت بل  فحسب،المستوطنات وتوسيعها 
طة علن المناطق المحيت   ،عادةفي الويزيد على ضعف معدل النمو السكاني في إسرائيل.  فيها معدل نمو سكاني

                                                      

(2) A/72/556, para. 50. 

(3) E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part I), paras. 6 and 12; and A/HRC/29/52, paras. 75-78. 

(4) A/HRC/12/48. 

 0271تشرين األول/أكتوبر  82( المؤرخ 81-)د 8381؛ وقرار الجمعية العامة (2) 8ميثاق األمم المتحدة، الفصل األول، المادة  (5)

 ."لميثاق األمم المتحدة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاا "بشأن 

 .S/RES/478 (1980)مثالا،  (6)

 .S/RES/2334 (2016)، وS/RES/465 (1980)مثالا،  (7)
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 .(8)ناتلمستوطإلى ام في نهاية المطاف ض  " وت  "ألسباب أمنيةمحظورة على الفلسطينيين  مناطق  بالمستوطنات 
م و سعى إلى ضم مناطق في الضفة يمشروع قانون  81ما ال يقل عن  8101إلى الكنيست منذ آذار/مارس قد قد 

  ،8103عام نهاية بحلول و .(9)مستوطناتعليها تلك التي خاصة ، وبسط السيادة اإلسرائيلية عليها الغربية
بما في ذلك  مستوطنة 817في  اا مستوطن 363,218، كان يعيش لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيووفقاا ل

رت بتسليم أن المستوطنات غط ت  8107وفي عام  .(10)القدسفي محافظة  اا مستوطن 618,022 كيلومتر  162.0قد 
 .(11)مربع من الضفة الغربية

 عليها مصادرة األراضي واالستيالء 

من أراضي الضفة الغربية في المائة  21صادرت يقدر جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني أن إسرائيل  -01
من اإلجراءات في إلى عدد إسرائيل لجأت  ،0237منذ عام و. ةبوسائل مختلف (12))بما فيها القدس الشرقية(

غربية. في الضفة الخاصة ، تلهاأكبر قدر ممكن من األراضي الفلسطينية في المناطق التي تح انتزاعمحاولتها 
 هذه اإلجراءات ما يلي:وتشمل 

انون قعلى أساس نية ض فلسطيارألعي إسرائيل بموجبه ملكيتها تد  إجراء هذا إعالن "أراضي دولة":  )أ(
قطعة أرض مدة أن يزرع لى المرء تعين علقانون، يلذلك ااا وفقف. 0212عام الذي صدر  البالياألراضي العثماني 

بتسيلم وتفيد  .(13)عتبر "أراضي دولة"ها توإال فإن ،ملكهبتسجيلها على أنها له سمح ي  لسنوات متتالية على األقل  01
 ؛(14)ربع الضفة الغربية يأ ،كيلومتر مربع 1,400 "أراضي دولة" أعلنتقد  0781كانت بحلول عام إسرائيل أن 

 إسرائيل لمصادرة األراضي. اتخذته أول إجراء كان هذا هو ألغراض عسكرية:  وضع اليد )ب(
ما تعاد اا نادر ذلك،مع  .(15)مؤقتة ترتبط باالحتياجات العسكريةاالستيالءات من المفترض أن تكون هذه و

عموماا و ،أوامر االستيالء بانتظامد جد  ت  من ذلك  إلى أصحابها الفلسطينيين؛ وبدالا التي استولي عليها األراضي 
                                                      

(8) Yesh Din, “Through the lens of Israel’s interests: the civil administration in the West Bank”, pp. 16-18; and 

A/71/86–E/2016/13, para 5.                                                                                                                                                     

(9) A/72/564, para. 16. 

(10) Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), “Press Release by the Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) on the eve of the forty-second annual commemoration of Land Day, March 30, 2018”, 29 March 2018.  

Available at http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_29-3-2018-land-en.pdf.                                    

(11) B’Tselem, “Settlements”, 11 November 2017. Available at https://www.btselem.org/settlements. 

(12) , 2017”, 29 March 2017.thof Land Day March 30 PCBS, “Press release on the eve of the 41st anniversary 

Available at http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_29-3-2017-LD-en.pdf.                                     

(13) Peace Now, “Methods of confiscation – How does Israel justify and legalize confiscation of lands?” 

1 January 2009. Available at http://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-

confiscation-of-lands.                                                                                                                                                               

(14) B’Tselem, “Settlements”. 

(15) Kerem Navot, Israeli Settlers’ Agriculture as a Means of Land Takeover in the West Bank (Jerusalem, 

Kerem Navot, Israeli Settlers’ Agriculture as a Means of Land Takeover in the West Bank (Jerusalem, 2013), p. 28. Also 

see Peace Now, Breaking the Law in the West Bank – One Violation Leads to Another: Israeli Settlement Building on 

Private Palestinian Property (Jerusalem and Tel Aviv), p. 9. Available at http://peacenow.org.il/wp-

content/uploads/2009/01/Breaking_The_Law_in_WB_nov06Eng.pdf.                                                                                     

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_29-3-2018-land-en.pdf
https://www.btselem.org/settlements
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_29-3-2017-LD-en.pdf
http://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-confiscation-of-lands
http://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-confiscation-of-lands
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2009/01/Breaking_The_Law_in_WB_nov06Eng.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2009/01/Breaking_The_Law_in_WB_nov06Eng.pdf
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، 0272عام وقف العمل بها بعد  8116استأنفت إسرائيل هذه الممارسة عام ومن أشكال المصادرة. يتبعها شكل 
تم قد لفي الضفة الغربية.  جدارالوبناء إلنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات  اا غالب، استأنفت إسرائيل هذه

 ؛(16)0237منذ عام  ةألغراض عسكري من األرض الفلسطينيةمربع كيلومتر  60االستيالء على أكثر من 

 لة فيمسج   أراض  على بموجبه إجراء تستولى إسرائيل هذا الغائبين":  أمالكعلى " وضع اليد )ج(
 هذهمثل تمنح األوامر العسكرية للدولة اإلسرائيلية سلطة إدارة و. 0237منها أصحابها في عام  الضفة الغربية فر  

شمل  لم  وقفت أتمنع عودة الالجئين و لاألرض حتى يعود صاحبها، وهو أمر نادر الحدوث، خاصة أن إسرائي
لتي المساحة ار قد  ت  و .(17)"أراضي دولة"علن ت  ثالث سنوات، فلم ت زرع مدة األسر. أما ممتلكات الغائبين التي 

 ؛(18)اا مربع اا كيلومتر 261حوالي بلتغيب اإسرائيل متذرعة ب ااستولت عليه

 اا بالمصلحة العامة مبرر لسلطات اإلسرائيليةا فيهتتذرع  إجراءهذا : لمصلحة العامةالمصادرة  )د(
انون الق ينصفي حين ولطرق ومشاريع البنية التحتية األخرى. إلنشاء اذلك  على األراضي، بما فيلالستيالء 

 لك.تقوم بعكس ذ، إال أن إسرائيل يينإال لصالح السكان المحماإلجراءات الدولي على أنه ال يمكن اتخاذ مثل هذه 
 المستوطناتاء نشإلمصادرة األراضي في الضفة الغربية موجهة لصالح اإلسرائيليين على حساب الفلسطينيين، ف
صادرت القرن الماضي، ثمانينيات في فمثالا،  .(19)إسرائيل محاجر تديرها وإقامةفقط ين سرائيليلإلطرق تشييد الو

مستوطنة  لبناء المصلحة العامةذريعة باألراضي المملوكة للفلسطينيين  منمربع يلومتر ك 01السلطات اإلسرائيلية 
 ؛(20)معاليه أدوميم

ي هيئات ف اا بقلة سال إسرائيل بموجبه األراضي التي لم تكن مسج  تسج  إجراء هذا التسجيل األولي:  (ه)
ملية لفلسطينيين أن يثبتوا ملكيتهم من خالل عالكين االمنبغي على يولكية عامة. على أنها متعترف بها إسرائيل 
 ؛(21)البيانات حول هذا النوع من المصادرة متاحةوليست طويلة وشاقة للغاية. 

تحت  تقعمناطق تخصيص إلى السلطات اإلسرائيلية تعمد به إجراء المناطق العسكرية المغلقة:  )و(
أو  دلوضع اليمقدمة يكون ذلك  في كثير من الحاالتوذرائع مختلفة. بموجب احتاللها كمناطق عسكرية مغلقة 

ثلث أي ، )جيم(أكثر من نصف أراضي المنطقة و. ناطقالمهذه الفلسطينيين من بهدف إجالء أو  المصادرة،
ي سمح للمستوطنين اإلسرائيليين بزراعة أكثر من وغلقة. عسكرية ممناطق معلٌن ، كلها الضفة الغربيةمساحة 
ن على اإلسرائيليين والفلسطينييقانوناا مناطق عسكرية مغلقة، رغم أنه ي حظر تقع ضمن  دونم من أراض   14,000
 .(22)ادخوله

                                                      
(16) B’Tselem, “Settlements”. 

(17) Human Rights Watch, Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the 
Occupied Palestinian Territories (New York, 2010).                                                                                                                 

(18) Peace Now, “Methods of confiscation – How does Israel justify and legalize confiscation of lands?”, 
1 January 2009. Available at http://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-

confiscation-of-lands.                                                                                                                                                              

(19) 1944; A/70/82, para. 44; A/67/91, para. -A/71/86, paras. 41. 

(20) A/36/579, para. 118. 

(21) Peace Now, “What is a declaration of state land?”, 8 September 2014. Available at 

http://peacenow.org.il/en/what-is-a-declaration-of-state-land.                                                                                                                

(22) Dror Etkes, A Locked Garden: Declaration of Closed Areas in the West Bank (Jerusalem, Kerem Navot, 

2015), pp. 9-11.                                                                                                                                                                        

http://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-confiscation-of-lands
http://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-confiscation-of-lands
http://peacenow.org.il/en/what-is-a-declaration-of-state-land
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 التهجير -باء

من أراضيهم  نتسعى السياسات اإلسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيي األرض،بالترادف مع االستيالء على  -00
رة سيطوطيد لت وذلك أساساا  ،والقدس الشرقية (جيم)المنطقة خاصة و الغربية،ومنازلهم في مناطق من الضفة 

 اا لنعبلدية القدس اإلسرائيلية تتبع عالوة على ذلك، ووالموارد المائية والمناطق الزراعية.  على األرضإسرائيل 
 .(23)نةإسرائيلية في المدي-تأمين أغلبية سكانية يهوديةإلى خاللها "توازن ديموغرافي" تسعى من سياسة  ىما يدع

ما يعد  ي فتهجير الفلسطينيين تفضي إلى  إكراهيةبيئة إلى الممارسات والسياسات اإلسرائيلية تؤدي  -08
وتهديدات  . وتشمل هذه الممارسات مضايقاتاإلنساني محظور بموجب القانون الدوليذلك و، اا قسري اا تهجير
دون موماا ععنف يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون والجنود وقوات األمن اإلسرائيلية في الضفة الغربية  وأعمال

( من الخدمات الصحية والتعليمية والمياه يمحرم العديد من السكان المحليين في المنطقة )جي  ومساءلة.  ردع أو أي
 .(24)هذه المنطقةالنزوح من  إلى الفلسطينيينبيدفع والصرف الصحي والنظافة العامة، ما 

 في الفقرات أدناه.يرد تفصيلها مباشرة إجراءات تهجير أيضاا تستخدم السلطات اإلسرائيلية  -06

 إلغاء تصاريح اإلقامة 

ين في إلقامة للسكان الفلسطينيالقانوني لوضع الالسيطرة على تحتفظ بإسرائيل  تزالال ، 0237منذ عام  -02
السلطات العسكرية اإلسرائيلية أنها ألغت أفصحت  ،8108يونيو /حزيرانفي والفلسطينية المحتلة.  األرض

عام  السلطة الفلسطينية في إنشاء قبلغزة فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع  811,111تصاريح اإلقامة لحوالي 
. مختلفة دقواعذرائع وبسياسة إلغاء تصاريح اإلقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية وتواصل إسرائيل  .(25)0222

 .(26)ياا فلسطين 121,02وضع اإلقامة في القدس لـ قد ألغت إسرائيل كانت  ،8107حتى أيار/مايو و

أقر الكنيست تعديالا على قانون الدخول إلى إسرائيل يسمح لوزير الداخلية  ،8102مارس /آذار 7في  -01
حددها إسرائيل تهم بأنشطة "إرهابية" كما قيامبشتبه الذين يبإلغاء اإلقامة الدائمة في القدس الشرقية للفلسطينيين 

 .(27)ضد دولة إسرائيل"أمانة أفعاالا تشكل خيانة وا "ارتكبالذين أو 

                                                      

(23) A/70/392, para. 68. 

(24) E/ESCWA/2015/EC.2/4(Part VIII). 

(25) Reported, inter alia, by Hamoked in “Ceased Residency”, 12 June 2012. Available at 

http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1175 (accessed on 15 May 2018).                                                   

(26) Association for Civil Rights in Israel (ACRI), “East Jerusalem: Facts and figures 2017”, 21 May 2017. 

Available at https://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/05/Facts-and-Figures-2017-1.pdf.                                        

(27) Knesset, “Knesset passes legislation authorizing interior minister to revoke permanent residency status 

over involvement in terrorism”, press release, 7 March 2018. Available at 

http://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13803.                                                                                                             

http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1175
https://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/05/Facts-and-Figures-2017-1.pdf
http://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13803
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 عمليات اإلبعاد 

ل السكان الذين يرد  لفلسطينييناأن تعتبر إسرائيل  -03 يعيشون في وفي غزة أصالا على أنه عنوانهم في سج 
يين الذين عدد الفلسطينازداد وقد . غير شرعية بصفةالضفة في موجودون  أجانب غير شرعيين""الضفة الغربية 

لوا  . 8107في عام  87ثم إلى  8103في عام  3إلى  2015-2011 لفترةفي ا 4-1من الضفة الغربية إلى غزة من رح 
 .(28)هذه السياسة اكتساب زخمتواصل وهناك مخاوف من 

 هدم المنازل 

طرق التهجير الرئيسية التي تستخدمها  إحدىهي نيين سياسة هدم المباني والمنازل التابعة للفلسطي -07
 ، منازل 2,009بما في ذلك  5,413 دم رتالتي لمباني الكلي لعدد البلغ ، 8112منذ عام فالسلطات اإلسرائيلية. 

ثاني أكبر عدد من عمليات جرى  ،8107عام وفي  .(29)طفالا  4,525ن فيهم بماا شخص 8,668ما أدى إلى تشريد 
 لتالية:االذرائع بتتم عمليات هدم المنازل والسبعة عشر الماضية. األعوام لقدس الشرقية في الهدم في ا

 ر لتدميضرورة العسكرية بالالمسؤولون اإلسرائيليون تذرع عمليات هدم ألغراض عسكرية: ي )أ(
مسؤولون  ادعىقد . ووالمستوطنين اإلسرائيليينة اإلسرائيلي" لسالمة قوات األمن "حيوياا من وجه نظرهم  يعتبرما 

تحت هذه قد حفرت  اا أنفاق أن 8102و 8112هجمات عامي هدم المنازل في قطاع غزة خالل ل اا تبريرإسرائيليون 
  .(30)أو أن فلسطينيين أطلقوا النار على أهداف إسرائيلية من هذه المنازل أو الحقوللتهريب األسلحة المنازل 

 ؛"أغراض عسكريةـ "ل المدمرة تالمنشآال توجد بيانات دقيقة عن أعداد و

تهم هاجممالذين يشتبه بذ عمليات هدم ضد منازل أسر الفلسطينيين نف  عمليات الهدم العقابية: ت   )ب(
 األرضفي  ، هدم0237منذ عام وبموجب القانون الدولي.  اا محظور ،(31)اا جماعي اا عقابما يشكل إسرائيليين 

 ؛(32)عقابيةألسباب  منزالا  1,526 الفلسطينية المحتلة

هدم لالذي ي تذرع به عمليات الهدم لعدم الحصول على تصاريح بناء: هذا هو السبب األكثر شيوعاا  )ج(
 كاني المط التخطيفي اإلسرائيلية سياسات التمي ز و. (جيم)المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة 

وفي في المائة  06ا ال يزيد عن بمالشرقية  سالقدفي  عليها د المناطق التي ي سمح لهم بالبناءتقي  فالفلسطينيين  ضد
                                                      

(28) Hamoked, “Military data reveals”, 20 December 2017. Available at 

http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1942.                                                                                                                                

(29) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Demolition system”, Online 

database. Available at https://www.ochaopt.org/page/demolition-system (accessed on 31 March 2018).                              

(30) B’Tselem, “Demolition for alleged military necessity”, 11 November 2017. Available at 

https://www.btselem.org/razing.                                                                                                                                                                        

 A/HRC/34/36; and OCHA, “Humanitarian Coordinator calls، وإلى:منم التقرير الحالي 83الفقرة إلى  رجى النظري (31)

for end to punitive demolitions in the occupiedWest Bank”, 16 November 2015, available at 

https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-coordinator-calls-end-punitive-demolitions-occupied-west-bank.                  

(32) Jeff Halper, Obstacles to Peace: A Reframing of the Israeli-Palestinian Conflict (Jerusalem, The Israeli 

Committee against House Demolitions, 2016). Available at https://icahd.org/wp-

content/uploads/sites/1/2017/07/Obstacles-to-Peace-May-2016.pdf.                                                                                               

http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1942
https://www.ochaopt.org/page/demolition-system
https://www.btselem.org/razing
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-coordinator-calls-end-punitive-demolitions-occupied-west-bank
https://icahd.org/wp-content/uploads/sites/1/2017/07/Obstacles-to-Peace-May-2016.pdf
https://icahd.org/wp-content/uploads/sites/1/2017/07/Obstacles-to-Peace-May-2016.pdf
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 في السنوات األخيرة في المائة. ونتيجة لذلك، رفضت السلطات اإلسرائيلية  0ا ال يزيد عن ( بمجيم)المنطقة 
 يزيد كان هناك ما، 8107وبحلول نهاية عام  .(33)الفلسطينية تراخيص البناءفي المائة من طلبات  22أكثر من 

لث األسر ثمن  يستطع أكثرلم و .(جيم)على ممتلكات فلسطينية في المنطقة  التنفيذقرار هدم قيد  13,000ن ع
التهجير بسبب من السكان لخطر  100,000 ضعر  يما  ،تصاريح بناءعلى الحصول  الفلسطينية في القدس الشرقية

 .(34)الهدم

 قسريالترحيل الو خالءعمليات اال 

لشرقية في القدس اخاصة ن، ون إسرائيليومستوطنهم ليسكنها من منازلاإلخالء  خطر الفلسطينيونيواجه  -02
منذ عام  لمستوطنين اإلسرائيليينا التي استخدمتها منظمات األساليبومن بين الضفة الغربية. في وفي الخليل 

 021وهناك حوالي  .(35)0222عام ة يهودية من قبل ملكيأنها  دعاءاالب ةت فلسطينيواالستيالء على بيتكتيك  8112
في  طنينمن المستو ةقانونيلدعاوى من منازلها في القدس الشرقية نتيجة اإلخالء معرضة لخطر  عائلة فلسطينية

در مص ،(جيم)لبدو والرعاة في المنطقة المحلية لمجتمعات خاصة للالقسري، الترحيل ويشكل  .(36)هذا السياق
، معظمهم من اا بدوي اا محلي اا مجتمع 23شخص من  7,500يقرب من ما  عمليات إخالء وترحيل، إذ يواجه قلق كبير
 .(37)الالجئين

 القمع -جيم

الثالثة الستراتيجية إسرائيل في األرض الفلسطينية المحتلة هي قمع أي شكل من أشكال المقاومة الركيزة  -02
إلى  غرض، تلجأ إسرائيلوضوابط إسرائيلية أخرى. ولهذا الإجراءات أو أي نزع الملكية أو التفتيت أو هجير للت

 اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. ينتهك الكثير منها القانون الدوليإجراءات ممارسات و

 في ظل حصانةاإلفراط في استخدام القوة  

ميع في ج ظاهرات،تالال سيما أثناء  المفرطة،إلى استخدام القوة  ةاإلسرائيلي األمن وقواتيلجأ الجيش  -81
ق إعدام خارج نطاصل إلى حاالت وما قد ي المشروعالفلسطينية المحتلة. ويشمل ذلك القتل غير أنحاء األرض 

إعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك في سياق الهجمات والهجمات المزعومة من جانب حاالت  أوالقانون 

                                                      

(33) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Demolition 

Watch. Available at https://www.unrwa.org/demolition-watch (accessed on 23 May 2018).                                                   

(34) OCHA, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, December 2017, p. 9. 

(35) A/HRC/37/43 para. 40, citing Seidemann, The Israeli Settlement Enterprise in East Jerusalem, 1967-2017 

(Jerusalem, 2017), p. 71.                                                                                                                                                          

(36) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Occupied Palestinian Territory, pp. 9-10. Available at 

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_20_12_2017_final.pdf.                                                                                  

(37) A/HRC/37/43, para. 24. Also see A/72/564, para. 36. 

https://www.unrwa.org/demolition-watch
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_20_12_2017_final.pdf
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  8102مارس آذار/و 1811ن بين عام ون اإلسرائيليوقتل الجيش اإلسرائيلي أو المستوطنقد و .(38)الفلسطينيين

 .(39)طفالا  2,030ما ال يقل عن 

ي فالمفرطة القوة  األمن اإلسرائيلي اإلفراط في استخدامحاالت في لمساءلة غير موجودة ا ،بشكل عام -80
أعربت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن قلقها قد و .(40)لز  وخاصة ضد المتظاهرين الع   الغربية،الضفة 

زيت وفيات ث حدوإزاء تقارير  هم. بتقديم المساعدة الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين المشتبه في تأخر الإلى ع 
 .(41)لمسعفينواسيارات اإلسعاف وصول متعمد لمنع حاالت كما تم اإلبالغ عن 

المثال األفدح  8102و 8112عامي بين على غزة الثالثة رئيسية السرائيلية اإلعسكرية الهجمات التمثل  -88
ان الهجمات انتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنستضمنت هذه قد فلقوة ضد الفلسطينيين. اإسرائيل  داماستخعلى 

أسفر عن مقتل آالف المدنيين ذي ، بما في ذلك االستخدام غير المتناسب للقوة الاإلنساني والقانون الدولي
 .(42)المدنيةلتحتية مباني والبنى االفلسطينيين وتدمير عشرات آالف المنازل وغيرها من ال

سم باعند السياج الحدودي ظاهرات دورية تالفلسطينيون في غزة تنظيم  بدأ ،8102مارس آذار/ 61في  -86
لول عدة. وبحمرات استخدمت القوات اإلسرائيلية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وقد ". كبرى"مسيرة العودة ال

. ظاهراتتخالل هذه ال 08,311حوالي أصيب ، وطفالا  02 بينهممن فلسطينيين،  012ق تل كان قد ، /مايوأيار 01
 .(43)8,771وجرح  فلسطينياا  31فيه قتل فقد أكثر األيام دموية  8102مايو /أيار 02يوم  وكان

                                                      

(38) A/71/86-E/2016/13, para. 19. Also see Amnesty International, “Memorandum: Lethal force and 

accountability for unlawful killings by Israeli forces in Israel and the occupied Palestinian territories”, 28 September 2016, 

Amnesty International, ; ts/MDE1548122016ENGLISH.pdfhttps://www.amnesty.org/download/Documenavailable at 

United ; and (London, 2018), p. 207 Amnesty International Report 2017/18: the State of the World’s Human Rights

signs of an extrajudicial Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Hebron killing: ‘All the 

UN expert expresses outrage”, 30 Mars 2016, available at  –execution’ 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18544&LangID=E. 

(39) ESCWA calculations based on data from Defense for Children International, Distribution of Palestinian child 
fatalities by month, available at http://www.dci-palestine.org/child_fatalities_by_month (accessed on 10 May 2018) and 

OCHA, Monthly figures, available at https://www.ochaopt.org/content/monthly-figures (accessed on 10 May 2018).            

(40) 16, 51-A/72/565 paras. 6. 

(41) A/HRC/31/40, para. 16. 

(42) A/HRC/12/48, paras. 1877, 1921 and A/HRC/29/52, para. 40. 

(43) OCHA, “Sharp decline in casualties during demonstrations, as Gaza mourns yesterday’s massive loss of 

life and struggles to treat injuries”, 15 May 2018, available at https://www.ochaopt.org/content/sharp-decline-casualties-

during-demonstrations-gaza-mourns-yesterday-s-massive-loss-life-and; and OCHA, Monthly figures, available at 

https://www.ochaopt.org/content/monthly-figures (accessed on 16 May 2018).                                                                      

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1548122016ENGLISH.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID
http://www.dci-palestine.org/child_fatalities_by_month
https://www.ochaopt.org/content/monthly-figures
https://www.ochaopt.org/content/sharp-decline-casualties-during-demonstrations-gaza-mourns-yesterday-s-massive-loss-life-and
https://www.ochaopt.org/content/sharp-decline-casualties-during-demonstrations-gaza-mourns-yesterday-s-massive-loss-life-and
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 االعتقال التعسفي وسوء المعاملة 

 مارس/في نهاية آذارو .(44)فلسطيني 800,000إسرائيل أكثر من  اعتقلت ،8103إلى عام  0237من عام  -82
وهو احتجاز المشتبه بهم دون  ،(45)قاصرين، رهن االعتقال اإلداري 6 فلسطينياا بينهم 260حتجز كانت ت، 1028

جنفترة لزمني  دون حدوتهمة أو محاكمة أو اإلفصاح عن أدلة توجيه  . ويتعارض استخدام إسرائيل المفرط السَّ
  ،اإلنساني سموح به بموجب القانون الدوليمع الطابع االستثنائي لمثل هذا االحتجاز المالعتقال اإلداري ل

تنقل السلطات اإلسرائيلية ذلك ك .(46)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2مع المادة كما يتعارض 
القانون  محظور بموجبذلك ، إلى سجون داخل إسرائيل، رغم أن بالغين وأطفاالا  الفلسطينيين،أغلبية المعتقلين 

 .(47)ويخرق اتفاقية جنيف الرابعةنساني اإلالدولي 

املة، للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعتعرضوا أطفال، ينهم ب ن،يفلسطينين يمعتقلتفيد تقارير أن  -81
إلى أن المعاملة القاسية  8101في عام  "هاموكد"و "بتسيلم" منظمتاأثناء التوقيف واالستجواب. وخلصت خاصة 

أي تفتح لم أنه  الواقعو .(48)بحصانة كاملة نف ذتمأسسة وم  لين الفلسطينيين متأصلة ووالالإنسانية والمهينة للمعتق
وقد تضاعف  .(49)8110التعذيب وسوء المعاملة رفعت منذ عام من شكوى  1,000تحقيقات جنائية في أكثر من 

يونيو /رانحزياألمن اإلسرائيلي أربعة أضعاف منذ جهاز من عدد الشكاوى من التعذيب أو سوء المعاملة 
8106(50). 

 العقاب الجماعي 

ن مسؤوليلم يكونوا كأفراد يرتكبوها وعقاب أشخاص على أفعال لم الجماعي ممارسات "اب شمل العقي -83
 .(52)محظور تماماا بموجب القانون الدولي ووه (51)جنائياا"عنها 

                                                      

(44) Addameer, Palestinian Political Prisoners in Israeli Prisons, p. 4. Available at 

http://www.addameer.org/sites/default/files/briefings/general_briefing_paper_-_june_2016_1.pdf.                                                  

(45) B’Tselem, Statistics on administrative detention, updated 23 May 2018. Available at 

https://www.btselem.org/administrative_detention/statistics.                                                                                                                 

(46) A/72/565, paras. 37-39. 

(47) A/70/392, para. 73, A/HRC/31/40, para. 43. 

(48) B’Tselem and Hamoked, Backed by the System: Abuse and Torture at the Shikma Interrogation Facility 
(December 2015).                                                                                                                                                                      

(49) Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18, p. 209. 

(50) OHCHR, “Submission for the Universal Period Review of Israel”, June 2017, p. 3, available at 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/israel/session_29_-_january_2018/ohchr_-

_opt_upr29_isr_e_main_rev.pdf; and A/HRC/34/38, para. 50.  

(51) OHCHR, “Submission for the Universal Period Review of Israel”, p. 2. 

(52) International Committee of the Red Cross (ICRC), “Rule 103. Collective Punishments”. Available at 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule103.                                                                                      

http://www.addameer.org/sites/default/files/briefings/general_briefing_paper_-_june_2016_1.pdf
https://www.btselem.org/administrative_detention/statistics
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/israel/session_29_-_january_2018/ohchr_-_opt_upr29_isr_e_main_rev.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/israel/session_29_-_january_2018/ohchr_-_opt_upr29_isr_e_main_rev.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule103
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هدم المنازل بما في ذلك عمليات  األخيرة،إسرائيل للعقاب الجماعي في السنوات  ةممارس تصاعدت -87
رائيليين. قيامهم بمهاجمة إسبالعقابية أو إلغاء تصاريح اإلقامة أو تصاريح عمل ألفراد أسر الفلسطينيين المشتبه 

أتى وقرى محلية مجتمعات الكامل لغالق اإلخرى من العقاب الجماعي هي إجراءات عقابية تشمل األشكال واأل
، استأنفت إسرائيل ممارسة احتجاز جثث الفلسطينيين الذين 8101منذ عام وهجوم. بقيامه بشخص يشتبه منها 

 .(53)اا جماعي اا عقابأيضاا ذلك عتبر يأثناء مهاجمتهم إلسرائيليين، و نقتلوي

 حصار غزة: تحت المجهر -ثانياا 

حركة تقييد سياسات  أقسى تجلياتهو و ،8117 ويوني/الحصار على غزة منذ حزيران ت إسرائيلفرض -82
غير قانوني وشكل من أشكال أيضاا وهو  ،منذ زمن طويل تنتهجها لإسرائيالتي ما زالت  األشخاص والبضائع

 ةوالجوي ةوالبحري ةالبريالمعابر على  ،سلطة االحتالل في غزةوهي  إسرائيل،تسيطر و .(54)العقاب الجماعي
افة إلى ، إضلتنميةا نكوص إلىى في غزة بل وأددون التنمية الحصار  وقد حال)باستثناء معبر رفح(. إلى غزة 
 جهود إعادة اإلعمار بعد الهجمات العسكرية المتكررة. تعطيل

، اا وبحر اا وجو اا بر المنافذ من وإلى القطاع، كافة إغالقاإلجراءات منها جموعة من مالحصار يشمل  -82
 والبضائع من وإلى غزة، وإنإعاقة عبور األشخاص و، "(عازلة)"مناطق إليها حظر الدخول يوفرض مناطق 

، خففت إسرائيل بعض القيود بسبب 8112 ديسمبر/كانون األولبعد الهجوم العسكري في ومع بعض االستثناءات. 
 ط من المجتمع الدولي.وضغ

خسارة األرواح آثار الحصار والهجمات العسكرية المتكررة على حياة سكان غزة مدمرة. وهي تشمل  -61
األساسية والمستشفيات والمدارس ومرافق معالجة المياه  وتدمير البنية التحتية واإلصابات بين أهل القطاع،
لناجين من اعلى الصحة العقلية ورفاه على المدى الطويل  هائلاألثر  كما أن .(55)وعشرات اآلالف من المنازل

، المبذولةرغم الجهود  غزة، أن 8107أعلن فريق األمم المتحدة القطري في فلسطين في عام وقد  .(56)الهجمات
 .(57)عنها فع الحصاررإذا لم ي 8181ي عام يها فللعيش فصالحة  تكون لن

 األشخاصتقييد حركة  -ألف

إلى  ال يستطيع الفلسطينيون عموماا السفرف. في العالم الحصار، أصبح قطاع غزة أكبر سجن مفتوحتحت  -60
 مع ةئيليالسلطات اإلسرا تصدرهاطلبات الحصول على تصاريح الخروج التي تمتثل فيجب أن غزة ومنها. 

م هذه وتقي   .اا راتغييرها تكريجري و 8101عنها حتى عام تكن معلنة لم  التي تحددها هذه السلطات، وهي معاييرال
قوات األمن والشرطة اإلسرائيلية، فضالا عن المصالح ضرورية تطلبها فحوص أمنية فردية لوفقاا " طلباتال

                                                      

(53) OHCHR, “Submission for the Universal Period Review of Israel”, p. 2. 

 المرجع نفسه. (54)

(55) E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part I). 

(56) E/ESCWA/ECRI/2015/WP.5. 

(57) United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory, Gaza: Ten Years Later (July 2017). 
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إلسرائيل برفض هذا لواسع ا التفسيرهامش يسمح و .(58)األمنية والسياسية واالستراتيجية لدولة إسرائيل"
ية رفض ألسباب أمنتأو  دون أي رد الطلبات العديد من بقىيو ،وفي كثير من األحيانالتصاريح متى شاءت. 

لحركة( امسلك: مركز للدفاع عن حرية غير الحكومية اإلسرائيلية "غيشا" ) منظمةالتوضيح. وقد أفادت إبداء دون 
 .(59)ي ب ت فيهالم طلب  111,03ما يزيد عن  8107 سبتمبر/أيلولفي  كان هناكأنه 

 يجوز لفئات ثالث من األشخاص التقدم بطلبات للحصول على تصاريح: -68

ي ف متوفراا  العالج المطلوب يكونالمرضى الذين يحتاجون إلى "عالج طبي منقذ للحياة شرط أال  )أ(
 اا سبقم ودفع التكاليفمواعيد ووجود ، العالجحاجة إلى مثل هذا ثبت مقدمو الطلبات اليجب أن ي  و: (60)قطاع غزة"

من خالل معبر بيت حانون )إيريز( المرضى ات على خروج الموافقمعدل قد انخفض و. وغيرها من الشروط
في  26 ـمقارنة ب ،في المائة( 31) 8112منذ عام  أدنى مستوى لهوهو  في المائة 12 حوالي 8107بلغ في عام لي

ام في ع كبيرة في الحاجة إلى العالج الطبي الخارجي بعد الهجوم العسكريالزيادة ال، رغم 8108في عام المائة 
لخسائر في اقت وث  ، مثلما توثيقاا جيداا حاالت التأخير في الحصول على تصاريح للعالج الطبي  تق. وقد وث  8102

انتظار الموافقة األمنية لإلحالة ب فلسطينياا  مريضاا  12توفي  ،8107في عام ف. نتيجة لذلك األرواح بين المرضى
 ؛(61)خارج غزة

من خالل التجارة  (62)"التجار ورجال األعمال" الذين قد تسهم حركتهم "في تحسين اقتصاد غزة" )ب(
في أواخر  3,700-3,500ن عدد التراخيص الصادرة للتجار م في سلع وافقت عليها السلطات اإلسرائيلية: انخفض

 ؛(63)8107في عام  110إلى  8101عام 

 بين النصف الثاني منالعاملون في المجال اإلنساني والطبي، بما في ذلك موظفو األمم المتحدة:  )ج(
زاد عدد طلبات الموافقة على مغادرة غزة لموظفي األمم المتحدة ، 8107والنصف األول من عام  8103عام 

يوم عمل  83هذه التصاريح من  الذي يستغرقه إصدارت الوقازداد  ذلك،في المائة. ومع  02.7الوطنيين بنسبة 
العاملين في المجال من فقط في المائة  30حصل  ،8107عام وفي  .(64)، ما يعوق العمليات اإلنسانية11إلى 

                                                      

، إدارة العمليات والتنسيق، حول (COGAT)يشا" لوثيقة أعدها منسق أعمال الحكومة في المناطق غترجمة غير رسمية لـ " (58)

ثت بدءاا حت "،مرورهم بين يهودا والسامرة وقطاع غزة السفر إلى الخارج ئيل،إسراالوضع غير المصنف للفلسطينيين: أذونات الدخول إلى " د 

في  استرجعت) http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50en.pdf. 8107سبتمبر أيلول/ 02من 

 (.8102أيار/مايو  61

(59) Gisha, “Gaza in numbers”, fact sheet, n.d. Available at 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Inside_look_at_gaza/Gaza_in_no.en.pdf.  

، إدارة العمليات والتنسيق، حول (COGAT)يشا" لوثيقة أعدها منسق أعمال الحكومة في المناطق غترجمة غير رسمية لـ " (60)

 ".لخارجمرورهم بين يهودا والسامرة وقطاع غزة السفر إلى ا إسرائيل،الوضع غير المصنف للفلسطينيين: أذونات الدخول إلى "

(61) World Health Organization (WHO) Occupied Palestinian territory, Monthly report: December 2017. 

Available at http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-

final.pdf?ua=1.                                                                                                                                                                                 

(62) Unofficial translation by Gisha of the COGAT document on the Unclassified status of Palestinians, 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50en.pdf.                                                             

(63) Gisha, http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf. 

(64) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 6. 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50en.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Inside_look_at_gaza/Gaza_in_no.en.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50en.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/2017Tightening_of_the_closure.pdf
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غزة  تصاريح دخول إلىالفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات من خالل منظمة الصحة العالمية على  الصحي من
اا من إجراءات منع الس   نومعفي في هذا المجال لعاملينا على الرغم من أن  .(65)فرنظري 

عبر معبر بيت حانون )إيرز( خالل  الذين يخرجون التراجع الحاد في عدد األشخاص 0الشكل يوضح  -66
السلطات اإلسرائيلية  لكن خروج ن على تصاريحوفلسطيني حصل فيها. وهناك حاالت 2018-2000الفترة 

ن تقديم معلومات عطلب منهم وبيت حانون )إيرز( عبر عبر م العالج الطبي لتلقي استجوبتهم لدى مغادرتهم
 .(66)بعد رفضهم تقديم مثل هذه المعلوماتمنهم من السفر الكثيرين  ومنعت، مسلحة في غزةالجماعات الو همأقارب

 روج األشخاص عبر معبر بيت حانون )إيرز(خ  -1الشكل 
 )المتوسط الشهري(

 
 لمحتلة،اإلى بيانات من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، نشرة الشؤون اإلنسانية: األرض الفلسطينية  : استناداا المصدر

-https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement. "و"معابر غزة: حركة األشخاص والبضائع 8107ديسمبر /كانون األول

people-and-goods (8102مايو /أيار 61 في استرجعت). 

 تقييد حركة البضائع -باء

لبرية. البضائع عبر المعابر ا حركةالقيود المفروضة على  لغزة في حصارها سرائيليةاإلفت السلطات كث   -62
ر معب)كارني(، الذي كان أكبر  المنطارمعبر بما في ذلك  ،خرآلاواحد تلو  الكامالا إغالقاا قد أغلقت المعابر ف

ا معبر . ، واألحسن تجهيزاا من وإلى غزة تجاري ا حالمفتوح المعبر الوحيد هو وكرم أبو سالم )كيرم شالوم( أم   اليا
تقلبات  8الشكل يوضح وتشغيلية أقل وموقعه أقل مالءمة مقارنة مع المعابر األخرى. سعة و ، هو ذلنقل البضائع

 .8102و 8111غزة في الفترة بين عامي  تعدد حموالت الشاحنات التي دخل

                                                      

(65) WHO Occupied Palestinian territory, Monthly report: December 2017, p. 2. 

(66) A/72/565, para. 32. 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

20002004200520062007  :
النصف 
األول

2007  :
النصف 
الثاني

20082009201020112012201320142015201620172018

https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-goods
https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-goods
https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-goods


E/ESCWA/30/5 

 
-01- 

 

 

  وصفتهمستوىا إلى إلى غزة واردات األغذية قي دت السلطات اإلسرائيلية ، 8101و 8117بين عامي  -61
مدى ر قريحساب عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها سكان غزة لتب هدحد  تبـ "الحد األدنى اإلنساني"، الذي 
وضعت السلطات  ،8101 مايو/أيار فيوالجوع أو سوء التغذية. بدون التسبب  إمكانية تخفيض اإلمدادات الغذائية

" أسطول الحري ة"حادث  دفعد وق .(67)دون مبرر واضح اإلضافية اإلسرائيلية حظراا على بعض المواد الغذائية
رفعت القيود المفروضة على دخول ف ،8101 /يونيوإسرائيل إلى تغيير هذه السياسة في حزيرانبوالضغوط الدولية 

 .(68)نها "ذات استخدام مزدوج"أعلى نفها تصالبضائع، باستثناء مواد البناء والسلع التي 

 إلى غزةة الداخلالشاحنات ت حموالعدد   -2الشكل 
 )المتوسط الشهري(

 
، "قطاع غزة: األثر اإلنساني للحصار"، صحيفة وقائعإلى بيانات من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(،  استناداا : لمصدرا

-https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement .والبضائع" األفرادو"معابر غزة: حركة  ؛8103نوفمبر /تشرين الثاني

people-and-goods (8102مايو /أيار 61في  استرجعت). 

 يزال أقل بكثير من نه الإال أ، األخيرة على مر السنين رغم أن حجم الواردات إلى غزة ازداد تدريجياا  -63
مليون  0.2الزيادة في الطلب بسبب الزيادة في حجم السكان من مع األخذ باالعتبار مستويات ما قبل الحصار. و

، والزيادة الموازية في مستويات االستهالك والحجم الكبير 8102مليون في عام  8إلى ما يقرب من  8117في عام 

                                                      

(67) Gisha, “Partial list of items prohibited/permitted into the Gaza Strip”, May 2010. Available at 

https://gisha.org/UserFiles/File/HiddenMessages/ItemsGazaStrip060510.pdf (accessed on 30 May 2018).                         

(68) See paras. 38 and 39 of the present report. Also see Gisha, “Reader: Food Consumption in the Gaza Strip 

- Red Lines”, October 2012, p. 4. Available at http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/redlines-position-

paper-eng.pdf.                                                                                                                                                                         
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مستويات  تظلعادة التأهيل في أعقاب الهجمات العسكرية المتكررة، من المواد الالزمة إلعادة اإلعمار وإ
 الواردات في أحسن األحوال غير كافية.

. 8102عام منذ بعض التخفيف  وإن معال تزال القيود الشديدة المفروضة على الصادرات من غزة قائمة و -67
صدير، احتماالت التمحدودية بسبب  التي تملك إمكانات اقتصادية وفرص عمل في غزة محدودة القليلة القطاعاتو

االنخفاض الكبير  6الشكل المفروضة على حركة األشخاص والبضائع. ويبين  القيود  أيضاا الصادرات كما تعوق 
 .2008-2005من غزة بالشاحنات خالل الفترة الخارجة في البضائع 

 خروج الشاحنات من غزة  -3الشكل 
 )المتوسط الشهري(

 
عابر غزة: و"م ؛إلى بيانات من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، "قطاع غزة: األثر اإلنساني للحصار" : استناداا لمصدرا

 (.8)الشكل والبضائع"  األفرادحركة 

 المزدوج االستخدام ذات المواد -يمج

 ،"زدوجالمذات االستخدام " بالمواد التي تعتبرهاقائمة وضع ، قامت السلطات اإلسرائيلية ب8112في عام  -62
 تضم القائمةوبناء األنفاق. كالمعدة لالستخدام المدني ولكن يمكن استخدامها ألغراض "عسكرية"، المواد ي أ

غزة في  ةمحظورمادة  21 لثانياو المحتلة،جميع األرض الفلسطينية  في ةمنوعممادة  32األول يشمل قسمين: 
أفاد التجار أن وقد  .(70)8101مارس آذار/في الثانية إلى القائمة  أخرى مادة 22 توأضيف .(69)على وجه التحديد

                                                      

(69) COGAT, “List of ‘dual use’ items requiring a transfer license”, n.d. Available at 

http://www.cogat.mod.gov.il/en/services/Documents/List%20of%20Dual%20Use%20Items%20Requiring%20a%20Transf

er%20License.pdf (accessed on 15 May 2018).                                                                                                                       

(70) Gisha, “Dark-gray lists”, n.d. Available at 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Dark_Gray_Lists/Dark_Gray_Lists-en.pdf (accessed on 15 May 2018). 
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 قاا ابسحاا مسمو استيرادها حتى لو كان مزدوج،استخدام ذات  باا قريتمادة أي عتبر السلطات اإلسرائيلية قد ت
 .(71)دون ضوابط خاصة

في قطاع غزة، من البناء واإلسكان إلى  على كل قطاع تقريباا  "المزدوجاالستخدام  "المواد ذات أثر حظر -62
عاني تالمياه والمرافق الصحية والخدمات الطبية والتعليم. وساهم في تعميق األزمات االقتصادية واإلنسانية التي 

 :يةتوضيحالاألمثلة فيما يلي بعض وغزة. منها 

ن فريق األمم المتحدة القطري في األرض الفلسطينية المحتلة أن آلية إعادة أعل ،8107في عام  )أ(
 ةالخرسانحديد تسليح  غير" المزدوجاالستخدام "المواد ذات  في تمكين استيراد إعمار غزة "كانت أقل نجاحاا 

لكابالت لب وامن ذلك العام، كانت مضخات المياه والمصاعد والخشب والص   ويولي/وفي تموز .(72)"واالسمنت
كان والحكومة اإلسرائيلية، من  قراراا وغيرها من المعدات الكهربائية المطلوبة من خالل اآللية ال تزال تنتظر 

النطاق،  واسعةالتؤثر هذه التأخيرات على مشاريع التنمية وألكثر من ستة أشهر. ما زال عالقاا العديد من الطلبات 
 ؛اقة والمياه والصحةالط قطاعاتك، الحرجةقطاعات الال سيما في 

ذلك، . وقد أدى اا سم عرض 1و اا سم سمك 0على أقل من  ةيقتصر حجم األلواح الخشبية المسموح )ب(
. نهيارإلى حافة االقطاع األثاث دفع واألصماغ، إلى الطالءات كإلى جانب الحظر المفروض على مواد أخرى 

طيع أنها ال تستعة الشركات المصن  تجد ، والمخزوناألبواب الخشبية مع نفاد كأسعار سلع بحدة وهكذا ارتفعت 
 8101 في عامالسلطات اإلسرائيلية قررت لى حد ما، ناقض إموفي موقف  ،لكن. وأعمالها التجاريةاالستمرار في 

 ؛(73)غزة في إسرائيلالمصن ع في يع األثاث السماح بب

 فيأيضاا عالية التركيز مدرجة معدات الحفر ومواد البناء ولوازم ضخ المياه ومركبات الكلور  )ج(
صيانة وإعادة تأهيل وتطوير شبكة المياه ومرافق هذا الحظر عوق وي. المزدوج" االستخدام "المواد ذاتقائمة 

 .(74)بما في ذلك تلك التي تضررت أو دمرت خالل الهجمات العسكرية المياه،معالجة 

 الدخول المقيدة المناطق -دال

المقيدة مناطق الالبر والبحر، معروفة باسم  فيئيل مناطق عازلة تفرض إسرا الحصار،كجزء من  -21
متر من السياج  011 المنطقة التي تقع على بعد ىإلألشخاص ادخول يمنع للجيش اإلسرائيلي،  وفقاا ف. الدخول

د يفي. ومتر 811 المنطقة التي تقع على بعدإلى  الثقيلةلمعدات دخول اكما يمنع  إسرائيل،الذي يفصل غزة عن 
ما يصل إلى وأن ، متر من السياج الحدودي 611 االقتراب أكثر من يحظر عليهم عملياا أنه معظم المزارعين 

                                                      

(71) World Bank, Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee, 18 September 2017, p. 23. 

(72) United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory, Gaza: Ten Years Later, p. 11 ، أ نشئت آلية

عادة اإلعمار لتيسير إدخال المواد الالزمة لمشاريع اكآلية تنسيق  8102إعادة إعمار غزة في أعقاب الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 .المتحدة هيئات األمم بها أساساا تقوم التي  والتنمية

(73) Gisha, “Dark-gray lists”, p. 3. 

(74) Ambrogio Manenti and others, Report of a field assessment of health conditions in the occupied 

Palestinian territory (WHO, February 2016), p. 23. Available at 

http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf. 

http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf
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خدام فرض المنطقة العازلة باستتالقوات اإلسرائيلية أن إذ "عالية المخاطر"،  منطقةتعتبر من السياج متر  1,000
 .(75)الذخيرة الحية

 ،(76)غزة من ساحل أميال بحرية 3عموماا على بعد حر هي التي يسمح بالصيد فيها في البالمنطقة  -20
ع أميال بحرية و 6فترات معينة إلى في وتخفض هذه المسافة  سم السردين. اموبعض خالل أميال بحرية  2إلى توس 

 .(77)ساحلالمن  اا بحري ميالا  81إلى بعد أقل بكثير من التزام إسرائيل بموجب اتفاقات أوسلو بالسماح بالصيد ذلك و

 يؤدي إلى وقوع إصاباتما  مقيدة الدخول فرض المناطق فيإسرائيل الذخيرة الحية تستخدم كثيراا ما و -28
 .دمار وتصادر القوارب والمعداتأو أضرار أو 

 حتالل اإلسرائيليلال االجتماعية-تداعيات االقتصاديةال -ثالثاا 
 على الشعب الفلسطيني

عب على الش سلبية تداعياتعاله لمذكورة في األقسام أاوالتدابير اإلسرائيلية لممارسات عن ا ينتج -26
مليون فلسطيني، أو  8.1 واقع أنويوضح جسامة الوضع الفلسطيني وعلى أوضاعه االجتماعية واالقتصادية. 

في المائة من سكان غزة الذين  21ذلك بما في  ،(78) 8102في  بحاجة إلى مساعدات إنسانيةهم  السكان،نصف 
 .(79)بما في ذلك المساعدات الغذائية المساعدات،ى أصبحوا معتمدين عل

آثار من لك ذمع ما ل ،تراكمي متعدد الطبقاتعلى الفلسطينيين وقع  هوممارسات هوسياساتديد لالحتالل الم -22
 .على مجتمعهم واقتصادهم وبيئتهمعابرة لألجيال سلبية عميقة 

يقم ويفا. التوازن منخفض كامنتصنيع مستوى تظل دولة فلسطين على  -21 ة المؤشرات االجتماعي ترد 
ويقي د الوصول إلى األسواق ويضعف ثقة المستثمرين ويعجل  والبشريرأس المال المادي  تراجعواالقتصادية 

لدوي. النشاط الصناعي نكوص ى في حتالتي تحتاج، على قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة،  ضغوطاا ذلك  و 
 ألرضالم يتمكن قطاع السياحة في ولنجاح. كي تتمكن من امواتية  اا وفوظر اا ظروف مثالية، سياسات مصممة جيد

 من تحقيق إمكاناته بسبب االحتالل وممارساته.حتى اآلن الفلسطينية المحتلة 

لقاء نظرة إمتعدد التخصصات، فإن  بحثياا  يتطلب جهداا  األثر التراكمي طويل األمد لالحتاللرغم أن تقييم  -23
ألثر اقدم لمحة عن يقطاعات اقتصادية مختارة وضع على االقتصادية الحالية و-اعيةالظروف االجتملى ع سريعة
 اإلسرائيلي وممارساته.الحتالل ل المباشر

                                                      

(75) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 5. 

 المرجع نفسه. (76)

(77) OCHA, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, March 2018. 

(78) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 17. 

(79) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 8. 
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 الفلسطينية المحتلة األرضاالجتماعية في -االقتصاديةالظروف نظرة سريعة على  -لفأ

 االقتصاد الكلي وضع 

في المائة في عام  2.0الفلسطينية المحتلة من  رضاألانخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في  -27
عام  في المائة في 6النمو إلى يتباطأ صندوق النقد الدولي أن توقع و .(80)8107في المائة في عام  6.0إلى  8103
تقلبات نصيب الفرد من الناتج  2الشكل ويبين  .(81)(ةلغزفي المائة  2وللضفة الغربية  في المائة 8.7) 8102
والمسارات المتباينة للضفة الغربية وغزة، مع  0222الفلسطينية المحتلة منذ عام  األرضفي  جمالياإل المحلي

طفرة إعادة إعمار ومحاولة  8102يمثل النمو الذي شهده قطاع غزة بعد عام وأساس.  اا عام 8112اعتبار عام 
ي ظل الناتج المحلي اإلجمالقد والتوسع في قطاعات اقتصادية جديدة. وليس لهجوم، للحاق بالظروف السابقة ل

بما في ذلك  اإلسرائيلية،اإلجراءات ، ما يوضح أثر 0222عام في أقل من مستوياته  8103عام في للفرد في غزة 
 في إال  0222عام ي فالضفة الغربية مستوياته  ينصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فولم يبلغ الحصار. 

 .8101عام 

 اإلجمالي الناتج المحلي نصيب الفرد من   -4الشكل 
 2016-1994الفلسطينية المحتلة،  األرضفي 

 
. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: استناداا إلى بيانات المصدر

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/E.QNA_Constant.htm (8102 مايوفي أيار/ استرجعت). 

 .الثابتة 8112: تستثني البيانات القدس الشرقية. يحسب الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام مالحظات

                                                      

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لدىمتوفرة البيانات ال أحدث (80)

(81) International Monetary Fund (IMF), “West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 31 

August 2017.                                                                                                                                                                                
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بلغت ، 8107في عام ف. خاصةب ة في غزةبمرتفعة ومتقلهي و جداا،أن البطالة تظل مرتفعة  1الشكل  يبين -22
في المائة للنساء.  27.2في المائة للرجال و 88.1في المائة،  87.7الفلسطينية المحتلة  األرضنسبة البطالة في 

الحصار فاقم يو .(82)سنة( 82إلى  81في المائة للشباب ) 21.7لنسبة ، بلغت ا8107وفي الربع األخير من عام 
االفتقار  دويزيوظائف جديدة وتوسع األعمال. استحداث القيود التي تواجه والظروف العامة التي تفرضها إسرائيل 

 .تأزماا  الوضع اإلنساني في غزةسوء تباشير المستقبل إلى الفرص و

 معدل البطالة  -5الشكل 

 نسبة مئوية(بال)

 
. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياستناداا إلى بيانات : المصدر

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01e.htm (8102نيسان/أبريل  81في  استرجعت). 

االقتصاد الكلي بفعل القيود المفروضة على حركة العمال والسلع وانخفاض مستويات  وضعتفاقم ي -22
 رالستثمااانخفاض وكل من التخفيضات في اإلنفاق فرض . كما ياالستثمار، ما يؤدي إلى تآكل القاعدة اإلنتاجية

الفلسطينية  األرضكانت  ،8107في عام والدولية المزيد من الضغوط السلبية.  اتفي المساعدر المنتظنخفاض االو
ارتفع معدل قد و .(83)في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 2.2يبلغ وازنة عجزاا متوقعاا في المتواجه المحتلة 
 12بلغ ل في غزة مستوىا مفزعاا يووص ،8107في المائة في عام  82إلى  8100في المائة في عام  83الفقر من 
 .(84)في المائة

                                                      

(82) PCBS, “Results of the Labour Force Survey Fourth Quarter (October-December, 2017) Round”, press 

release, n.d. Available at http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3050 (accessed on 15 May 2018).  

(83) IMF, “West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 10 April 2017. 

 .جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيتوفرت البيانات األولية من ال (84)
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 األمن الغذائي 

مس األسرت -11  ،انعدام األمن الغذائيمن عاني ي 8107في عام كان الفلسطينية المعيشية  بين أن أكثر من خ 
يتلقون مساعدات غذائية من وكالة األمم من ارتفع عدد و. األسر المعيشية يخمسإلى غزة ويصل هذا الرقم في 

إلى  8111في عام  21,111)األونروا( من حوالي  في الشرق األدنى دة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيينالمتح
يتفاقم و ما يؤكد األثر المدمر المحتمل النخفاض الدعم المالي لألونروا. ،(85)8107في عام  226,111أكثر من 

طاقة ال اتإمدادتقطع و جودتهاتردي و د المياهوانخفاض إمدا الزراعيةاألراضي بفعل القيود على األمن الغذائي 
 الغذائية.سوء النظم و

 الصحة 

إلى جانب محدودية الرعاية الصحية الجيدة، أثر  ،االقتصادي ونقص الحماية-االجتماعيوضع كان لل -10
ادت أفوالفلسطينية المحتلة نقصاا في اإلمدادات،  األرضتواجه المرافق الطبية في وعلى صحة الفلسطينيين. قاس 

متوفرة غير كانت في المائة من اإلمدادات الطبية األساسية  02في المائة من األدوية األساسية و 86التقارير أن 
 في المائة 68ما متوسطه الشهري أن أفاد مخزن األدوية المركزي في غزة و. 8107المرافق الصحية في عام  في
األشهر األربعة األخيرة من في  كان مفقوداا طبية األساسية في المائة من المستلزمات ال 82األدوية األساسية ومن 
ية المساعدات اإلنسان والخليل على يم(ج)فلسطيني يعيشون في المنطقة  260,000ويعتمد أكثر من  .(86)8107عام 

ات عن عدم كفاية شبك فضالا ، الالجئينفي غزة ومخيمات السكاني الرعاية الصحية. وقد أدى االكتظاظ  لتأمين
 ةمناجالصحة العقلية على اا آثارأيضاا . ويواجه سكان غزة بالغةرف الصحي والمياه، إلى مخاطر صحية الص
عة إلى مناطق القدس الشرقية الواقعبور الرفض سيارات اإلسعاف اإلسرائيلية  يؤديكما لهجمات العسكرية. عن ا

خارج  فلسطينيين المقدسيين الذين يعيشونإلى نقص في الرعاية الصحية األساسية والطارئة آلالف الخلف الجدار 
 .(87)الجدار

 المياه والصرف الصحي والنظافة 

 .(88)مليون فلسطيني إلى مساعدة إنسانية في مجال المياه والصرف الصحي 0.2يحتاج ما يقرب من  -18
نة من سكان غزة على مصادر مياه شربفقط في المائة  01.2ويحصل  ان في المائة من سك 88ويعاني  ،(89)محس 

في المائة فقط من السكان  12و .(90)نوعيةال من مياه رديئةالمياه أو حصول على العدم الضفة الغربية من 
المياه المخصصة للفلسطينيين تتراوح و .(91)بشبكة المياهن بشكل قانوني وطومربالفلسطينيين في القدس الشرقية 

                                                      

 معلومات قدمتها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(. (85)

(86) Seventy-first World Health Assembly, Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east 

Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, 18 May 2018 (A71/27).                                                                                   

(87) A/HRC/37/43. 

(88) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 27. 

 .8102العنقودي متعدد المؤشرات لعام بيانات من المسح استناداا إلى حسابات اإلسكوا  (89)

(90) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 27. 

(91) ACRI, “East Jerusalem: Facts and figures 2017”, pp. 4-5. 
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الضفة الغربية وقطاع غزة )اتفاق بشأن المؤقت في االتفاق  االمتفق عليهالكمية في المائة من  71حوالي من 
 ، يحصل حوالييم(ج)في المنطقة و، الذي ينص على توفير إمدادات غير محدودة إلسرائيل. 0221( لعام 8أوسلو 

الحصار المفروض على غزة وغيره يحول و .(92)ياا من المياه لكل فرد يوملتراا  11شخص على أقل من  95,000
 تحسين البنية التحتية للمياه.دون األرض الفلسطينية المحتلة في تقييدات المن القيود و

 التعليم 

في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة تحديات في الحصول على  طفالا  490,145 يواجه ما يقدر بـ -16
من اإلسرائيلية قوات األجانب من الترويع العنف والتحرش و ويحد   .(93)تعليم جيد في بيئة آمنة ومالئمة لألطفال

لقدس الشرقية، ا فيخاصة المدارس، و. طبيعيالتعليم الفرص على األطفال الفلسطينيين ل حصووالمستوطنين من 
. كاني التقييديةالم أنظمة التخطيطبسبب انتقالها إلى أماكن أخرى تحسينها أو كما يمنع ، البنية التحتيةسوء تعاني 

دراسة ير غالفلسطينيون الملتحقون بالمدارس في القدس الشرقية أي خيار ال يملك األطفال  ذلك،باإلضافة إلى و
ستساهم الفرص التعليمية المحدودة في زيادة و .(94)اتعديالت عليه إسرائيل تدخلأج الفلسطيني انسخة من المنه

 نسبة الشباب العاطلين عن العمل.

 اوالقيود التي تواجهه قطاعات اقتصادية مختارة ذات إمكانات -باء

إمكانات  على قطاعات ذات سلباا الفلسطينية المحتلة  األرضفي السياسات والممارسات اإلسرائيلية تؤثر  -12
 يفقطاعات واسعة  هاات التي تواجهالتحدي عدد من المعوقاتفاقم يكبيرة لتوليد الدخل واستحداث الوظائف. و

ة حراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنميرفع األجور وتوفير فرص العمل في صناعات مستدامة. وسيتطلب إلي مجا
المتعلق بالبنى التحتية القادرة  2المتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي والهدف  2المستدامة، وخاصة الهدف 
بذل جهود متضافرة وتخفيف القيود على  والمستدامين،للجميع  ينالشاملواالبتكار على الصمود والتصنيع 

 القتصادية.اإلمكانات اذات مجاالت ال

. وكان أكبر نشاطين فرعيين شخصاا  22,773حوالي  ، كان يعمل في األنشطة الصناعية8103في عام  -11
للعمالة هما تصنيع المنتجات الغذائية وتصنيع المنتجات المعدنية غير الفلزية. وكان هذان أيضاا أكبر نشاطين 

الصناعي البالغ  الناتجفي المائة من  88في المائة و 81ما يقرب من على التوالي  نيمثالإذ كانا ، اا فرعيين إنتاج
 .(95)مليار دوالر 2.0

هكذا، يبدو أن هناك إمكانات أكبر للنمو االقتصادي في تجهيز المعادن والمحاصيل والموارد األخرى  -13
 رةقطاع يحمل إمكانات كبي السياحة هي أيضاا ووالزراعة.  والمحاجرأكثر من إنتاج المواد الخام في التعدين 

للدخل وتوليد فرص العمل وإيرادات العمالت األجنبية. ويتوافق هذا التقييم مع توجه أجندة السياسات الوطنية 
ستبحث و، التي تركز على التصنيع والزراعة والسياحة واستعادة القاعدة الصناعية في غزة. 2022-2017لألعوام 

                                                      

(92) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview, p. 29. 

 المرجع نفسه. (93)

 المرجع نفسه. (94)

(95) Data from PCBS. Available at http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Selec_Indic_2016.htm 

(accessed on 30 May 2018).                                                                                                                                                          

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Selec_Indic_2016.htm
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والزراعة والسياحة، بمزيد من التفصيل في األقسام  قطاعات مختارة، هي أساساا الصناعة القائمة على المعادن
 التالية من حيث اإلمكانات التي تنطوي عليها والعوائق التي تقي دها.

 الصناعات القائمة على المعادنالتقدم المحدود في مجال  

المعادن بو بمقالع الحصى والحجارةتتصل األنشطة المعدنية الرئيسية في األرض الفلسطينية المحتلة  -17
 ضاعفاتمشيلي وجنوب أفريقيا، فإن توكما يتضح من تجارب بلدان مثل أستراليا و .(96)واألمالح من البحر الميت

تجهيز لافي عمليات تكمن الدخل والتوظيف في قطاع التعدين والقدرة على الصمود في مواجهة صدمات األسعار 
وهذا هو الحال  .(97)نفسها تخراج المواد الخام، وليس في اسالسابقةالمراحل في مدخالت الوالالحقة المراحل في 

 الفلسطينية المحتلة. األرضأيضاا في 

فز القيمة المضافة في التصنيع القائم على المعادن. بحمتمثل تحدي السياسات  يصانعأمام هكذا سيكون  -12
إلنتاج الحصى  المحاجر والمقالع وهوأحد المجاالت ذات القيمة المضافة المحتملة التي حددها البنك الدولي 

حول توهما ما يتطلب إعادة االستثمار والصيانة، ذلك البناء. لكن قطاع وغيره من مدخالت الخرساني لإلسفلت 
منح التصاريح وضعف إمكانية الحصول على  عدم  هذا القطاع الفرعي  تطوير  يعوق ف. دونهما القيود اإلسرائيلية

 .(98)من القيود المرتبطة باالحتاللذلك  وغير ،االئتمانتوفر بيانات جغرافية واالفتقار إلى 

تمرار على حصل باسي تال تواجه الشركات اإلسرائيلية القيود المفروضة على نظيراتها الفلسطينية. فه -12
ل انتهاكاا للقانون الدولي.  وذلكالفلسطينية المحتلة،  األرضستخراج في االلمقالع ولتصاريح  تنشط عشرة وقد يشك 

هذه . والمناطق التي تقع فيها 0237ها إسرائيل في الضفة الغربية، أنشئت جميعها بعد عام مقالع حجارة تملك
في المائة من االستهالك العام  81أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة". ويأتي أكثر من  مقالع في معظمها في أراض  ال

وكمدخالت للتصدير ج المعادن الخام تعود فوائد استخراو .(99)الفلسطينية المحتلة األرضفي قالعها مإلسرائيل من 
 لالقتصاد المحلي إلى شركات إسرائيلية بدالا من شركات فلسطينية.

في المنطقة  مقالعنشاء إللم تصدر السلطات اإلسرائيلية تصاريح جديدة لشركات فلسطينية ، 0222منذ عام  -31
 الحجر والرخام صناعة قاا التحادووف .(100)رالمليار دو 61احتياطيات المعادن هناك تقدر بنحو أن مع  ،)جيم(
العديد من المحاجر الفلسطينية في المنطقة ب. وقد أدى ذلك 8108فلسطين، لم تجدد التراخيص الحالية منذ عام  في

                                                      

(96) Roubina Ghattas and others, Opportunities and Challenges of Palestinian Development Actions in Area C 

(Jerusalem, ARIJ, 2017). Available at https://www.arij.org/files/arijadmin/2017/areac_report_2017.pdf.                                

(97) African Union, Africa Mining Vision: February 2009. Available at 

http://www.africaminingvision.org/amv_resources/AMV/Africa_Mining_Vision_English.pdf. 

(98) World Bank, West Bank and Gaza: Area C and the future of the Palestinian economy, Report No. AUS2922 

(Washington, D.C., October 2013).                                                                                                                                          

(99) Yesh Din, “The great drain – Israeli quarries in the West Bank: High Court Sanctioned Institutionalized 

Theft”, Position Paper (September 2017).                                                                                                                               

(100) World Bank, West Bank and Gaza: Area C and the future of the Palestinian economy, p. 13. 

https://www.arij.org/files/arijadmin/2017/areac_report_2017.pdf
http://www.africaminingvision.org/amv_resources/AMV/Africa_Mining_Vision_English.pdf
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أيضاا  محدودةواإلمكانيات المعدنية للبحر الميت  .(101)اإلغالقأو أنها أجبرت على  هاوقف عملياتإلى  )جيم(
 .موارده استخدامعلى وإليه قيود اإلسرائيلية المفروضة على الوصول البسبب سطينيين على الفل

 قطاع الزراعة أمام عراقيل 

 اا وديواجه قيهو الفلسطينية المحتلة الركود في السنوات األخيرة، و األرضعانى القطاع الزراعي في  -30
إلجمالي في السنوات انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اقد فرضها عليه االحتالل اإلسرائيلي. و

المتمثلة . ويعكس ذلك االتجاهات العالمية 8101في المائة في عام  2إلى  8112في المائة في عام  7األخيرة من 
على  ،الفلسطيني اإلنتاج الزراعيغير أن لخدمات. احصة تزايد حصة الزراعة في الناتج اإلجمالي وبتناقص 

إلى  8108مليار دوالر في عام  0من حيث القيمة المطلقة، من اا أيضانخفض  ،االتجاهات العالمية النقيض من
 ،عند مستويات منخفضة ركود القيمة المضافة الزراعية ومن الملفت أيضاا  .(102)8101مليون دوالر في عام  211

 .3الشكل  كما هو موضح في

 القيمة المضافة الزراعية في بلدان مختارة  -6الشكل 
 (األمريكيةدوالرات ال)ماليين 

 
 https://data.worldbank.org/products/wdi : حسابات اإلسكوا استناداا إلى بيانات من البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالميةالمصدر

 نيسان/أبريل(. 01في  استرجعت)

                                                      

(101) Yesh Din, “The great drain”, pp. 21-22; Human Rights Watch, Occupation, Inc.: How Settlement 

Businesses Contribute to Israel’s Violations of Palestinian Rights (January 2016); World Bank, West Bank and Gaza - Area 

C and the future of the Palestinian economy, pp. 13-15.                                                                                                          

(102) Data from PCBS, available at http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Other-2016-E-

19.html (accessed on 15 May 2018).                                                                                                                             
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ت الزراعية لمنتجاوبوسع ا. ينالتصنيع الزراعيالتجهيز و مجال في للفلسطينيينكبيرة  توجد إمكانات -38
الا أعلى، دخومن التصدير المصن عة أن تتحمل بشكل أفضل تقلبات أسعار السلع الزراعية العالمية، وأن توفر 

 مقيدة بالممارساتات هذه اإلمكانيغير أن أنشطة صناعية أخرى. مع روابط جانبية أن تبني تنميتها لويمكن 
 اإلسرائيلية.

، كانت أكبر أنشطة 8106القدس )أريج( أنه في عام  – أظهرت دراسة قام بها معهد األبحاث التطبيقية -36
هون النباتية، د، والزيوت والالمعلبة الفلسطينية المحتلة هي إنتاج الخضروات والفاكهة األرضالغذائي في التجهيز 

 08يبلغ  المجه زةاألغذية هامش ربح والحظت الدراسة أن  .(103)وطحين القمح والحبوب، والمعكرونة والشعيرية
الضوء على أهمية الصادرات والوصول إلى  تفي المائة في األسواق األجنبية. وسلط 81في المائة محلياا و
 إلسرائيلية.اراءات اإلجعلى القيود الناجمة عن التدابير و تلتجهيز الزراعي الفلسطيني، وشددلالمشترين األجانب 

تؤثر عدة عوامل أخرى على أداء القطاع الزراعي، بما في ذلك القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول  -32
المناطق و )أي المنطقة الواقعة بين الجدار في الضفة الغربية والخط األخضر( ماسالفلسطينيين إلى منطقة الت  

تراوح ي ماس بمقدارمثالا إلى خفض إنتاجية شجر الزيتون في منطقة الت   ذلكة من المستوطنات. وقد أدى القريب
في المائة على مدى السنوات األربع الماضية، مقارنة بإنتاجية المناطق التي يمكن الوصول إليها  13إلى  11بين  ما

ضي والمحاصيل الحالية، وإصالح نظم الري األرا صيانةكما أن الحصار في غزة يمنع  .(104)على مدار السنة
اعية بمنتجات زرمغرق الفلسطينية المحتلة  األرضخصوبة التربة. وتتمثل عقبة أخرى في أن سوق  وحفظ

 .(105)منخفضة األسعار مصدرها إسرائيل ومستوطناتها

 العوائق واالنتهاكات في قطاع السياحة 

 ةدينيالاألهمية الفلسطينية المحتلة، خاصة بسبب  رضاألفي هام لدى قطاع السياحة إمكانية إدرار دخل  -31
تؤثر  يةلسرائياإلإلجراءات التقييدية غير افترات من النمو والتطور. السياحة قد شهدت ولعدد كبير من المواقع. 

 .على هذا القطاع بشكل كبير

، في حين ظل عدد نزالء 8103إلى عام  8106ن انخفض من عام أن عدد السياح الوافدي 7الشكل يبين  -33
. ويقيم معظم السياح في فنادق في القدس الشرقية المحتلة وإسرائيل، ويقومون فقط بجوالت تقريباا  الفنادق ثابتاا 

لى ع ال تنطبق قيود التنقل المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربيةويومية إلى مواقع في الضفة الغربية. 
 األجانب أو شركات السياحة اإلسرائيلية.

  

                                                      

(103) http://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/finalcermony/2015_05_06_-_Booklet_-_FPCA_project_-

_English_final_-_March_2015-_not_for_IDRC.pdf.                                                                                                 

(104) OCHA, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, November 2017. 

(105) United Nations Conference on Trade and Development, The Besieged Palestinian Agricultural Sector 

(New York and Geneva, 2015).                                                                                                                                                

http://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/finalcermony/2015_05_06_-_Booklet_-_FPCA_project_-_English_final_-_March_2015-_not_for_IDRC.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/finalcermony/2015_05_06_-_Booklet_-_FPCA_project_-_English_final_-_March_2015-_not_for_IDRC.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/finalcermony/2015_05_06_-_Booklet_-_FPCA_project_-_English_final_-_March_2015-_not_for_IDRC.pdf
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 أعداد السياح الوافدين ونزالء الفنادق في الضفة الغربية  -7الشكل 

 
tourism-http://statistics.unwto.org/content/compendium- : حسابات اإلسكوا استناداا إلى بيانات من منظمة السياحة العالمية.المصدر

statistics (8102أيار/مايو  0في  استرجعت). 

ألشهر خالل ا الوافدينأن عدد السياح حديثاا الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أصدرها تظهر بيانات  -37
 952,000) 8103األشهر الستة األولى من عام مقارنة مع قدر هام مليون( ارتفع ب 0.2) 8107الستة األولى من عام 

منخفضة،  ال تزالأعداد نزالء الفندق غير أن تعزيز قطاع السياحة. بوافد(. ويمكن البناء على هذا االتجاه اإليجابي 
نخفض اإلنفاق على السفر اكما  .(106)8107فقط في األشهر الستة األولى من عام  260,868إذ بلغ عدد النزالء 

 .2الشكل السياحي، كما هو موضح في 

على أن "تتمتع  0222عام لينص بروتوكول العالقات االقتصادية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية  -32
ات ذآت التسهيالت والمنش إلىالوصول بالمساواة في  ينطرفمن ال أيشركات السياحة ووكاالتها المرخصة من 

منعت مع ذلك،  .(107)الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية طبقاا ألنظمة السلطة المشرفة عليها"
إسرائيل سيطرة الفلسطينيين على دخول وخروج السياح في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وهكذا، 

كما انتهكت إسرائيل البروتوكول بعدم منح تصاريح . (108)فرض رسوم زيارة أو جمع البيانات على الفلسطينيين يتعذر
في  ونمرشداا سياحياا فلسطينياا يعمل 81، كان 8101للفلسطينيين للعمل كمرشدين سياحيين في إسرائيل. وبحلول عام 

                                                      

(106) PCBS and the and the Ministry of Tourism and Antiquities (MOTA), “Sustainable tourism – A tool for 

 development”, press release on World Tourism Day, 27 September 2017. Available at 

http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=2522.                                            

(107) The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Annex IV: Protocol on 

Economic Relations between the Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, 1994,  

article X (6).                                                                                                                                                                              

(108) State of Palestine, Israel’s Exploitation of Palestinian Tourism and International Complicity: Tourism as a 

Tool to Normalize Occupation (December 2017).                                                                                                                     
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 مواقعالفي أيضاا و )جيم( المنطقة مرشد سياحي إسرائيلي العمل في مواقع في 8,000كان بإمكان بينما إسرائيل، 
 .(109)دخول المواطنين اإلسرائيليين إليها(رسمياا منع )وهما منطقتان ي   (باء)و (ألف)تاريخية في المنطقتين ال

 الفلسطينية المحتلة األرضاإلنفاق على السفر السياحي في   -8الشكل 

 

tourism-http://statistics.unwto.org/content/compendium- إلى بيانات من منظمة السياحة العالمية. : حسابات اإلسكوا استناداا المصدر

statistics (8102أيار/مايو  0في  استرجعت). 

ـ سرائيل ألحقت تفيد وزارة السياحة الفلسطينية أن إ -32 عملية  خالل هاأو دمرتموقع تاريخي  1,000أضراراا ب
 وعالوة على ذلك، رفضت إسرائيل طلبات تصاريح إلعادة تأهيل المواقع الثقافية  .(110)بناء الجدار

 والطبيعية واألثرية.

ة المكتشفة يإسرائيل قانونها الداخلي ليشمل القدس الشرقية وأعلنت غالبية التحف التاريخبسطت ، أخيراا  -71
 .(111)لقانون الدوليلك انتهذلك اوغير المكتشفة ممتلكات لدولة إسرائيل، و

 الخالصة -رابعاا 

رواح باإلضافة إلى الخسائر في األوالفلسطينية المحتلة.  األرضسيطرتها على  توطيدتواصل إسرائيل  -70
ماعية واالقتصادية، وتسببت ، أدت السياسات والممارسات اإلسرائيلية إلى تدهور األوضاع االجتواألجساد

الخسائر المتراكمة المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الفلسطينيون طوال والتنمية. بنكوص وأزمات إنسانية ب
القسري هي خسائر عابرة لألجيال ومتعددة  التشريدعاماا من  71عاماا من االحتالل العسكري المباشر و 10

                                                      

 .المرجع نفسه (109)

 .سهالمرجع نف (110)

(111) See United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Decision 39 COM 7A.27 

on the Old City of Jerusalem and its Walls (site proposed by Jordan) (C 148 rev); and para. 9 of the present document.     

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016

ق 
فا
إلن
ي ا

مال
ج
إ

)
ية
يك
ر
ألم

ت ا
را
ال
دو
 ال
ن
يي
ال
م

(

 %
ج
نات
 ال
ن
م

ي 
حل
لم
ا

ي
مال
ج
إل
ا

)ماليين الدوالرات األمريكية(إجمالي اإلنفاق  من الناتج المحلي اإلجمالي% 

http://statistics.unwto.org/content/compendium-tourism-statistics
http://statistics.unwto.org/content/compendium-tourism-statistics
http://statistics.unwto.org/content/compendium-tourism-statistics


E/ESCWA/30/5 

 
-82- 

 

 

ثل ى م، رغم الحاجة إلفي هذا الصدد شامل ه أي عملية تقييمتوج   علمي ة هجية. وال توجد حالياا أي منالمستويات
 .هذه المنهجية

لقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم جواز االستيالء االعديد من الممارسات والسياسات اإلسرائيلية  ينتهك -78
اني والقانون الدولي لحقوق مواد القانون الدولي اإلنسباإلضافة إل العديد من عن طريق الحرب،  األرضعلى 

 اإلنسان.

هناك حاجة إلى مزيد من و. من الزمن قودلع لهاال يمكن تحم  عاش سكان غزة في ظروف غير مسبوقة  -76
إنهاء  فيدعمهم لالمستندة إلى األدلة حول وضعهم و الضغط والمناصرةاألبحاث التفصيلية لتوليد المزيد من 

 معاناتهم.

النجاح الصناعي، بغية التغلب على القيود غير العادية التي يفرضها  جاهتبا للدفعتدخالت هناك حاجة إلى  -72
االحتالل وإطالق العنان إلمكانات التصنيع القائم على الموارد في األرض الفلسطينية المحتلة. وينبغي إجراء 

ى القيود لتغلب علوسبل ا ينالفرعيالزراعية والتصنيع القائم على المعادن -التجارةي مزيد من الدراسات لقطاع
 يمكن تحديد السياسات واإلجراءات المطلوبة.كي ا ماإلسرائيلية التي تعوق تنميته

----- 
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