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 الدورة احلادية والسبعون

 )ج( من جدول األعمال 68البند 

ــ ا     ــان و ايتــ ــو  اايســ ــز  اــ  تعزيــ
ــاري      ــان والتاـ ــو  اايسـ ــاحق  اـ  ـ
    املادمة من املا رين واملمثلني اخلاصني

 *1967 الة  او  اايسان يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام   
  

 من األمني العام مذك ة  
 

يتشــ ا األمــني العــام لــىلن جليــة ال اجلمعيــة العامــة تا يــ  املاــ ر اخلــا  املعــ   الــة   
، مايكة لينك، املادَّم وفاًا لاـ ار  1967 او  اايسان يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 

   .5/1جملس  او  اايسان 

 
  

 
 

 .تىلخ  تادمي هذا التا ي  ال ما لعد املوعد املا ر له لتضمينه أ دث التطوراق املستجدة * 



 A/71/554 

 

2/35 16-18124 

 

اايسـان يف األرض الفلسـطينية   تا ي  املاـ ر اخلـا  املعـ   الـة  اـو         
 1967احملتلة منذ عام 

 

 موجز 
ياــدم املاــ ر اخلــا  املعــ   الــة  اــو  اايســان يف األرض الفلســطينية احملتلــة منــذ     

، مايكة لينك، يف هذه الوثياـة تا يـ ه األول ال اجلمعيـة العامـة. ويسـتند التا يـ        1967 عام
عــن امتمــد املــدو و ثلــون عــن األمــم املتحــدة  أساســا ال مــا  دمــه وــحايا ولــ ود و ثلــون

ومسؤولون فلسطينيون من معلوماق يف عمان، يف سيا  البعثة اليت  ـام اـا املاـ ر اخلـا  ال     
ــه   ــة يف زوي/يولي ــة  اــو        2016املنطا ــن الشــواحبة املتقــلة  ال ــ  عــددا م . ويتنــاول التا ي

  ويف حبزة. اايسان يف الضفة الغ لية، مبا في ا الادس الش  ية،
 

  



A/71/554 
 

 

16-18124 3/35 

 

 مادمة -أوح  

ــذ       - 1 ــة من ــة  اــو  اايســان يف األرض الفلســطينية احملتل ــي ن املاــ ر اخلــا  املعــ   ال ُع
، وفاــا لاــ ار جلنــة  اــو  اايســان  2016آذار/مــارس  24، مايكــة لينــك، يف 1967 عــام

وهــو  .2016أيار/مــايو  1. وتــول م امــه يف 5/1و ــ ار جملــس  اــو  اايســان   1993/2
 ذه الوحية.ا يضطلد لخصسالد 

يـود أن يوجـه احيتبـاه    هـو  وهذا التا ي  هو التا ي  األول املاـدم مـن املاـ ر اخلـا . و     - 2
زنحـه   لة، ولكن السـلطاق ااسـ اليلية    أيه مستعد للايام لبعثة ال األرض الفلسطينية احملت ال

 2016 زي ان/يوييـه   3طلبـا رييـا يف   وحية،  دم كمكلف لمنقبه  هفبعد تولي .ااذن لذلك
السلطاق ااسـ اليلية والفلسـطينية للحقـول علـن اذن لزيـارة األرض الفلسـطينية       كة من ال 

احملتلة. و ىت و ـ  كتالـة هـذا التا يـ ،   يقـة أم رد مـن السـلطاق ااسـ اليلية. وي  ـ           
أيضـا امكاييـة الـدخول. واجتمـد        تـت  ممـا  اللذْين سبااه  املكلفْين لالوحيةاملا ر اخلا  أن 

، 2016 زي ان/يوييـه   7املا ر اخلا  لامل ا ب الدالم لدولة فلسطني لدى األمـم املتحـدة يف   
لكنـه  وخ ل ييارته األول ال جنيف. كما طلـب عاـد اجتمـاع مـد املمثـة الـدالم اسـ الية        

لـق لـال . ذلـك أن    يتلق أم رد. وهذا النمط من عـدم التعـاون مـد الوحيـة يشـكة مقـدر          
الف ـم الكامـة والشـامة للحالـة اسـتنادا ال املعاينــة املبالـ ة سـيكون مفيـدا للغايـة لالنســبة ال          

 .(1)عمة املا ر اخلا 

  عـن مـد  ـثلني   احملادثـاق ال املعلومـاق اخلطيـة، وكـذلك ال     أساسـا ويسـتند التا يـ     - 3
 فلسـطينية، و ـثلني عـن األمـم املتحـدة     امتمد املدو ووحايا ول ود ومسؤولني يف احلكومة ال

 .2016خ ل البعثة األول للما ر اخلا  ال املنطاة يف زوي/يوليه  أج ي  يف عمان

 يف اــو  اايســان،  جلنــةه تــوحيــة املاــ ر اخلــا ، علــن النحــو الــذم  دد  وتتمثــة  - 4
دو  اايســاو، التحايــق يف ايتــ اكاق اســ الية ملبــاد  و واعــد الاــايون الــدو ، والاــايون الــ 

، 1949آع/أحبسـطس   12واتفا ية جنيف املتعلاة  مايـة املـدييني و ـ  احلـ ع املعاـودة يف      
هـذا  ، ي كـز  ومن هـذا املنطلـق  . (2)1967يف األراوي الفلسطينية اليت حتتل ا اس الية منذ عام 

عامــا مــن   50التا يــ  علــن احيتــ اكاق الــيت ارتكبتــ ا اســ الية يف ســيا  مــا ياــ ع مــن          
 ت ل. وتاد علن عاتق اس الية، لوصف ا السلطة الاالمة لاح ت ل، املسؤولية عـن كفالـة   اح

__________ 

 (1) A/HRC/23/21 1، الفا ة. 

 .1993/2 ايظ    ار جلنة  او  اايسان (2) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/21
http://undocs.org/ar/1993/2
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. ولالتـا ، فـ ن وحيـة املاـ ر اخلـا       (3)سـيط اا لا ت ام و اية  او  الفلسطينيني اخلاوعني 
ت كز علن مسؤولياق السلطة الاالمـة لـاح ت ل، علـن الـ حبم مـن أيـه ي  ـ  أن ايتـ اكاق         

ــة  اــو  اايســان مــن   ــالد للدولــ  ِ ب ــة طــ ا أو تنظــيم حبــل ت هــي أعمــال تســتحق   ةأم دول
 آفا  الس م. الشجب ولن تؤدم اح ال ع  لة

مــد  تــاميعــ ع عــن تاــدي ه لتعــاون  كومــة دولــة فلســطني الويــود املاــ ر اخلــا  أن  - 5
الـذين سـاف وا ال عمـان     لكـة ويـود املاـ ر اخلـا  أيضـا توجيـه الشـك         .الوحية املسـندة اليـه  

اق خطيـة أو لـفوية. وياـ     علومـ م وال لتااء له، وللذين   يتمكنـوا مـن السـف  ولكنـ م  ـدم     
ت يئـة ليئـة   ل يف اطـار ااوحاـا  ه امموعـاق  املا ر اخلا  لالعمة األساسـي الـذم تاـوم لـه هـذ     

 تكـب ايتـ اكاق  اـو  اايسـان والاـايون الـدو        ح ُتكفالة أو ،حت م في ا  او  اايسانُت
اايساو يف ظة ااف ق من العااع ويف حبيـاع الشـ ود. وسـيادم املاـ ر اخلـا  الـدعم مـذا        

 العمة لادر اامكان.

أن العديــد مــن امموعــاق   تــتمكن مــن الســف  ال ويــود املاــ ر اخلــا  أن ي  ــ   - 6
عمان ل لتااء له لسبب الايود علـن السـف  الـيت تف وـ ا السـلطاق ااسـ اليلية. وكـان األمـ          
كذلك خاصة يف  الة األلخا  الاادمني مـن حبـزة، ويتيجـة لـذلك أج يـ  احتقـاحق مـد        

 كة امموعاق املوجودة يف حبزة لواسطة الفيديو.  

حملــة عامــة عــن احلالــة يف األرض  ، أوح، ياــدم. ف ــو ســم هــذا التا يــ  ال جــزأين وينا - 7
يف جمـال  اـو     احلاليـة الفلسطينية احملتلـة، مبـا في ـا الاـدس الشـ  ية. وتـاي املنا شـة الشـواحبة         

عامـا   50احلالـة ال اهنـة يف السـيا  األوسـد لا الـة       ووديف الو   يفسه ال دا اايسان وا
يف حبضـون فتـ ة يمنيـة     الـيت و عـ    املنا شة علـن األ ـداث  لن تاتق  لالتا ، من اح ت ل. و

  جـة لقـفة خاصـة و ـ  كتالـة      مت ال ايهـا كمسـالة   علن املسالة الـيت   وامنا ست كزاددة، 
ــ ر اخلـــا        يف مـــد مـــن التاـــن اـــم أثنـــاء لعثتـــه      هـــذا التا يـــ ، اســـتنادا ال اادثـــاق املاـ

 .اليت  دموهااملدخ ق ال و أف اد ومنظماقمن  2016 زوي/يوليه
يبحث اجلزء الثاو من التا ي  احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة من منظور احلـق يف  و - 8

التنمية، مد الت كيز علن التنمية كحق من  اـو  اايسـان وتـىلثل ايتـ اكاق  اـو  اايسـان       
 علن التنمية يف األرض الفلسطينية احملتلة.  

  

__________ 

)اتفا يــة جنيــف ال العــة(،  1949آع/أحبســطس  12اتفا يــة جنيــف املتعلاــة  مايــة املــدييني و ــ  احلــ ع،   (3) 
 .47املادة 
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 ال اهنة حلاو  اايسان  احلالة  -ثاييًا  

منذ تقاعد العنف الذم لدأ  الباعثة علن الالقسلسلة من األ داث واحجتاهاق ل يق  - 9
يف الضــفة الغ ليــة، مبــا في ـا الاــدس الشــ  ية. وخــ ل تقــاعد   2015يف تشـ ين األول/أكتــول   

ــة العنــف،  ــ  مــن  ُ ت  2015 ياســ اليليا خــ ل عــام  32فلســطينيا ومــا ح ياــة عــن    230أكث
هجمــاق  ن وكــذلك هجمــاق فلســطينية أووالفلســطينييظم ــا يف ســيا  مظــاه اق  2016 و

. ويف  ـني  (4) ـواق األمـن ااسـ اليلية    مـن  بـة   يتة يف كـثل مـن األ يـان    ردود فعة مزعومة و
ــة يف األلــ   األخــلة    ــزال  ،(5)اخنفــع عــدد احلــوادث العنيف اســتم ار اســتخدام اح تجــاي  ح ي

ؤث  يـ  ،التـدالل ذلـك مـن    حبـل الايود املف ووة علـن التناـة و  واادارم، وعملياق امدم العاالية، 
  متواصة. لشكةتىلثلا سلبيا علن  او  اايسان للشعب الفلسطي  

امجمـاق  الـ د علـن   حبـل مابولـة. و    ـا وم تكبـ ا  يوع ا كـان احعتداءاق العنيفة أيـ ان  - 10
حبـل متناسـبة   الـذم حبالبـا مـا يكـون لاـوة       ،لفلسطينيني وـد ااسـ اليليني  لجماق املزعومة وام
العديـد مـن امجمـاق وامجمـاق املزعومـة      وكـان  تفـا م العنـف.    اح الح يـؤدم  أم   ، يتةو

 مـدى  أليـه يـدل، فيمـا يبـدو، علـن      يبعث علن الالق لوجـه خـا    ،  ا ق ُ  علن يد ألخا 
 ألـار العـاملون  خ ل لعثـة املاـ ر اخلـا ،    اليت ج ق احجتماعاق هالة من اليىلس. ويف عدد 

يف صـفوا األطفـال    الانوطو لالشااءلعور ال ايتشار يف األرض الفلسطينية احملتلة لاستم ار 
يفسـية ولدييـة مثـة التبـول يف      أمـ اض أيضـا يف   وامنـا العنـف،  فوراق مـن  يتجلن ليس فاط يف 

. الووـــدانــة األطفــال حبالبــا مــا تكــون ماياســا خلطــورة        و. الفــ ا ، والالــق، واحكتئــاع   
ولألسف، يف ظة الظ وا ال اهنة، فـ ن األطفـال الـذين يولـدون اليـوم يف األرض الفلسـطينية       

 م.س يسوده اليف مستابة لدي م  أمةاحملتلة ح 
 

 عنف وايعدام املساءلةال -ألف  
كـا عـدد   أ 2015يف عام  احلاصةالتقعيد يف العنف الناجتة عن عدد ااصالاق كان  - 11

ااســ اليليني والفلســطينيني علــن  ــد يف صــفوا  2005يف الضــفة الغ ليــة منــذ عــام  يســجة
حبالبـــا يتيجـــة و - لفلســـطينينيالاتلـــن يف صــفوا ا الغالبيـــة العظمــن مـــن  وكايـــ  . (6)ســواء 

__________ 

 (4) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Protection of civilians weekly report, 16 to 22 August 

2016. Available from www.ochaopt.org/content/protection-civilians-weekly-report-16-22-august-2016. 

 (5) Gili Cohen, “After six months of terror wave, attacks decreasing, says Israeli army”, Haaretz, 1 April 

2016. Available from www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.712123. 
 (6) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Israel opened 24 criminal investigations into the 

killing and injury of Palestinians since October 2015, leading to one indictment”, Monthly Humanitarian 

Bulletin (July 2016). Available from www.ochaopt.org/content/israel-opened-24-criminal-investigations-

killing-and-injury-palestinians-october-2015. 
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ما أفـاد لـه   ااسـ اليلية. و سـب  احستخدام حبل املتناسب للاوة املميتة مـن جايـب  ـواق األمـن     
الــذين  تلــوا يف الضــفة الغ ليــة لــني تشــ ين  لخقــا مــن  88فــ ن امتمــد املــدو،   ثلــون عــن

ــول   ــاي    2015األول/أكتـ ــايون الثاو/ينـ ــايوا ،2016وكـ ــطينيني  كـ ــتبه فلسـ ــلطاق تشـ السـ
ا يتعلـق  فيمـ  لـاحب ن نشـىل  ي. وللايام لذلكهجماق أو ااوحق  مسؤوليت م عن ااس اليلية يف

 وحبالبـا ة يف كثل من األ يـان،  ميتاستخدام الاوة املثبوق و وع ا أص ، واذه الاضايا. أوح، 
 ـواق األمـن ااسـ اليلية     استخدم في ا ف د من . وثاييا، أيه يف معظم احلاحق اليت(7)دون مار

أم اجـــ اء دون اختـــاذ ف يـــه يغلـــق أم حتايـــق أو اذا أجـــ م التحايـــق،   جيـــ  الاـــوة املميتـــة، 
 اجلاو. ود
مسـتوى   ونيشـكل يكويـوا    أن الـذين ُ تلـوا   ويف العديد من احلـاحق املوثاـة، يتضـ      - 12

وفاـا للمبـاد  األساسـية    ف، وفاا للمعايل الدولية، استخدام الاـوة املميتـة.   يسوغ مذالت ديد ال
ينبغـي  ، (8)اذ الاواينياستخدام الاوة واألسلحة النارية مـن جايـب املوظفني املكلفني ل يفلشىلن 

. و د وثا  منظمـاق  اـو  اايسـان    (9)أح تستخدم األسلحة والاوة املميتة اح كم ذ أخل
 .(10)األم    يقة في ا ال ذلك احلداليت من الواو  أن  حلاحقعددا من ا

علـن يطـا  واسـد يف وسـالط ااعـ م،  تـة عبـد         هـا ذك  الـيت تـ دد  األمثلة دل ومن أ - 13
لطعــن   ــامالشــ يف فاــد ُيعــم أن . 2016آذار/مــارس  24يــوم الفتــاا الشــ يف يف اخلليــة 
وهـو جـ ي     هأطلق عليـه جنـدم اسـ اليلي ال صـا  و تلـ      واث  ذلكوج ا جندم اس اليلي، 

ــن احل كــة    وتنا لــ  و، الفيــديلواســطة احلادثــة . ومت تقــوي  (11)طــ ي  األرض ح ياــوى عل
منظمـة لتسـيلم ااسـ اليلية حلاـو      يشـ اا  اللاطاق املقورة اليت يف عناوين ا  القحف الدولية

  ــاحق ااعــدام خــارج الاضــاء املاــ ر اخلــا  املعــ وح ــ   .علــن مو ــد يوتيــوع اايســان
__________ 

املباد  األساسية لشـىلن اسـتخدام الاـوة واألسـلحة الناريـة مــن       ”مفووية األمم املتحدة حلاو  اايسان ايظ   (7) 
 /www.ohchr.org/ENمتا ـــــة علـــــن العنـــــوان التـــــا     “جايــــــب املـــــوظفني املكلفـــــني ل يفـــــاذ الاـــــوايني 

ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx. 

 أيفؤؤو / 7 -آب/أغسؤؤ    27مؤؤر ا مممؤؤت مة اؤؤام مملنؤؤامر ة ؤؤع ملا ؤؤر نيم امفؤؤر م ؤؤام    ا ا ؤؤا       ايظــ   (8) 
(، الفقـة  A.91.IV.2)منشـوراق األمـم املتحـدة، ر ـم املبيـد       : تقايا مؤر عدؤاما ممما ؤر ممل امؤر    1990 سب مرب

 ، امل فق.2-األول، الباع لاء

املباد  األساسية لشـىلن اسـتخدام الاـوة واألسـلحة الناريـة مــن       ”مفووية األمم املتحدة حلاو  اايسان ايظ   (9) 
 .“جايـب املوظفني املكلفني ل يفاذ الاوايني

 (10) B’Tselem, “Unjustified use of lethal force and execution of Palestinians who stabbed or were suspected of 

attempted stabbings”, 16 December 2015. Available from www.btselem.org/gunfire/20151216_cases_of_ 

unjustified_gunfire_and_executions. 
 .www.youtube.com/watch?v=S8WK2TgruMoايظ   (11) 

http://www.btselem.org/gunfire/20151216_cases_of_
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حتمـة ييـد ع مـاق  الـة      اليت يشـ ق  قورال”أن  ل ج اءاق موجزة أو ااعدام التعسفي أو
 .(12)“حة من  احق ااعدام خارج يطا  الاضاءواو

لـو     ما يبدو أيه اجتاه يبعث علن احيزعاج. وكماعلن مثال وا د  سوى هذاوليس  - 14
هـذا لـيس أول   ”حلاـو  اايسـان،    األمم املتحدةيف ليان أدل له املتحدث ال يي لاسم مفووة 

. وهذه احلاحق (13)“املف ط للاوة احستخداملشىلن يثل لواحبة والفيديو  يقور لواسطة ادث 
ــة  ــك،      املالاليل ــن ذل ــي للمشــكلة. وعــ وة عل ــة احلجــم احلايا ــة لقــ يا ح زث ــ ن الوثا اواعــد ف

، 2015يف كــايون األول/ديســما  ا ثي ــد ومتيشــ ق مــؤخ ا الــيت طــ   النــار ا ااســ اليلية
املباد  األساسية ف. (14)دوليةة ال مستوى يتعارض مد املعايل الميتختفع عتبة استخدام الاوة امل

اح يف  أح ُتسـتخدم ينبغـي   نص علن أن األسـلحة الناريـة  واألسلحة النارية تلشىلن استخدام الاوة 
ة ديـد اجللـوال  اطـ   النـار    يف  ـني أن  ، “اديد وليك لـاملوق أو ااصـالة اخلطـلة   ” احق 
 نالـة   “أن يلايو علن ولك أ أيه يلاييبدو ”استخدام الذخلة احلية ود الف د الذم ل تسم 
. وهذا التغيل يع  أن احلكومـة تسـعن ال ايئـة    حلجارةاأللعاع النارية، أو اأو خ اطيش  ار ة 
. ويف ظة هذه الظ وا، ي ج  ويزداد  بولهة ميتالاوة املياة في ا احعت اض علن استخدام ليئة 
 أكا. ستخدام الاوة املف طة لتوات ادث جلأن 

ُتــذك  أم ااولــة  تاــدو ــا ياد مــن تعايــد املشــكلة أيــه يف معظــم هــذه احلــاحق،      - 15
، 2016و زي ان/يوييـــه  2015املســـاءلة. ويف الفتـــ ة لـــني تشـــ ين األول/أكتـــول   لتحديـــد 

 ــواق اجــ اءاق  ــا في أســف قيف  ــوادث  احتاياــا جناليــ 24فتحــ  الســلطاق ااســ اليلية 
ســوى  تـــة    يســـف  . و ــىت ا،ن،  (15)اتـــة فلســطينيني اصــالة أو م  عـــناألمــن ااســ اليلية   

. وح تزال احملاكمـة  تهجندم ومااواال  حلحة ااام توجيه الفتاا الش يف يف اخللية عن عبد
 انليامــان  ــال فيمــا يتقــة لالاضــية،  ااســ اليلي أفيغــدور د لــىلن وييــ  الــدفاع يــجاريــة، وأف
ــاأن يطلــب اام علــن اجلنــدم كــون فيــهووــد يقــة ال تح ميكــن أن … ”اســ الية  ــة  ي  ب

__________ 

 (12) OHCHR, “Hebron killing: ‘all the signs of an extrajudicial execution’ — United Nations expert 

expresses outrage”, 30 March, 2016. Available from www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=18544&LangID=E. 

 (13) OHCHR, “Comment by the spokesperson for the United Nations High Commissioner for Human 

Rights, Rupert Colville, on the killing of a Palestinian man in Hebron”, 30 March 2016. Available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18540&LangID=E. 

 (14)  “Israeli police reveal new open-fire regulations in response to Adalah’s court petition”, Adalah, 5 July 

2016. Available from www.adalah.org/en/content/view/8845. 

 (15) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Israel opened 24 criminal investigations into the 

killing and injury of Palestinians since October 2015, leading to one indictment”. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
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 األ ـوال هـذه  و. (16)أل يـاء  ـىت تثبـ  ادايتـ م     لـخا  ولـدد علـن أن األ   “اخل وج يف م مة
،  ـا ياـوض   لـخا  وـد األ ميتـة  جلنود الذين يستخدمون الاـوة امل مد اة ومنا التساهتشجد 

 اجل ود ال امية ال كفالة املساءلة.

. وأ ــد األمثلـــة األخـــلة  علــن ااطـــ    يـــدةجد ليســـ مشــكلة ايعـــدام املســاءلة   و - 16
ــن ذلــك  القــارخة  أهنــا  2016هــو اعــ ن منظمــة لتســيلم حلاــو  اايســان يف أيار/مــايو    عل

 25، لعـد  ال أيه . وخلق  املنظمة(17)ةة مد آلية ايفاذ الاايون العسك م ااس اليليتتعام لن
عدالـة والـدفاع عـن  اـو      السعي ال حتايق ال من جدوىعد هناك أم ت  ”عاما من العمة، 

أن يواصــة لنجــاا  علــن ادرتــهل ةم متــه احلايايــتاــاس اايســان مــن خــ ل العمــة مــد يظــام 
لـني   مـن  هلتسـيلم أيـ   وح ظـ  منظمـة  . “(18)األفعال حبل املشـ وعة و ايـة اجلنـاة   عن تست  ال

 يفأم حتايــق    جيــ ، 1989املــدعي العــام العســك م منــذ عــام    ضــية ع وــت ا علــن  739
أم اجـ اء   دون اختـاذ ( أحبلـق التحايـق   343) لاضـايا ا عـدد  لينمـا يف وـو يقـف     ضية، 182

 توجيـه اـم    ضـية عـن   25سـوى    تسـف   املاوية،  مس والعش ينآخ . وخ ل السنواق اخل
، يشـــ ق منظمـــة  اـــو  اايســـان يـــيش ديـــن 2015لجنـــود املتـــورطني. ويف أوالـــة عـــام ل

فاــط مــن أصــة  8أن  وح ظــ ، 2014يف عــام القــادرة لــوال  احاــام تتقــة لا قــاءاق 
كـان   2013لـوال  ااـام، ويف عـام    توجيـه  عـن  أسـف ق   2014حتاياا فتح  يف عـام   229
 منظمـة يـيش   تفسـل البيايـاق، ألـارق    ولـدى ااـام.  لـوال    9 عنق أسف  حتاياا 199هناك 
 لــوال  ال تفضــياجــ اء حتاياــاق لــاملة العجــز الكــبل املســتم  عــن  كشــفت”ال أهنــا  ديــن

 .(19)“... من احملاكمة تا يبااحاام. والنتيجة هي اف ق جنود جيش الدفاع ااس اليلي 

العنـف   دالـ ة ساعد علن ادامة ي و أم . وهلعمق وراسخةعامة وحبياع املساءلة مسىللة  - 17
أن  ويستشف من ذلـك ااف ق من العااع، يف ظة  ونتق فييبدو أن اجلنود   يثاملستم ، 

ــطينيني ح  ــا أرواا الفلســ ــة مــ ــه ، يف  يمــ ــزداد فيــ ــذم يــ ــطيني  الو ــــ  الــ ــكان الفلســ ن والســ
 .و نوطا خوفا

__________ 

 (16) Isabel Kershner, “Israeli military investigating soldier’s killing of unarmed Palestinian”, New York 

Times, 29 August 2016. Available from www.nytimes.com/2016/08/30/world/middleeast/israeli-

military-investigating-soldiers-killing-of-unarmed-palestinian.html. 

 (17) B’Tselem, The Occupation's Fig Leaf: Israel’s Military Law Enforcement System as a Whitewash 

Mechanism (May 2016). Available from www.btselem.org/publications/summaries/201605_ occupations_fig_leaf. 
 امل جد يفسه. (18) 

 (19) Yesh Din, “December 2015 data sheet: law enforcement on IDF soldiers suspected of harming 

Palestinians — summary of 2014 data”, 12 February 2015. Available from www.yesh-

din.org/en/december-2015-data-sheet-law-enforcement-on-idf-soldiers-suspected-of-harming-

/palestinians-summary-of-2014-data. 
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 اح تجاي -لاء  
تزامن تقاعد العنف مد ييادة يف عملياق احعتاال ويف عـدد الفلسـطينيني احملتجـزين     - 18

تشـ ين األول/   ول د يف السجون ااس اليلية، مبن في م من يوجدون  يد اح تجاي اادارم.
ييــادة  ــادة يف عــدد الفلســطينيني احملتجــزين، وهــو عــدد ح يــزال ثالتــًا عنــد     2015أكتــول  

و ـىت و ـ  كتالـة هـذا التا يـ ،       سـنواق.  10مستوياق   ُيش د مثية ما منذ ما يا ع من 
، هنـاك أكثـ    “الضـمل ”ومنظمة  او  اايسـان   “لتسليم”ووفاًا للبياياق اليت يع ا م كز 

لـخص  يـد    700لـخص  اليـًا اتجـزون ألسـباع أمنيـة مزعومـة، ومـا ينـاهز          6 000 من
وهذه أر ام مذهلة، وهي تو ي لوجود سياسـة لـاملة تسـعن ال ختويـف      اح تجاي اادارم.

 .(20)الفلسطينيني والتضييق لشدة علن   ياام
 

 اح تجاي اادارم  
لوجـه خـا . فحاليـًا، يوجـد  ـوا        يشكة ايدياد عدد احملتجزين اداريًا مقدر  لـق  - 19
. وهذا أعلن عدد للمحتجـزين اداريـًا يبلـ  عنـه     (21)فلسطي   يد اح تجاي لىلوام  ادارية 700

. وحبالبًا ما ُيح م احملتجـزون مـن الضـماياق الاايوييـة األساسـية، علـن       (22)2008من منذ عام 
الـدورم اخلـامس اخلـا      يف استع اوـ ا  2016وو ما ح ظته جلنة مناهضة التعذيب يف عام 

ل س الية، اذ ُيحتجز هؤحء لنـاء علـن أدلـة سـ ية ح ُيسـم  مـم أو حملـامي م لـاحط ع علي ـا،          
. ومبا أن أوام  اح تجـاي اادارم ميكـن جتديـدها ال    (23)وح توجه مم الت م أو تتم ااكمت م

لنفسـي الـذم   أجة حبـل مسـمن، يـ ى لعـع النالـطني يف جمـال  اـو  اايسـان أن الكـ ع ا         
 .(24)يقا ب هذه احلالة املتسمة لعدم الياني ميكن أن يكون لكً  من ألكال التعذيب

__________ 

ــم اعتاــــال وا تجــــاي الفلســــطينيني     (20)  ــة العســــك ية الــــيت حتكــ هنــــاك جمموعــــة واســــعة النطــــا  مــــن األيظمــ
ــذين ــون الـــ ــ     يف يعيشـــ ــة. ايظـــ ــطينية احملتلـــ  Addameer Prisoner Support and Human Rightsاألرض الفلســـ

Association, “Palestinian political prisoners in Israeli prisons”, June 2016. Available from 

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

 (21) Addameer, Statistics, August 2016. Available from www.addameer.org/statistics. 

 (22) B’Tselem, Statistics on administrative detention, updated 12 September 2016. Available from 

www.btselem.org/administrative_detention/statistics. 

 (23) CAT/C/ISR/CO/5 22، الفا ة. 

 (24) Addameer, “Induced Desperation: The Psychological Torture of Administrative Detention”, 26 June 2016. 

Available from www.addameer.org/publications/induced-desperation-psychological-torture-administrative-

detention. 
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ــه       - 20 ــن يطــا  واســد لكوي ــار اســ الية جلوءهــا ال اســتخدام اح تجــاي اادارم عل وت
مـن اتفا يـة جنيـف     78و ـد اسـتندق احلكومـة ااسـ اليلية ال املـادة       و وريًا ألسباع أمنيـة. 

اذا رأق دولـة اح ـت ل ألسـباع أمنيـة    يـة أن تتخـذ تــدالل       ”لـيت تـنص علـن أيـه     ال العـة، ا 
 “.أمنيــة اياء ألــخا  امــيني، فلــ ا علــن األكثــ  أن تفــ ض علــي م ا امــة جايــة أو تعتالــ م

اح تجـاي حبـل اجلنـالي للشـخص علـن أسـاس       ”ويع  ا هذا اح تجاي يف الاايون الدو  لىليه 
 .(25)“لــه يشــاطه علــن أمــن الســلطة احملتجاــزة ارتباطــًا لــال اع املســل الت ديــد اخلطــل الــذم ميث

كبـدية   نيملؤس  وهذا يع  أن اح تجاي اادارم ميكن استخدامه فاط يف احلاحق حبل اجلنالية، 
. واصــدار أوامــ  اح تجــاي اادارم يف  (26)لإلدايــة اجلناليــة وح كشــكة مــن ألــكال العاــاع  

احلكومة ااسـ اليلية يف البدايـة ادايتـ م ة ميـة مـا ولكنـ ا        كثل من األ يان ود أف اد  اول 
. ووفاـًا للتعليـق   (27)فشل ، يشل ال أن العديـد مـن  ـاحق احعتاـال تتنـاه مـد هـذا احلكـم        

يف ظـ وا   ينبغـي أن تف ـم علـن أهنـا تنطبـق فاـط      علن اتفا ية جنيف ال العة، فـ ن هـذه املـادة    
خطـ  التـدالل الـيت ميكـن للسـلطة الاالمـة لـاح ت ل أن        . وهـذا التـدلل مـن أ   (28)ادودة للغاية

 تستخدم ا فيما يتعلق لالسكان املدييني يف األراوي اليت حتتل ا.
ــة ســ ية ايتــ اكًا واوــحًا      - 21 وتشــكة  ارســة اســ الية ح تجــاي األفــ اد اســتنادا ال أدل

اوي لكــثل اســتخدام للاــايون الــدو  اايســاو والاــايون الــدو  حلاــو  اايســان معــًا، وتتجــ   
علــن النحــو املتــوخن يف اتفا يــة جنيــف ال العــة. ودعــ  جلنــة مناهضــة  “اح تجــاي اادارم”

التعــذيب يف استع اوــ ا اخلــا  ل ســ الية هــذه األخــلة ال اهنــاء  ارســة اح تجــاي اادارم، 
ــة األساســية      ــد ُيح مــون مــن الضــماياق الاايويي ، مشــلة ال وجــود لــواحبة ألن احملتجــزين  

ميكن من لني يلة أمور ا تجايهم دون امة ال أجة حبل مسـمن علـن أسـاس أدلـة سـ ية       اذ
 .(29)(23)ُيتاا للمحتجز أو حملاميه احط ع علي ا ح

__________ 

 (25) International Committee of the Red Cross, “Internment in armed conflict: basic rules and challenges”, 

opinion paper, November 2014. 

األلخا  الذين خيضعون مذه التدالل ليسوا، مـن النا يـة   ”( علن اتفا ية جنيف ال العة  1958ايظ  التعليق ) (26) 
 .“النظ ية، منخ طني يف الكفاا. ولالتا ، ف ن اح تياطاق املتخذة لشىلهنم ح ميكن أن تكون يف لكة عااع

ــث    (27)  ــ  مــــــــ  Amnesty International, “Israel/OPT: human rights defender administratively detained: Hasanايظــــــــ

Ghassan Ghaleb Safadi”, 4 July 2016. Available from www.amnesty.org/en/documents/mde15/4376/2016/en/. 

ــ   (28)   https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentايظـــــــــــ

Id=D794403E436F0823C12563CD0042CF9A. 

أم لخص امي يعتاة أو تف ض عليه ا امة جايـة لـه احلـق    ”اتفا ية جنيف ال العة ال أن من  43تشل املادة  (29) 
ــ       ــىليه يف أ ــ ع و  ــ ار املتخــذ لش ــادة النظــ  يف الا ــادة  “يف اع ــة علــن احلــق يف     78. وتــنص امل مــن احتفا ي

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&document
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، وهـي  “الضـمل ”وتعد  الة  سـن القـفدم، القـحفي واملنسـق ااع مـي ملنظمـة        - 22
واوـحًا علـن هـذه الفجـواق يف      منظمة تنشط يف جمال  اية وتعزيز  اـو  احملتجـزين، مثـاحً   

، وح يـزال  ـىت و ـ     2016أيار/مـايو   1وكـان القـفدم  ـد اعتاـة يف      النظام ااسـ اليلي. 
ووفاـًا للمعلومـاق املادمـة مـن      كتالة هـذا التا يـ   يـد اح تجـاي اادارم ملـدة شسـة ألـ  .       

دامــ  ، فاــد اعُتاــة القــفدم وجــ ى اســتجواله ح اــًا علــن مــدى فتــ ة    “الضــمل”م كــز 
 زي ان/يوييـه   10و ني   ُيعثـ  علـن دليـة جييـز ا تجـايه، تاـ ر اافـ اج عنـه يف          يومًا. 40

ويف اليـوم املاـ ر لإلفـ اج عنـه، و ـد وييـ  الـدفاع أمـ  ا تجــاي          عمـً  لاـ ار احملكمـة اجلزليـة.    
جيسـد  ”أن هـذا   “الضـمل ”أل  . وي  ـ  م كـز    6ادارم ياضي لا تجاي القفدم لفت ة 

اصدار أم  اح تجاي اادارم يف حبياع وجود أدلة وام كافية تدين احملتجـز مـن أجـة     ارسة 
 .(30)“االااء عليه يف  الة اح تجاي

 
 ونتجزاحملاألطفال   

ان عدد األطفال احملتجزين  اليـًا مـن  بـة السـلطاق ااسـ اليلية يـثل الالـق الشـديد.          - 23
 اصـ ًا فلسـطينيًا    350ملـا ح ياـة عـن     “ملالضـ ”و ىت و   كتالة هذا التا ي ، وثق م كـز  

. ويف هنايـــة (31)يوجـــدون  اليـــًا  يـــد اح تجـــاي لـــدى الســـلطاق ااســـ اليلية 18دون ســـن 
طفـً  تتـ اوا أعمـارهم     116 اص ًا، من لين م علن األ ة  422، لل  هذا العدد 2015 عام
. (33)ق لاحلجــارة . وكايــ  حبالبيــة احعتاــاحق تــ تبط لتــ م ال لــ     (32)عامــاً  15و  12لــني 
ــال    ويف ــالم يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، خيضـــد األطفـ ــام الاـــايوو املـــزدوج الاـ اطـــار النظـ

ــا هــو الشــىلن        ــايون العســك م ااســ اليلي )كم ــة للا ــون يف الضــفة الغ لي الفلســطينيون املعتال
ــس املنط      ــالغني(، يف  ــني خيضــد املســتوطنون ااســ اليليون يف يف ــة لالنســبة للفلســطينيني الب ا

ورحبـم النـداءاق العديـد لضـ ورة ايـ ء       اجلغ افية للنظـام الاـايوو املـدو واجلنـالي ااسـ اليلي.     

__________ 

يف   ار اجلمعية العامة  ،الع د الدو  اخلا  لاحلاو  املديية والسياسية من  (2) 9احستئناا. ايظ  أيضًا املادة 
 (، امل فق.21-)د 2200

 .www.addameer.org/prisoner/hasan-safadiمعلوماق يش اا منظمة الضمل، متا ة علن العنوان التا    (30) 

 (31) Addameer, Statistics, August 2016. Available from www.addameer.org/statistics. 

 (32) Defense for Children International — Palestine, “No way to treat a child: Palestinian children in the 

Israeli military detention system”, April 2016. Available from www.dci-

palestine.org/palestinian_children_in_the_israeli_military_detention_system. 

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

distress: raising the alarm for 2016 and beyond”, briefing note, April 2016. Available from 

www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/children_in_distress_briefing_note.pdf. 

http://www.addameer.org/prisoner/hasan-safadi
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مزيد من احهتمام لتدالل احلماية اليت ينبغي أن تشمة األطفال، ف ن املمارسـة احمليطـة لاعتاـال    
 أن الااص ين وا تجايهم تظـة زثـة الـكالية عويقـة. وتشـل التاـاري  ومـا جـ ى توثياـه ال         

ويف كـثل   الوالِدين حبالبًا ما ح ُيخَط ون لاعتاال أطفامم اح لعدد م ور عدة أيام علن الوا عة.
مــن احلــاحق، جيــ م احلقــول علــن احعت افــاق يف ظــ وا  ســ ية، وحبالبــًا مــا ُتكتــب لاللغــة  
ــا ح يســم  لألطفــ          ــال الفلســطينيني. وحبالبــًا م ــم األطف ــد   اءاــا معظ ــيت ح جيي ــة، ال ال العاي

لاحتقال مبحام خـ ل امل  لـة األول مـن احعتاـال، ويفيـد العديـد منـ م لتع وـ م للمعاملـة          
. فاد أفاد أطفال لتع وـ م لتكبيـة اليـدين وتاييـدوا، وعقـب العيـنني، والضـ ع،        (34)السيئة

 .(35)واحلبس احيف ادم
ة اهنـا ح تىلخـذ يف   وح تتناه هذه املمارساق مد املعايل الاايويية األساسية فحسب، ل - 24

احلسبان  الة الضعف الشديد لألطفال القغار. وامتمـد الـدو  ياـ  زامـًا لضـعف األطفـال،       
واحلماية اخلاصة الواجبة للطفة مك سة يف عدد من القكوك الاايويية، مبا في ا اتفا ية  اـو   

احدعــاءاق ف يــق مــن احملــامني املســتالني أن  2012و ــد خلــص تا يــ  أعــزه يف عــام  الطفــة.
حبل معاولـة مـن النـا يتني الو العيـة     ”ااس اليلية لىلن احتفا ية ح تنطبق خارج  دود اس الية 

ا،ثـار الاايوييـة النالـئة عـن     كما خلق  فتوى اكمة العدل الدوليـة لشـىلن    .(36)“والاايويية
الــدو  اخلــا  الع ــد  ال أن احتفا يــة، ال جايــب  تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة

، الع د الدو  اخلا  لـاحلاو  اح تقـادية واحجتماعيـة والثاافيـة    و   لاحلاو  املديية والسياسية
،   يطبـق مـن توصـياق تا يـ      2016زوي/يوليـه  . وال حبايـة  (37)تنطبق لالفعة يف هذه احلالـة 

 .(38)يف املالة 2.5سوى يسبة  “األطفال اخلاوعون ل  تجاي العسك م”
 

__________ 

 (34) Defense for Children International — Palestine, “No way to treat a child: Palestinian children in the Israeli 

military detention system”. 

 (35) Department of State of the United States of America, 2015 report on human rights practices in Israel and the 

occupied territories, available from www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_ 

load_id=252929&year=2015#wrapper.. 
 (36)  “Children in military custody”, June 2012, para. 30. Available from www.childreninmilitarycustody.org.uk/. 
  2004 وز/يوملسه  9صاارم يف مآلثار مملقا و سر ممل اشئر در تشسسا جامر يف ممرض مملففس س سر محمل فر    وى  (37) 

  .113-102، الفا اق 2004تقاريا حمكمر ممل ا  مملانيملسر  

 (38) Military Court Watch, Monitoring the treatment of children in Israeli military detention, briefing note, July 

2016. Available from www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20BRIEFING%20PAPER%20-

%20JUL%202016.pdf.  

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20BRIEFING%20PAPER%20-%20JUL%202016.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20BRIEFING%20PAPER%20-%20JUL%202016.pdf
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 العااع اجلماعي –جيم  
تلجىل السلطاق ااس اليلية ال عدد من التدالل اليت تستخدم ا علن أساس كـة  الـة    - 25

ومذه التدالل، اليت تقـدر لاسـم    علن  دة، وت  ن يف كثل من األ يان ال العااع اجلماعي.
ة األمـن والـيت تــىلك يف كـثل مـن األ يــان كـ د علـن أعمــال  ـام اـا لــخص وا ـد أو جمموعــ         

ويـؤدم   صغلة من األلخا ، أث  كبل علن احلياة اليومية لكة فلسطي  تا يبًا يف م  لة ما.
احبــ   الطــ   وياــاط التفتــيش وووــد احلــواجز علــن الطــ   ال تاييــد   كــة الفلســطينيني    
ألحب اض العمة والدراسة والزياراق العاللية والسف  لتلاي الع ج الطيب. ويـؤدم هـدم املنـايل    

 ان أس  لىلكمل ا من مكان تعيش فيه، لسبب أعمال مزعومة  ام اا ف د وا د.ال   م
والعااع اجلماعي هو  ارسة العااع علن جمموعة كاملة لسـبب أعمـال  ـام اـا فـ د       - 26
مـن اتفا يـة جنيـف ال العـة، و ـد ح ظـ         33والعااع اجلماعي اظور مبوجب املـادة   لعينه.

 .(39)كذلك أن  ظ  العااع اجلماعي حبل  الة للتاييداللجنة املعنية  او  اايسان 
 

 ةعملياق امدم العاالي  
ــام  - 27 ــايل     2014يف ع ــا  للمن ــدم العا ــة ام ــ اليلية  ارس ــة ااس ــادق احلكوم يف .(40)، أع
، أعـادق احلكومـة ااسـ اليلية  ارسـة امـدم العاـا  للمنـايل. ومنـذ ذلـك الو ـ ،           2014 عام
عمليـة هـدمش لـ دق     11عـن تنفيـذ    2015امدم يتزايـد، اذ ُأفيـد يف عـام    فتئ عدد عملياق  ما
. 2016 يوليه ال حباية زوي/ (41)لخقًا 92عملية هدم ل دق  16لخقًا، لينما يفذق  85

وتعد عملياق امدم العاالية، اليت يكون الغ ض من ا ايذاء أف اد أس ة لخص مشتبه يف ارتكالـه  
 .(42)للمباد  األساسية للاايون الدو ج مية ما، ايت اكًا واوحًا 

ودعــ  جلنــة  اــو  اايســان أيضــًا، يف استع اوــ ا الــدورم ال الــد اخلــا  ل ســ الية    - 28
، احلكومة ال الكف عن سياست ا املتقلة لعملياق امدم العاالية، م  ظة أن ذلك 2014 لعام
لـك ي  ـن ال أ ـد ألـكال     ولااوـافة ال كـون ذ  . (43)“يتعارض مد التزامااا مبوجب الع ـد ”

 .(44)العااع اجلماعي احملظورة، تعد عملياق امدم العاالية ايت اكًا حلظ  تدمل املمتلكاق املديية

__________ 

 .(CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) 29ايظ  التعليق العام ر م  (39) 

 (40) OHCHR, “Punitive demolitions destroy more than homes in occupied Palestinian territory”, 28 December 

2015. Available from www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/PunitivedemolitionsinOPT.aspx. 

 (41) B'Tselem, Statistics on punitive house demolitions, updated 31 August 2016. Available from 

www.btselem.org/punitive_demolitions/statistics. 

 (42) Al-Haq, “Punitive house demolitions”, 31 October 2015. Available from www.alhaq.org/advocacy/topics/ 

population-transfer-and-residency-right/983-punitive-house-demolitions. 

 .CCPR/C/ISR/CO/4ايظ   (43) 

 .53اتفا ية جنيف ال العة، املادة  (44) 
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 عملياق ااحب   ويااط التفتيش والتقاري   
يتىلث  احلـق يف   يـة التناـة سـلبًا علـن أسـاس منـتظم لسـبب عمليـاق احبـ   الطـ               - 29

ويتزايــد  يص امل هاــة الــيت ُتفــ ض علــن للــداق و ــ ى لىلكملــ ا.وياــاط التفتــيش ويظــم التــ خ
 مسـكناً  مجمـاق  ارتكـاام  يف املشتبه يعتاها اليتاستخدام هذه املمارساق يف الا ى واملناطق 

ــم ــىت (45)مـ ــام   و ـ ــة عـ ــه    2015هنايـ ــا جمموعـ ــايية مـ ــؤون اايسـ ــيق الشـ ــق مكتـــب تنسـ ، وثـ
اخللية علن وجه اخلقو  مـذه التـدالل،   عملية احب   يف الضفة الغ لية. و د خضع   543

ــادة كــبلة يف  ــاحق فــ ض الايــود لعــد ايــدحع سلســلة مــن املظــاه اق        يــث لــ دق يي
 واحلــــتباكاق امل تبطــــة اــــا وكــــذلك هجمــــاق مزعومــــة يف املنطاــــة يف تشــــ ين الثــــاو/  

ز  ــاجزًا جديــدًا، لااوــافة ال احلــواج 53،  ــا أســف  عــن يشــ  مــا جمموعــه  2015 يــوفما
. وتؤكد اس الية أن هذه تدالل أمنيـة. حبـل أن   (46) واجز 109الاالمة لالفعة والبال  عددها 

الطالد الشامة مذه التدالل وأث ها الكبل علن جمموع السكان الفلسطينيني يف خمتلف البلـداق  
، ولكــن أيضــًا يف كــثل مــن (47)واملــدن جيعــة منــ ا لــيس فاــط ايتــ اكًا للحــق يف   يــة التناــة 

 حلاحق لكً  من ألكال العااع اجلماعي.ا
ــك لشـــكة خـــا . ففـــي         - 30 ــاك  ـــادث و ـــد مـــؤخ ًا يووـــ  ذلـ   زيـــ ان/ 8وهنـ
اسـ اليليني يف هجـوم علـن منطاـة تسـو  لـعبية يف        4، ويف وا عة مؤسفة، ُ تـة  2016 يوييه
و د ولد يف هذه العملية مسلحان فلسطينيان، ولعد امجـوم، ح ظـ  الشـ طة أن     أليب. تة

وردًا علــن امجــوم، ألغــ  احلكومــة ااســ اليلية ييــد التقــاري   .(48)املشــتبه امــا مــن اخلليــة
تقــ ي  الــيت كايــ   ــد منحتــ ا للماــيمني يف الضــفة الغ ليــة وحبــزة    83 000البــال  عــددها 

تـ اخيص عمـة ألفـ اد ينتمـون لعـالليْت امل ـايني        204للسف  خـ ل لـ   رمضـان، وعلاـ      
 .(49)لكامة للدة امل ايني املشتبه في مااملزعومني، وعزل  لا

__________ 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Fragmented lives: humanitarian overviewايظــــــــــــ   (45) 

2015”, June 2016. 

 امل جد يفسه. (46) 

، ااع ن العاملي حلاو  اايسـان من  13، واملادة الع د الدو  اخلا  لاحلاو  املديية والسياسية من  12دة املا (47) 
ا،ثـار  مـن اتفا يـة جنيـف ال العـة، و     27جنيف ال العة، وايظـ  أيضـًا التعليـق علـن املـادة      من اتفا ية  27واملادة 

، 2004اـاري  اكمـة العـدل الدوليـة،     الاايويية النالئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، فتـوى، ت 
  .137-135الفا اق 

 (48) Peter Beaumont, “Four dead in Tel Aviv market shooting”, The Guardian, 8 June 2016. Available from 

www.theguardian.com/world/2016/jun/08/tel-aviv-market-shooting-sarona-complex. 

 (49) OHCHR, Press briefing note on Yemen and Israel/Occupied Palestinian Territory, 10 June 2016. Available 

from www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20082&LangID=E. 
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ويعد احلقار املف وض علـن حبـزة التـدلل األطـول أمـدًا يف عمليـاق العاـاع اجلمـاعي          - 31
ــعب الفلســـطي    ــار، الـــذم فـــ ض يف   (50)الـــيت ف وـــ  علـــن الشـ ــذا احلقـ ــد تســـبب هـ . فاـ

 مليــون لــخص 1.8، يف جعــة الغالبيــة العظمــن مــن ســكان حبــزة البــال  عــددهم 2007 عــام
 للجنـة الدوليـة للقـليب األ ـ     و د لجب كة مـن األمـني العـام وا     ادرين علن املغادرة. حبل

 .(51)هذا احلقار، واصفني اياه لىليه من تدالل العااع اجلماعي
ويشكة اع ن أخل لويي  الدفاع دلي  يبعث علن الالق يشل ال أن هذا النـوع مـن    - 32

، يعتـزم الـويي  مواصـلة    “هنـ  العقـا واجلـزرة   ”ا ُسـمي  ففيمـ  التدالل من املـ ج  أن يتواصـة.  
استخدام التدالل الااسية من  بية عملياق ااحب   وييادة وجـود الاـواق األمنيـة، وعمليـاق     
امدم يف املناطق اليت يسكن ا امل ايون املشتبه في م، ويف الو   يفسـه لنـاء امياكـة األساسـية     

علـن وجـه    وهـذا يعـ ،   .“تسعن ال التعـايش ” اليلية أهنا يف املناطق اليت تعتا السلطاق ااس
اخلقو ، التعايش مد املستوطناق حبل الش عية. وأفيد لىلن الويي   ال عـن هـذه السياسـة ان    

الغ ض من ا هو مواصلة اتا ة املنـافد للـ احببني يف التعـايش معنـا، وجعـة احليـاة صـعبة علـن         ”
 .(52)“من يسعون ال احلا  األذى لالي ود

 
 البيئة الاس ية والناة الاس م - دال 

لــ دق األلــ   األخــلة ييــادة كــبلة يف األيشــطة املتعلاــة لاحســتيطان، مبــا يف ذلــك  - 33
من  احلكومة مزيدًا من الت اخيص لتشييد مباٍن جديدة، وااذن لىلث  رجعي ألعمال البناء الـيت  

يلي، وهدم منايل الفلسطينيني، واسـتم ار  ُتعَتَب  حبل  ايويية  ىت مبوجب الاايون احمللي ااس ال
 ارساق وسياساق التخطيط التمييزية اليت جتعـة مـن القـعب للغايـة للفلسـطينيني أن ياومـوا       
لىلعمــال لنــاء. وتســود هــذه السياســاق واملمارســاق لشــكة خــا  يف املنطاــة جــيم والاــدس  

ليئـة  اسـية تاـوض    ”الش  ية،  ـا جعـة مكتـب تنسـيق الشـؤون اايسـايية يقـف احلالـة لىلهنـا          
 .(53)“الوجود املادم للفلسطينيني وتفا م خط  الت  ية الاس م الف دم واجلماعي

__________ 

 (50) A/HRC/24/30 23-21، الفا اق. 

 (51) United Nations News Centre, “In Jerusalem and Gaza, Ban urges ‘courageous steps’ for lasting two-State 

solution”, 28 June 2016, available from www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54341#.V81iTJN95E4 

and International Committee of the Red Cross, “Gaza closure: not another year!”, news release No. 10/103, 

14 June 2010, available from www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-

140610.htm. 

 (52) Yossi Melman, “Liberman unveils new 'carrot and stick' policy for West Bank Palestinians”, Jerusalem 

Post, 17 August 2016. Available from www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Liberman-unveils-new-carrot-

and-stick-policy-for-West-Bank-Palestinians-464360. 

 (53) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Fragmented lives: humanitarian overview 2015”. 
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مـن اتفا يـة جنيـف ال العـة.      49ومن الواو  أن الناة الاس م اظور مبوجب املـادة   - 34
ــ ا.       ــيت حتتل ــاح ت ل ال األرض ال وحتظــ  املــادة يفســ ا أيضــًا ياــة ســكان الســلطة الاالمــة ل

يظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلناليـة الدوليـة يعـ َّا الناـة الاسـ م أيضـًا لىليـه ج ميـة             ويف
. ويف ســـيا  يظـــام رومـــا األساســـي،   ُيَفسَّـــ  مقـــطل  (54) ـــ ع وج ميـــة وـــد اايســـايية

الت ديـد لاسـتخدام ا أو الاسـ     ”لىليه يع  الاوة املادية فاط وامنـا  ـد يشـمة أيضـًا      “ س م”
وا من العنف وااك اه واح تجاي واحوط اد النفسي واساءة اسـتخدام  النالئ مثً  عن اخل

 .(55)“الشخص املع  أو األلخا  أو أم لخص آخ  أو استغ ل ليئة  س ية السلطة ود
وياعــاق البــدو يف الضــفة الغ ليــة هــي ياعــاق وــعيفة لقــفة خاصــة، ألهنــا ختضــد   - 35
كثل من األ يان خلطط اعادة توطني ووـعت ا احلكومـة ااسـ اليلية. وتسـتند هـذه اجل ـود        يف

ــد الاالمــة     ــىلن املبــاو واملوا  ــال، ل ــة ل ســتم ار ”ال تىلكيــداق، علــن ســبية املث  (56)“حبــل  الل
لط ياــة أو لــىلخ ى. ولغيــة تنفيــذ خطــط اعــادة التــوطني، هــدم  الســلطاق منــايل فلســطينية  

دًة يف أحبلب األ يان ال أن هذه امياكة ُلناَيـ  مـن دون تقـاري  صـادرة     ومباٍن أخ ى، مستن
عــن اســ الية. ولكــن مــن املعــ وا أن احلقــول علــن التــ اخيص أمــ  صــعب لســبب رســوم     
الطلباق امل تفعـة، والـ فع املتكـ ر للطلبـاق، والعمليـاق املطولـة وهـذه عوامـة جتتمـد كلـ ا           

ن املســتحية للفلســطينيني أن ينفــذوا أعمــال لنــاء لتشــكة يظــام تقــاري  زييزيــًا يكــاد جيعــة مــ
، أفـادق منظمـة األمـم املتحـدة احباثـة وتشـغية       2016كايون الثاو/ينـاي    8. ويف “ ايويية”

ال جئني الفلسطينيني يف الش   األدىن )األوي وا(، يف الـارة ال هـدم منـايل البـدو يف الضـفة      
هـدم املبـاو السـكنية    ”كـايون الثاو/ينـاي ، أن    6الغ لية الذم يفذته السـلطاق ااسـ اليلية يف   

يفا م البيئة الاس ية السالدة لالفعة،  ا يـؤدم ال اخـ اج امتمعـاق البدويـة مـن األرض الـيت       
 .(57)“سكن  في ا علن مدى عاود

__________ 

 ,United Nations )د(، 1-7واملــادة  ‘7’ )أ( 2-8يظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلناليــة الدوليــة، املــادة   (54) 

Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 

 (55) International Criminal Court, Elements of Crimes, (The Hague, 2011). Available from www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf. 

 (56) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “At risk of forcible transfer”, Monthly Humanitarian 

Bulletin (May 2016). Available from www.ochaopt.org/content/risk-forcible-transfer. 

 (57) UNRWA, “UNRWA condemns demolition of the homes of Palestine refugee Bedouin families at risk of 

forcible transfer; decries desperate humanitarian consequences”, 8 January 2016. Available from 

www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-condemns-demolition-homes-palestine-refugee-

bedouins-families. 
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ووصف مكتب تنسـيق الشـؤون اايسـايية أيضـًا احلالـة يف الضـفة الغ ليـة مبـا يف ذلـك           - 36
خطـ  الت  يـة   ”ىلهنا تضد الكثل من أف اد األسـ  وامتمعـاق الفلسـطينية يف    الادس الش  ية، ل

ــي م الضــغوط          ــارس عل ــة  ســ ية ز ــ  ليئ ــيت خلا الاســ م يتيجــة للممارســاق ااســ اليلية ال
لل  يــة، وخاصــة لســـبب عــدم تــوف  رخـــص البنــاء، الــيت مـــن املســتحية تا يبــًا احلقـــول         

ــا وللجيكــا والســويد   ع ــا ســف اء اســبايي . ويف رســالة وّ (58)“علي ــا ــدا وايطالي ــا وأي لن ا وأملايي
وسويس ا والن وي  لدى اس الية، ايتاد السف اء الاواق ااس اليلية ملقـادراا م جـئ زلك ـا    

هذه املقادراق وعملياق امـدم السـالاة،   ”البدو يف الضفة الغ لية، مشلين ال أن  ياعة من
لن تادمي مواد ااحباثة ال األس  املعيشية املتضـ رة،  اوافًة ال عدم  درة الوكاحق اايسايية ع

 .(59)“اي ئ ليئة  س ية  د حتث األس  علن مغادرة املوا د احلالية مك هة
وح ياتق  تدمل املنايل واملمتلكاق علن املباو اليت ليدها الفلسـطينيون، لـة يشـمة     - 37

ــار/ 16ســاعدة ايســايية دوليــة. ويف  أيضــًا، لــوتلة متزايــدة، املبــاو الــيت لــيبدق وموبَلــ  مب    أي
، علن سـبية املثـال، هـدم  السـلطاق ااسـ اليلية سـبعة منـايل وصـادرق مـواد          2016 مايو
حجئـًا فلسـطينيًا    49ث ثة منايل أخ ى كاي   ـد  دمتـ ا الوكـاحق اايسـايية،  ـا تـ ك        من

، 2016املـدو، منـذ لدايـة عـام     . واستنادًا ال ليايـاق امتمـد   (60)من م أطفال 22ل  مىلوى، 
ــدبَم        187 كــان ــد ُ  ــا   ــا الســلطاق ااســ اليلية أو اســتول  علي  ــيت دم ا ــاو ال ــن املب ــبم م م
مبـان  ولـة مـن املـاوني      108ط يق مساعدة ايسايية  ولة من اجل ـاق املاوـة، مااريـة لــ      عن

ــدى عــام     ــن م ــ ق عل ــة     2015ُدم ــس احلاج ــاو الــيت ز ــدمل املب ــا واملادمــة  . ويشــكة ت الي 
ــدو .        عــن ــايون ال ــاق اســ الية مبوجــب الا ــ اكًا مبالــ ًا حلتزام ــة اايســايية ايت ــق املعوي ط ي

من اتفا ية جنيف ال العـة لـىلن تسـم  السـلطة الاالمـة لـاح ت ل لعمليـاق         59وتاضي املادة 
( كــذلك 1) 55. وتاضــي املــادة “لاــدر مــا تســم  لــه وســالل ا  ”احباثــة للســكان احملتــاجني  

. (61)تزود السلطة الاالمة لـاح ت ل السـكان املـدييني لـاملؤن الغذاليـة واامـداداق الطبيـة        ىلنل
__________ 

 (58) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “At risk of forcible transfer”, Monthly Humanitarian 

Bulletin (May 2016). 

 (59) Peter Beaumont, “Ambassadors protest at Israel's confiscation of West Bank shelters”, The Guardian, 18 

July 2016. Available from www.theguardian.com/world/2016/jul/18/ambassadors-protest-israel-

confiscation-west-bank-bedouin-shelters. 

 (60) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Humanitarian Coordinator calls on Israeli authorities 

to stop destruction of humanitarian aid and respect international law”, 18 May 2016. Available from 

www.ochaopt.org/content/humanitarian-coordinator-calls-israeli-authorities-stop-destruction-

humanitarian-aid-and. 

 (61) Felix Schwendimann, “The legal framework of humanitarian access in armed conflict”, in International 

Review of the Red Cross: The Future of Humanitarian Action, vol. 93, No. 884 (Cambridge and New York, 

Cambridge University Press, December 2011), p1001. 
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تعّذر علن السلطة الاالمة لاح ت ل الوفاء اذا الواجب، فمن واجبـ ا املوافاـة علـن وـو      واذا
 .(62)حبل مش وط علن خمططاق ااحباثة

  
 تلةاحلق يف التنمية واألرض الفلسطينية احمل - ثالثا 

. ويشـل ااعـ ن،   (63)منذ ث ثني عامًا اعتمـدق اجلمعيـة العامـة اعـ ن احلـق يف التنميـة       - 38
ــة      ومــا حلاــه مــن تفســلاق، ال أن للبشــ  والشــعوع كافــة  اــًا حبــل  الــة للتقــ ا يف التنمي

الـيت   اح تقادية واحجتماعية املنقفة والعادلة، واملستدامة والتشاركية والشـاملة، وحبـل التمييزيـة   
ت تكــز علــن ســيادة الاــايون وت اعــي ييــد  اــو  اايســان واحل يــاق م اعــاًة تامــة. واعُتــ اَا    
لــاحلق يف التنميــة لىليــه يف  ــد  ذاتــه  ــق مــن  اــو  اايســان،  ــا ي فــد مكايتــه ال  ــق   الــة    

. ورحبـــم أن ااعـــ ن لـــيس ملزمـــًا  ايويـــًا (64)للتطبيـــق ويتمتـــد لاحل مـــة علـــن القـــعيد العـــاملي 
املدييــة والسياســـية   -ذاتــه، ف ــو يشــمة العديــد مــن احلاــو  واحلتزامــاق الاايوييــة          د ــ  يف

خـ ل   اليت ُيعَتَ ا لىلهنا ملزمة جلميد الـدول األطـ اا مـن    -واح تقادية واحجتماعية والثاافية 
ــن مــدى الســنواق الســبعني         ــدو  عل ــيت ســن ا امتمــد ال ــو  اايســان ال خمتلــف معاهــداق  ا

 .(66)2030ويف املاالة، أدراَج ااع ن ص ا ة يف خطة التنمية املستدامة لعام . (65)املاوية
ويكتسي اع ن احلق يف التنميـة أويـة خاصـة يف ف ـم املـىلي  املتعلـق  اـو  اايسـان          - 39
األرض الفلســطينية احملتلــة. ومــن لــني احلاــو  األخــ ى، يشــمة ااعــ ن لووــوا  اــو     يف

 الاايون الدو   اايسان التالية امللزمة يف
  

__________ 

 .1002امل جد يفسه، القفحة  (62) 

، امل فق. أعيد تىلكيد احلق يف القكوك الدولية ال  اة حلاو  اايسان، مبـا يف ذلـك اعـ ن    41/128الا ار  (63) 
 .(1993فيينا ) ول يام  عمة

 Arjun Sengupta, “On the theory and practice of the right to ؛ و1، الفا ة 1اع ن احلق يف التنمية، املادة  (64) 

development”, Human Rights Quarterly, vol. 24, No.4, p. 837 (Baltimore, Johns Hopkins University 

Press, 2002). 

ــد يف    (65)  ــة جمسـ ــق يف التنميـ ــ ن احلـ  ممل هؤؤؤا مملؤؤؤاني  محلؤؤؤاا قؤؤؤايقوو مجت اؤؤؤااير نيمجج مادسؤؤؤر نيمملنقا سؤؤؤر     اعـ
(United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14531 ،) ممل ها مملؤاني  محلؤاا قؤايقوو مةا سؤر نيمملسساسؤسر     ويف 
(United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 4668،)  ــ و   ول طــ ع ــبني ال ــن جــدول ي ــو   اعل ــني احلا لط ل

ااع ن والقكوك امللزمة  ايويًا مبوجـب الاـايون الـدو ، ايظـ  مفووـية األمـم املتحـدة حلاـو           املذكورة يف
 .(2016)جنيف،  37، صحيفة الو الد ر م أسئفر ي كار طاحها قشأن ميق يف ممل  مسراايسان، 

 .10، الفا ة 70/1الا ار  (66) 
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 (؛1 ق الشعوع يف تا ي  املقل )املادة  )أ( 
 (؛5الاضاء علن السيط ة واح ت ل األجنبيني )املادة  )ع( 
 (؛6 ظ  التمييز واحيت اك القارخ حلاو  اايسان )املادة  )ج( 
ــك        )د(  ــا يف ذل ــية، مب ــاق األساس ــو  اايســان واحل ي ــد  ا ــة ةمي ــد الكام التمت

 (؛8و  6جتماعية واح تقادية )املادتان احلاو  اح
 (؛1سيادة األلخا  الكاملة علن مواردهم الطبيعية )املادة  (ه) 
 (.8و  2املشاركة يف صند الا اراق املتعلاة لالشؤون العامة )املادتان  ( )و 

وهذه احلاو  هـي يف صـميم  اـو  اايسـان امللزمـة واحلتزامـاق اايسـايية مبوجـب الاـايون          
. وهـي ح حتـدد  اـو  الشـعب     (67) اليت ُتَطبق لالكامـة علـن األرض الفلسـطينية احملتلـة    الدو 

ــا ت ام         ــاح ت ل، ل ــة ل ــاق اســ الية، الســلطة الاالم ــة تنشــئ التزام الفلســطي  فحســب، ل
احلاـو  و ايتـ ا. وينـال  ـق الشــعب الفلسـطي  يف تا يـ  املقـل  بـوًح واسـد النطــا            هـذه 
علـن اسـ الية احمتثـال ل لتـزام     ”، وأفـادق اكمـة العـدل الدوليـة لىليـه      (68)امتمد الـدو   من

ــ  املقــل واحلتزامــاق املنوطــة       ــ ام  ــق الشــعب الفلســطي  يف تا ي ــذم يوجــب علي ــا ا ت ال
. ورحبـم أن مسـىللة   (69)“مباتضن الاـايون اايسـاو الـدو  و ـايون  اـو  اايسـان الـدو         اا

يف سيا  اح ت ل، يتعني تفسل  او  اايسان والاـايون  التنمية هي لالض ورة مسىللة معادة 
 اايساو لط ياة تتسق مد احلق يف التنمية، لغع النظ  عن طول فت ة اح ت ل.

وجلدد اع ن احلق يف التنمية هنجًا  المـًا علـن احلاـو  فيمـا يتعلـق لـالنمو اح تقـادم         - 40
ييــد جوايــب التنميــة اح تقــادية    والتاــدم احجتمــاعي. ويــتعني دمــ   اــو  اايســان يف      

واحجتماعية، وهو ل ط مسبق و ورم لتحايق التاـدم احلاياـي واملسـتدام وتعزيـز الاـدراق      
ومن  مزيد من احل ياق جلميد السكان. وجلق لألف اد والشعوع علن  ـد سـواء التمتـد اـذه     

ابـاق الـيت حتـول    احلاو ، وتاد علن كاهة الدول األط اا مسؤولية ايئة الظ وا وايالة الع

__________ 

، تاـاري   مآلثار مملقا و سر ممل اشؤئر دؤر تشؤسسا جؤامر يف ممرض مملففسؤ س سر محمل فؤر    ؤوى       لعدل الدولية، اكمة ا (67) 
. وهـذه احلاـو  مـذكورة أيضـًا يف معاهـداق      149و  114-86، الفاـ اق  2004اكمـة العـدل الدوليـة،    

ا  لــاحلاو  املدييــة  اــو  اايســان امللزمــة، ومنــ ا ااعــ ن العــاملي حلاــو  اايســان، والع ــد الــدو  اخلــ   
 .والسياسية، والع د الدو  اخلا  لاحلاو  اح تقادية واحجتماعية والثاافية

 .70/141ايظ  الا ار  (68) 

اـاري  اكمـة العـدل الدوليـة،     ، تمآلثار مملقا و سر ممل اشئر در تشسسا جؤامر يف ممرض مملففسؤ س سر محمل فؤر    ؤوى     (69) 
 .149، الفا ة 2004
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دون حتايق التمتد اذه احلاو . ومن السـماق األساسـية للحـق يف التنميـة أيـه ياضـي لتطبيـق        
تدالل لفافة وتشاركية وحتايق مووـوعي لتكـافؤ الفـ   للجميـد يف امكاييـة  قـومم علـن        

 .(70)املوارد األساسية و او  م احجتماعية واح تقادية
 

 واحجتماعية يف األرض الفلسطينية احملتلةالتنمية اح تقادية  - ألف 
الضـفة الغ ليـة،    -ح يظل ل  تقاد الفلسطي  يف العا  احلديث، فمكوياه اا ليميـان   - 41

منفقــ ن ماديــًا عــن لعضــ ما. و ســم  اســ الية الكيــان  -مبــا في ــا الاــدس الشــ  ية، وحبــزة 
ة مــن املنــاطق الكثيفــة الســكان  ال أرخبيــة جــزر صــغل  -الضــفة الغ ليــة  -اجلغــ ايف األكــا 

ــ لط       ــيت ت ــة ال ــبعع لســبب اجلــدار أو املســتوطناق، والطــ   احلتفافي املنفقــلة عــن لعضــ ا ال
ــوايني       ــبعع وتقــل ا لشــبكة الناــة ااســ اليلية، و ــواجز الطــ  ، و  املســتوطناق لعضــ ا ل

وـمن هـذه املنـاطق    التنظيم العم او احلق م، واملناطق احملظورة، واملناطق العسك ية املغلاة. و
اليت حتتل ا اس الية، السلطة السياسية احمللية مناسمة أيضًا  فالسلطة الفلسطينية تتمتد لسـيط ة  
ادودة علن جزء من الضـفة الغ ليـة امـزأة، وحبـزة حتكم ـا سـلطة سياسـية مسـتالة ح ختضـد          

ياــــة للمســـاءلة أمــــام الســـلطة الفلســــطينية، و امـــ  اســــ الية لضـــم  الاــــدس الشـــ  ية لط      
. واوافًة ال ذلك، تف ض اس الية  قارًا ل يًا و  يًا وجويًا لامً  علـن حبـزة   (71) ايويية حبل
 . ويف الضــفة الغ ليــة، زــارس اســ الية الســلطة املدييــة واألمنيــة الكاملــة علــن2007 عــام منــذ
يف املالـة مـن هـذا اجلـزء مـن األرض وحتـيط لشـكة         60اليت تشكة أكث  مـن   “املنطاة جيم”
مــة لىلرخبيــة املــدن والبلــداق الفلســطينية وتاســم ا، وهــي  الــة هجينــة وصــفت ا ا ــدى    كا

. وتفتاـ  األرض الفلسـطينية   (72)“ا ـت ل ووـم  يف آٍن معـاً   ”جمموعاق  او  اايسان لىلهنـا  
احملتلة ال منافذ عبور آمنة، سواء عن ط يق الا أو البحـ  أو اجلـو، ال العـا  اخلـارجي. وتاـد      

. وليس هنـاك أم جمتمـد آخـ     (73)لاستثناء ياطة وا دة، حت  سيط ة اس الية  دودها كل ا،
__________ 

 Paul Gready et al., “What do human rights mean in ؛ و1، الفا ة 8، امل فق، املادة 41/128الا ار  (70) 

development?”, in The Palgrave Handbook of International Development , Jean Grugel and Daniel 

Hammett, eds. (Palgrave Macmillan UK, 2016), p.453. 

أن وم  اس الية للاـدس الشـ  ية يتنـاه مـد الاـايون الـدو ، وأن الاـدس الشـ  ية تعتـا           ذك  أن جملس األمن (71) 
 .(1980) 478 ( و1980) 476جزءًا من األرض الفلسطينية احملتلة. ايظ    ارم جملس األمن 

 (72) Association for Civil Rights in Israel, “49 years of control without rights: human rights of the Palestinians 

in the West Bank and East Jerusalem — what has changed?”, 1 June 2016. Available from 

www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2016/06/49years2016-en.pdf. 

الناطة احلدوديـة اخلارجيـة الو يـدة الـيت ح تسـيط  علي ـا اسـ الية سـيط ة مبالـ ة هـي معـا رفـ  لـني حبـزة                (73) 
ومق . ويسـتخدم معـا رفـ  لشـكة  قـ م تا يبـًا لعبـور املـدييني، ولـيس معـاًا جتاريـًا ا تقـاديًا. وألاـ               

 .اويةمق  هذا املعا مغلاًا لفت ة طويلة خ ل السنواق الث ث امل
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العا  يواجه جمموعة ك ـذه مـن التحـدياق امتمعـة الـيت تشـمة اح ـت ل احلـ   وتفكـك           يف
 أوصال املناطق والتباعد السياسي واادارم والعزلة اجلغ افية واحياطاع اح تقادم.

والاوتوكـول لشـىلن الع  ـاق     1993فا اق أوسـلو لعـام   وكان ُيفَتَ ض أن تشكة ات - 42
اح تقادية لني  كومة دولـة اسـ الية ومنظمـة التح يـ  الفلسـطينية )ل وتوكـول لـاريس لعـام         

ــق      1994 ــد الط يـ ــا ز ـ ــطني أهنـ ــة ورأق فلسـ ــاق مؤ تـ ــادية( ت تيبـ ــاق اح تقـ ــىلن الع  ـ لشـ
وخـ ل هـذه الفتـ ة احيتااليـة،      .1999دللوماسيًا وا تقـاديًا حسـتا ل فلسـطني  لـول عـام      

زــس  اتفا ــاق أوســلو مبشــ وع احســتيطان ااســ اليلي الواســد النطــا  ويحــ  اســ الية     
لاحلقــول علــن صــ  ية واســعة ملعاجلــة الشــواحبة األمنيــة يف ييــد أوــاء األرض الفلســطينية    

ــة علــن اعت     ــاريس اطــارًا ا تقــاديًا  ــاف  لفعالي ــة. وأيشــىل ل وتوكــول ل مــاد الفلســطينيني  احملتل
مد اعتماد كبل علن اس الية فيما يتعلق لالعملة، واأل كام اخلاصـة لالتجـارة    -اس الية  علن

يف ط ياة عمة اححتاد اجلم كي، وت تيبـاق القـ ا األجـنيب، والاـدرة علـن يـد الضـ الب.        
 تــة و  تتحاــق تســوية ســلمية هناليــة لــني اســ الية وفلســطني، وأصــبح  هــذه الت تيبــاق املؤ   

ت تيباق راسخة. والنتيجة هي أيه رحبم أن السلطة الفلسطينية  د لن   درة اداريـة ومؤسسـية   
. (74)كــبلة للحوكمــة الوطنيــة، ف ــي تفتاــ  ال األســاس اح تقــادم الــ يم للتنميــة الســيادية   

ــذ ــدما     2000عــام  فمن ــًا يف مســار النمــو اح تقــادم. وعن ، يشــ د اح تقــاد الفلســطي  تالب
ــة        قــة  ــة األجنبي ــن املعوي ــه )أ( يعتمــد اعتمــادًا كــبلًا عل ــه حبــل مســتدام ألي ــ  أي النمــو، اعُتبا

، )ع( وأدى اح ــت ل ااســ اليلي لشــكة متزايــدة    (75)واحســت  ك اخلــا  مــن الــوارداق   
احياسام لني خمتلف مناطق األرض الفلسطينية وتالق ا،  ا أوجد  اعدة ا تقادية  اصـ ة   ال

 .(76)رة علن التنمية املستالةتفتا  ال الاد
و د اتضـح  جيـدا املفار ـاق الـيت تنطـوم علي ـا ااولـة لنـاء ا تقـاد مسـتاة يف ظـة             - 43

ــة يف املســتابة املنظــور.       ــ  املقــل لقــورة  اياي ــدأ تا ي ــة األمــد، دون اعمــال مب ا ــت ل طوي
__________ 

 (74) International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, “West Bank and Gaza: towards 

economic sustainability of a future Palestinian State — promoting private sector-led growth” (Washington, 

D.C., World Bank Group, 2012). 

ــألرض        (75)  ــة ل ــاق املاوــة اخلارجي ــن اجل  ــة م ــة املادم ــدو  أن املعوي ــك ال ــدر البن ــة اخنفضــ      الفلســطينية احملتل
، وح ـ  أن منـوذج   2015يف املالـة يف عـام    6ال  2008يف املالة من النات  احمللي اايا  يف عام  32 من

 World Bank, “Economic monitoring report to the النمو هذا الذم تاوده اجل اق املاوة ليس مستدامًا. ايظ 

ad hoc liaison committee” (Washington, D.C., World Bank Group, April 2016). 

 International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, “West Bank and Gaza: towardsايظ   (76) 

economic sustainability of a future Palestinian State — promoting private sector-led growth” and 

UNCTAD/APP/2016/1. 
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اسـا راسـخا للتنميـة    واح تقاد الفلسطي  وهو علن هذه احلالة من احختنا  والتشوه ح يتي  أس
احجتماعية املستدامة واملنقفة يف األرض الفلسطينية احملتلة. ومن املؤكد أن فلسطني  د أ  يق 
تاــدما مطــ دا يف عــدة جمــاحق اجتماعيــة هامــة، مبــا يف ذلــك وفيــاق األم ــاق، واــو األميــة،     

 ى ال وجود واملستوياق التعليمية، ومعدحق التحقني. ومد ذلك، تشل مؤل اق رليسية أخ
  الة خطلة من  يث من ركود وتدهور الظ وا احجتماعية ومستوياق املعيشة 

، كــاد يقــيب الفــ د 2014  جلــ ي اح تقــاد الفلســطي  تاــدما. ففــي عــام   )أ( 
الفلسطي  من النات  احمللي اايا  احلاياي يات ع من يفس املستوى الذم كـان عليـه تا يبـا    

وي يقـــيب الفـــ د مـــن النـــات  احمللـــي اايـــا  احلاياـــي يف حبـــزة   ، و  يتجـــا1999يف عـــام 
 .(77)1999املالة من يقيبه يف عام  يف 71

، للغـ  يسـبة   2016تتزايد معدل البطالة لتقب  آفة احجتماعيـة. ففـي عـام     )ع( 
؛ 1999يف املالـة يف عـام    12يف املالة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مااريـة لنسـبة    27البطالة 
يف املالـة، وظـة    42ة أيمة البطالة أوج ا يف حبزة علن وجه اخلقو ،  يث لل  معدما وتق
( لـ  عمـة، وهـذا مـن لـني      29و  15يف املالة مـن لـبااا )الـذين تتـ اوا أعمـارهم لـني        58

 .(78)العا  أعلن املعدحق يف
ــام        )ج(  ــذ عـ ــد منـ ــطينيني يتزايـ ــني الفلسـ ــ  لـ ــدل الفاـ ــذ معـ ــا 2012أخـ ، ويعتـ

ــدي اق ال أن      يف 26 ــ اء، وتشــل التا ــن الســكان ا،ن فا ــة م ــن الســكان    13املال ــة م يف املال
. ويتفشن ايعدام األمن الغذالي علن يطـا  واسـد  تشـل التو عـاق     (79)يعايون من الفا  املد د
يف املالـة مـن السـكان(     57مليون لخص يف الضفة الغ لية وحبـزة )  2.4ال أن ما يادر لنحو 
 .  (80)2016من ألكال املساعدة اايسايية يف عام  سيحتاجون ال لكة

__________ 

ــام  (77)  ــة      2014يف عـ ــطينية احملتلـ ــي يف األرض الفلسـ ــا  احلاياـ ــي اايـ ــات  احمللـ ــن النـ ــ د مـ ــيب الفـ ــ  يقـ ، للـ
ــفة ــ  ية(    )الضــ ــدس الشــ ــتثناء الاــ ــزة، لاســ ــاع حبــ ــة و طــ ــ   1 737الغ ليــ يف  دوحرا 1 723دوحرا. وللــ

دوحرا  971، للـ  متوسـط يقـيب الفـ د مـن النـات  احمللـي اايـا  احلاياـي          2014. ويف عام 1999 عام
. وييــد األر ــام لاألســعار الثالتــة لــدوحر الوحيــاق املتحــدة يف 1999دوحرا يف عــام  1 372مااريــة مببلــ  

  احمللي اايـا  أعلـن مـن ذلـك. ايظـ       ؛ واألر ام احلالية )لالايمة اايية( لنقيب الف د من النات2004عام 
ــا      ــوان التـــ ــة علـــــن العنـــ ــاء الفلســـــطي  واملتا ـــ ــاي امل كـــــزم لإل قـــ  البيايـــــاق الـــــيت يشـــــ ها اجل ـــ

www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/e-napcapitacon-1994-2014.htm. 

 (78) World Bank, “Economic monitoring report to the ad hoc liaison committee” (Washington, D.C., World 

Bank Group, September 2016). 

 .2017-2014منظمة األمم املتحدة للت لية والعلم والثاافة )اليويسكو(، وثياة الاجمة الاط ية لفلسطني،  (79) 

ــب تنســيق الشــؤون اايســايية،    (80)  . 2016 آع/أحبســطس Humanitarian dashboard: 2nd quarter 2016” ،18“مكت
ــا     ــوان التــــــ ــة علــــــــن العنــــــ . www.ochaopt.org/content/humanitarian-dashboard-2nd-quarter-2016متا ــــــ

كان ال جــئني يف حبــزة، أكثــ  مــن    يف املالــة مــن جممــوع الســ    70أن  2016األويــ وا يف آذار/مــارس   وأفــادق
يف املالـة يف   10لخص، يعتمدون علن املساعدة الغذالية، وهـو مـا ميثـة ييـادة هاللـة  مااريـة لــنسبة         930 000
 .www.unrwa.org/newsroom /emergency-reports/gaza-situation-report-137. ايظ  2000عام 

http://www.ochaopt.org/content/humanitarian-dashboard-2nd-quarter-2016
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تش د  طاعاق القناعة والزراعة واملـوارد الطبيعيـة تالقـا مطـ دا مـن  يـث        )د( 
األوية اح تقادية و جم العمالة، لسـبب يلـة أمـور منـ ا الايـود ااسـ اليلية املف ووـة علـن         

ني لسبب تالباق الووـد السياسـي؛   الوصول ال األسوا ؛ وتدو الثاة لدى املستثم ين احملتمل
وفاــدان مســا اق لاســعة مــن األراوــي الزراعيــة اســتول  علي ــا ســلطة اح ــت ل؛ وايعــدام  
الق  ياق ال يمة للتخطيط اح تقادم الفعال؛ وادودية السـيط ة الفلسـطينية علـن املـوارد     

ي(؛ وادوديـة الوصـول ال   الطبيعية امامة )املياه واألراوي، واحملاج ، وا تياطياق النفط والغا
. وأصــب  اح تقــاد خاليــا مــن القــناعة وتاووــ   درتــه علــن التقــدي    (81)املــوارد الســمكية

 .(82)لسبب الت اجد يف  طاعي الزراعة والقناعاق التحويلية
يال  األرض الفلسطينية احملتلة سو ا جتاريا خاوـعا للسـيط ة ااسـ اليلية،     ما (ـ)ه 

يف املالـة مـن القـادراق     85ل  ففي السنواق األخلة، توجه وو كع دها طوال فت ة اح ت 
يف املالــة مــن واردااــا مــن اســ الية.  70الفلســطينية ال اســ الية، وتلاــ  األرض الفلســطينية 

وأدق الايود واحخت حق يف الع  ة التجارية ال عجز جتارم مـزمن يف اح تقـاد الفلسـطي     
 .(83)يف املالة من النات  احمللي اايا  41، أم  وا  2015لليون دوحر يف عام  5.2لل  

تدل التس لاق الض يبية اماللة اليت تعاو من ا احلكومة الفلسطينية واح تقـاد   )و( 
الفلسـطي  علـن هشالـة صـ  ياق اادارة اح تقـادية املخولـة مـذه احلكومـة الفلســطينية يف         

اق حتقـية الضـ الب املعاـودة مـد اسـ الية. ووفاـا       ظة يظام تااسـم اايـ اداق احلـا  واتفا ـ    
ــاد( تكلــف هــذه        ــة )األويكت ــدو  ومــؤز  األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــك ال لتاــدي اق البن

يف املالـة مـن    5مليون دوحر علن األ ة سنويا )تقـة ال   640الت تيباق اح تقاد الفلسطي  
 .(84)اايا ( النات  احمللي

__________ 

الاـدرة التنافسـية ل  تقـاد الفلسـطي      ”أن  2015. وأ   البنك الدو  يف عـام  UNCTAD/APP/2016/1ايظ   (81) 
، “ما فتئ  تش د اودارا تدرجييا منذ التو يد علـن اتفا ـاق أوسـلو، وح سـيما يف  طـاعي القـناعة والزراعـة       

 .World Bank, “Economic monitoring report to the ad hoc liaison committee” (Washington, D.C ايظــــــــــــــ 
World Bank Group, September 2015). 

 (82) World Bank, “Economic monitoring report to the ad hoc liaison committee” (Washington, D.C., World 

Bank Group, September 2016). 

 . ييد املبال  لدوحراق الوحياق املتحدة.UNCTAD/APP/2016/1ايظ   (83) 

ــ  (84)   ,.World Bank, “Economic monitoring report to the ad hoc liaison committee” (Washington, D.C ايظــــــــــ

World Bank Group, April 2016) and UNCTAD/APP/2016/1. 
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األويكتاد ال أيه لوح اح ت ل، لكان من املمكـن أن يضـاعف   تشل تادي اق  )ي( 
ا تقاد األرض الفلسطينية احملتلة ياجته احمللي اايا ،  يث ستت اجد معدحق كـثلة مـن لينـ ا    

 .(85)معدحق البطالة والفا  وكذلك معدحق العجز املزمن يف التجارة وامليزايية
ــادية        - 44 ــة اح تقـ ــن التنميـ ــا علـ ــاح ت ل، فعليـ ــة لـ ــلطة الاالمـ ــ الية، السـ ــيط  اسـ وتسـ

واحجتماعيــة يف األرض الفلســطينية، ولكنــ ا تفعــة ذلــك لطــ   خمتلفــة زامــا يف كــة منطاــة،  
وتتخذ تدالل تشكة ايتـ اكا للحـق يف التنميـة، منـ ا احلقـار املفـ وض علـن حبـزة ومـا ت تـب           

وتفتي  الضـفة الغ ليـة وتاسـيم ا ال كايتويـاق، مبـا يف ذلـك عـزل        عليه من اهنيار ا تقادها، 
الادس الش  ية واواما واستغ ل املوارد الطبيعية الفلسـطينية واحسـتي ء علي ـا، وفـ ض يظـام      
التبعية اح تقادية لقورة ريية واحيف اد لالسيط ة علن احلـدود اخلارجيـة لفلسـطني، وع  لـة     

اريــة، وفــ ض  يــود علــن اســتخدام األراوــي الزراعيــة، والايــود  التناــة ألحبــ اض لخقــية وجت
املف ووة علـن مقـايد األيـاك الفلسـطينية، وعـدم اايقـاا يف تااسـم اايـ اداق واتفا ـاق          
حتقية الض الب، والت تيبـاق التجاريـة حبـل املتواييـة. وتتنـاول الفـ وع التاليـة دراسـة الطبيعـة          

 اماحق.اخلاصة للسيط ة ااس اليلية علن هذه 
 

  طاع حبزة  
تواصــة اســ الية ا ــت ل حبــزة مــن خــ ل  قــار عســك م وا تقــادم واجتمــاعي      - 45

موسد ألرو ا،  ا ي س خ عزما عن العا  ولاية األرض الفلسطينية احملتلة. وميثـة هـذا احلقـار    
لــك  مــن ألــكال العاــاع اجلمــاعي املفــ وض علــن ييــد الســكان علــن وــو يتعــارض مــد     

، عندما ف وـ  اسـ الية احلقـار الشـامة كـان اح تقـاد       2007. ويف عام (86)الدو الاايون 
ــة          ــدأق يف أوال ــيت ل ــاق ااحبــ   ااســ اليلية ال ــن جــ اء عملي ــار م ــة احهني ــن  اف ــزة عل يف حب
التسـعيناق، وأخـذ يف احهنيـار منـذ ذلـك احلــني، واهنـارق معـه مسـتوياق املعيشـة يف اا لــيم.          

 -ج اء احلقار لفعة ث ثة تقعيداق للعنف لني اسـ الية وحبـزة   وتفا م لؤس سكان حبزة من 
مـن   2 500 ا أودى  ياة   الـة   - 2014و  2012، ويف عامي 2009-2008يف الفت ة 

املدييني الفلسطينيني، وو وع عش اق ا،حا من ااصالاق وتشـ يد مئـاق ا،حا، واحلـا     
__________ 

 .UNCTAD/APP/2016/1ايظ   (85) 

 (86) A/69/347،  و  34-30الفا اقA/HRC/25/40 ، وي  ـ  املاـ ر اخلـا  مـا خلـص اليـه       30-24الفا اق .
( “تا يـ  لـامل   ”) 2010مـايو  /أيـار  31ف يق األمني العام املع  لالتحايق يف  ادث األسطول الذم و ـد يف  

ه يـ ى أن امل  ظـاق الـيت ألـداها ف يـق خـااء       ( الذم ارتىلى أن احلقار  ايوو، ولكن2011سبتما /)أيلول
األمم املتحدة املستالني حلاو  اايسـان الـيت ينتاـدون في ـا اسـتنتاج جلنـة لـامل  تاـدم تفسـلا للاـايون الـدو             

 أكث  ا ناعا.

http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/40
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يــتعني موافاــة اســ الية علــن ييــد مــواد أوــ ار واســعة النطــا  لامياكــة األساســية يف حبــزة. و
اعادة البناء اليت تدخة حبزة. ليد أن اسـ الية ووـع   يـودا علـن اسـتلاد مـواد وـ ورية مثـة         
اخل ساية واخلشب ومـواد البنـاء األخـ ى، أو  ظـ ق اسـتلادها  ـا جعـة اجل ـود ال اميـة ال          

عـامني مـن تو ـف أعمـال      ، أم لعـد 2016. ويف عـام  (87)اعادة البناء لطيئة، وصـعبة ومكلفـة  
يف املالــة مــن ا تياجــاق الطا ــة يف حبــزة،  ــا يتســبب يف    45الاتــال األخــلة، ح يلــ  ســوى  

سـاعة يوميـا؛ وح يـتم تـوفل امليـاه املناولـة        18 و16اياطاع التيار الك  لالي ملدة تت اوا لـني  
سـاعاق كـة يـومني     8 و 6يف املالة من سكان حبـزة ملـدة تتـ اوا لـني      70لاألياليب سوى لـ 

مــن الغــزاويني الــذين تع وــوا للتشــ يد مــن  65 000أيــام؛ و  تــتم اعــادة لنــاء منــايل  4ال 
ــام    ــة يف ع ــدي اق ال أن  2014جــ اء تقــعيد األعمــال الاتالي ــن   80. وتشــل التا ــة م يف املال

السكان يعتمدون علن املعوية اايسايية لشـكة أو لـرخ  مـن أجـة الباـاء. ولكـن علـن صـعيد         
جيا ، أعيد، لتموية من امتمد الدو ، لناء واص ا العديد مـن املستشـفياق واملـدارس الـيت     ا

 .(88)زاع األخلـحلا  اا أو ار خ ل الن دم ق أو
وعلن مدى العاد املاوـي، لـ دق حبـزة ت اجعـا يف التنميـة، مـن جـ اء  يـام اسـ الية           - 46

وط    دراسـة رليسـية صـادرة     (89)أكث  ل يفاذ سياسة  وام ا الااء حبزة عند  د الكفاا ح
تسـاالح عمـا اذا كايـ  حبـزة، يف ظـة الظـ وا الـيت كايـ           2012عن األمم املتحدة يف عام 

. واسـتع ض البنـك الـدو  يف    (90)2020سالدة و ت ا، ستكون مكايا م لمـا للعـيش يف عـام    
عيشـت ا مـن جـ اء    التكلفة الباهظة اليت يتكبدها ا تقاد حبزة ومسـتوى م ”ما أياه  2015 عام

. ولعد أن ح   البنك الـدو  املسـتوياق امل وعـة للبطالـة والفاـ ، ذكـ  أن       “العنف واحلقار
ــزة، ويســبت م       ــنكمش يف حب ــون يف الاطــاع اخلــا  امل ــذين يعمل ــة،  70الفلســطينيني ال يف املال

دوحرا، أم أ ــة مــن احلــد األدىن الاــايوو لألجــور  174يتااوــون رواتــب لــ  ية متوســط ا 
دوحر. ولينمــا يحــ  اســ الية مـؤخ ا لتــداول كميــة اــدودة مــن الســلد   400هـو  ــوا   و

يزيـد  جـم القـادراق الاادمـة مـن حبـزة علـن         املنتجة يف حبزة يف الضفة الغ ليـة واسـ الية، ح  

__________ 

 (87) Gisha — Legal Center for Freedom of Movement, “Two years later: the long road to reconstruction and 

recovery” (2016). Available from www.gisha.org/UserFiles/File/publications/2_years_later/Reconstruction 
_EN.pdf. 

 (88) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Gaza: two years after”, 26 August 2016. Available 

from www.ochaopt.org/sites/default/files/gaza_war_2_years_after_english.pdf.. 

 (89) Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3rd ed. (Washington, D.C., Institute 

for Palestine Studies, 2016). 

 (90) UNRWA, “Gaza in 2020: a liveable place?” (Jerusalem, Office of the United Nations Special Coordinator 

for the Middle East Peace Process, 2012). 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/2_years_later/Reconstruction
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. ووجـد البنـك   2007يف املالة ماارية لاملعدل الذم كان عليه  بة ف ض احلقار يف عـام   11
كــان ميكــن أن  2012و  2007لــي اايــا  لغــزة يف الفتــ ة لــني عــامي الــدو  أن النــات  احمل

يف املالــة لــوح آثــار احلقــار والــ اع املســل  جمتمعــة. ويعتمــد   51يزيــد عمــا هــو عليــه لنســبة 
يف املالة مـن ياجتـه احمللـي اايـا  علـن يفاـاق توف هـا احلكومـة          90اح تقاد ا،ن يف  وا  
وحبل ذلك مـن التحـوي ق املاليـة اخلارجيـة واملشـاريد الـيت توف هـا         الفلسطينية واألمم املتحدة

 .(91)اجل اق املاوة
وفيما يتعلق لالزراعة، أعلن  اسـ الية مـن جايـب وا ـد أن لـ يطا مـن األرض ميتـد         - 47

مت  داخة حبزة علن طول السياج احلدودم هو منطاـة عايلـة اظـورة أو مايـدة،      300لطول 
يف املالة من األراوي الزراعية يف حبزة. و ام  اسـ الية أيضـا    35وو  ا جلول دون استخدام 

لف ض  يـود مشـددة علـن املنطاـة البح يـة الـيت ميكـن أن يسـتغل ا صـيادو حبـزة، وذلـك لعـدم             
أميــال   يــة ألحبــ اض القــيد. و ــىت وــمن احلــدود املــذكورة، كــثلا   3الســماا لــىلكث  مــن 

قـادرة املعـداق، لـة و ـدث أن تع وـوا اطـ         يواجه القيادون احعتاال التعسفي، وم ما
ــار ــادم      (92)النـ ــو اح تقـ ــد النمـ ــن توليـ ــاعني علـ ــذين الاطـ ــدرة هـ ــود  ـ ــذه الايـ ــ  هـ . وع  لـ

 .  (93)والعمالة
و ــد أســف  اســت اا اح تقــاد عــن معايــاة اجتماعيــة واســعة النطــا  للفلســطينيني يف   - 48

 يـاة الغالبيـة العظمـن مـن املـواطنني       يوعية”أن  2015مايو /حبزة. وأفاد البنك الدو  يف أيار
. وح يستطيد سوى عدد  لية جدا من سكان حبـزة احلقـول علـن    (94)“يف حبزة ح تكاد تطا 

اذن مـــن اســـ الية أو مقـــ  للســـف  ال خـــارج الاطـــاع، ســـواء ألســـباع جتاريـــة، أو أســـ ية  
ــدو  يف      أو ــك ال ــة. ويتيجــة للحقــار وال اعــاق املســلحة، ذكــ  البن  يفــس صــحية أو تعليمي

تعجــز عــن تقــوي  درجــة معايــاة  ”التا يــ  أيــه  ــىت معــدحق الفاــ  والبطالــة امل تفعــة للغايــة   
القـ ا القـحي، والقـدماق النفسـية     /املواطنني يف حبـزة لسـبب سـوء تـواف  الك  لـاء وامليـاه      

__________ 

 (91) World Bank, economic monitoring reports to the ad hoc liaison committee (May 2015, September 2015 

and April 2016). 

 (92) Al Mezan Center for Human Rights, “Israeli violations against Palestinian fishermen in the naval part of 

the access restricted area”, first quarterly report, 2016, pg. 11. 

 ؛ وايظــــ  أيضــــا  gisha.org/ten-years-later، متــــاا علــــن العنــــوان التــــا      ”Gisha, “Ten years laterايظــــ   (93) 

Diakonia, “Within range: an analysis of the legality of the land ‘buffer Zone’ in the Gaza Strip 

(Jerusalem, Diakonia International Humanitarian Law Programme, 2011.) 

 (94) World Bank, “Economic monitoring report to the ad hoc liaison committee” (Washington, D.C., 

World Bank Group, May 2015). 
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امل تبطة لاحل ع وادودية الادرة علن التناة، وحبلها من ا،ثار السلبية املت تبة علـن احلـ وع   
ــزود حبــزة      “احلقــارو ــة الــيت ت ــاه اجلوفي ــاه مــن طباــة املي ــاك افــ اط لــديد يف ســحب املي . وهن

يتــ اوا لــني  يالــ  صـاحلة للشــ ع مـا   الشــ ع، وح تتعـدى يســبة امليـاه اجلوفيــة الــيت مـا    مبيـاه 
يض  احفتاـار ال مقـادر الك  لـاء املوثو ـة لاح تقـاد فحسـب ولكنـه         يف املالة. وح 10 و 5

تدهور خطل يف يوعية احلياة اليومية. وتق ا معظـم ميـاه امـاري  يف حبـزة يف      يؤدم أيضا ال
لسـبب األوـ ار    - مليون لتـ  يوميـا   100وتادر لنحو  -البح  األليع املتوسط دون معاجلة 

الــيت حلاـــ  اطــاق املعاجلـــة و  يــتم اصـــ   ا، واحفتاــار ال الطا ـــة الك  لاليــة ال يمـــة      
وتـــداعي امياكـــة األساســـية،  ـــا يـــثل خمـــاط  ايتشـــار األمـــ اض   لتشـــغيل ا تشـــغي  كـــام ،

يالـ  يوعيـة اخلـدماق القـحية متـدهورة، يف ظـة الـناص الكـبل يف العاـا ل           . وما(95)املعدية
ــا يا قــة ووــعف         ــيني أو دفع  ــوظفني الطب ــاق امل ــد م تب األساســية واملســت لكاق، وعــدم دف

ود لفت اق طويلة. وهذا أمـ  مـثل للجـزع    مستوى تادمي اخلدماق القحية لسبب اياطاع الو 
ــة  ــه يف ظ ــا يعايي ــا ياــدر          م ــ ض م ــة خطــلة وتع ــاق لديي ــزة مــن اعا  ا،حا مــن ســكان حب

. (96)املالـــة مـــن الســـكان ملشـــاكة القـــحة العاليـــة يف أعاـــاع ال اعـــاق األخـــلة  يف 20 لــــ
ن وح ظــ  منظمــة رالــدة يف جمــال  اــو  اايســان تــدهور األ ــوال املعيشــية وصــ    لــىل  

احلياة يف حبزة تشبه احليـاة يف للـد مـن للـدان العـا  الثالـث  يـد احهنيـار، وهـذا وا ـد يفـ ض            ”
 .(97)“يفسه و  يىلق يتيجة كارثة طبيعية، لة هو من صند اايسان لكة املااييس

 
 الضفة الغ لية  

  يقــة ا تقــاد الضــفة الغ ليــة ال املســتوى اخلطــل الــذم وصــة اليــه ا تقــاد حبــزة،    - 49
ــني عــام     ــ ة ل ــيس مزدهــ ا أيضــا. ففــي الفت ــه ل ،   يتجــاوي معــدل منــو  2014و  1999ولكن

يف املالة لالايمة احلاياية، وي جد ذلك يف جـزء كـبل منـه ال جتـزال األرض      14اح تقاد يسبة 
ــياني السياســي واح تقــادم لشــىلن مســتابة األرض    الوا عــة حتــ  اح ــت ل وت  فشــي عــدم ال

__________ 

 (95) World Bank, “Economic monitoring report to the ad hoc liaison committee” (Washington, D.C., 
World Bank Group, May 2015). 

 ,”Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Humanitarian dashboard: 2nd quarter 2016 ايظ  (96) 

18 August 2016, available from http://www.ochaopt.org/content/humanitarian-dashboard-2nd-quarter-

2016, and “Gaza two years on: the impact of the 2014 hostilities on the health sector”, Monthly 

Humanitarian Bulletin (June 2016), available from www.ochaopt.org/content/gaza-two-years-impact-2014-

hostilities-health-sector.. 

 (97) B'Tselem, “Reality check: almost fifty years of occupation”, 5 June 2016. Available from 

www.btselem.org/publications /201606_reality_check. 
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، عنـدما  سـم   1995. وتعـود لدايـة امل  لـة احلاليـة مـن التجـزال ال عـام        (98)الفلسطينية احملتلة
اتفا  أوسلو الثاو الضفة الغ لية ال ث ث منـاطق )ويـص علـن وـم الاـدس الشـ  ية لقـورة        

 حبل  ايويية(   
تـىللف مـن املـدن والبلـداق الفلسـطينية ال ليسـية )لاسـتثناء        املنطاة ألف، الـيت ت  )أ( 

يف املالة من الضفة الغ ليـة؛ وتتبـد ادارة السـلطة الفلسـطينية مـن       18أجزاء من اخللية(، وزثة 
النا يتني املديية واألمنية، رحبم  يام اس الية لاخت ا اق أمنية لقورة دوريـة سـواء لتنسـيق مـد     

 نسيق مع ا؛  لدون ت السلطة الفلسطينية أو
  يـة فلسـطينية وأراض يراعيـة جمـاورة مـا،       400املنطاة لاء، اليت تضـم وـو    )ع( 
ــة  ــ ا حتــ        22وزث ــة الفلســطينية، ولكن ــة؛ وختضــد للســلطة املديي ــة مــن الضــفة الغ لي يف املال

الســيط ة األمنيــة ااســ اليلية لقــفة  قــ ية. وتعــيش الغالبيــة العظمــن مــن فلســطينيي الضــفة   
 مليون يسمة يف املنطاتني ألف ولاء؛   2.4لبال  عددهم الغ لية ا
يف املالــة مـن الضـفة الغ ليـة وختضـد للســيط ة      60املنطاـة جـيم، الـيت تشـمة      )ج( 

ــة. وتضــم املنطاــة جــيم  ــوا      ــة ااســ اليلية الكامل ــة واألمني مســتوطنة اســ اليلية   225املديي
فلســطي .  180 000ع مســتوطن اوــافة ال مــا ياــار  400 000 و 370 000لــني  ومــا

 وحتيط املنطاة جيم زاما لالتجمعاق الفلسطينية يف املنطاتني ألف ولاء.
ويف العادين ال  اني حتفا  أوسلو الثاو، أصـب  هـذا التجـزال أعمـق لكـثل. وختضـد        - 50

الث ث، ييد أسفار الفلسطينيني وأيشطت م التجارية واح تقادية اليت تتطلب العبور لني املناطق 
ــن أن الســلطة         ــال حبم م ــ اليلية. ول ــة ااس ــاق األمني ــا  اخلــارجي، للت تيب ال اســ الية أو ال الع
الفلسطينية تتمتد لادر من الوحية الاضالية املديية يف املنطاتني ألف ولـاء، تباـن ييـد الاـ اراق     

د اسـ الية. ويف الو ــ   ال ليسـية العسـك ية واألمنيــة واح تقـادية املتعلاــة لاألراوـي احملتلـة يف يــ     
يفسه، فوو  اس الية جة م ام اادارة اح تقادية واحجتماعيـة يف الضـفة الغ ليـة ال السـلطة     

 الفلسطينية علن القعيدين املا  واادارم، لتموية جزلي من جمتمد املاوني.
واملنطاة جيم منطاة  يوية لعافية اح تقاد الفلسطي ، لكوهنا حبنية لاملعادن واحملـاج ،   - 51

واألراوــي الزراعيــة اخلقــبة، واامكاييــاق الســيا ية، واحتقــاحق الســلكية وال ســلكية،        
واملساكن اجلديدة، واألراوي املتاشة ال يمة حل ية التناة يف أرجاء الضفة الغ ليـة. و ـد  ـد ر    

يف املالـة فـو     35ك الدو  أن النات  احمللي اايا  الفلسطي  كان ميكن أن ينمو لنسـبة  البن
__________ 

دوحرا. ويف  2 269، للـ  يقـيب الفـ د مـن النـات  احمللـي اايـا  احلاياـي يف الضـفة الغ ليـة           2014يف عام  (98) 
 .Palestinian Central Bureau of Statistics: Statistical Abstract of Palestineدوحرا. 1948، لل  1999 عام
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ــة  ــتوياق احلاليــ ــ   -املســ ــع  دوحر  3.4أم مببلــ ــون دوحر )لســ ــدة  لليــ ــاق املتحــ يف الوحيــ
يف املالـة لـوح الايـود     35وأن العمالة الفلسـطينية كـان ميكـن أن تـزداد لنسـبة       - (2011 عام

حبل أن اس الية، لـدح مـن    .(99)ا اس الية علن وصول الفلسطينيني ال املنطاة جيماليت تف و 
ينطـوم  لايـة أوـاء الضـفة الغ ليـة مـن أجـة اعـداد فلسـطني حسـتا ل          مد ادماج املنطاة جيم 
، عامل  املنطاـة جـيم كمـا لـو كايـ  منطاـة داخليـة ا تقـادية وسياسـية          علن ماوماق البااء

  احليز اجلغ ايف ال ليسي ملستوطنااا حبل الاايويية. وعلن الـ حبم مـن   خاصة اا، وكما لو كاي
أن الاـــايون الـــدو  اايســـاو يـــنص لووـــوا علـــن  ظـــ  النـــ ب مـــن جايـــب الســـلطة          

لاح ت ل، فاد دأل  اس الية علن استغ ل املوارد الطبيعية يف املنطاة جيم لقـاحل ا،   الاالمة
 .(100)ي  ومياههمبا يف ذلك احملاج  ومعادن البح  امل

ــيص    - 52 ــد لتخقـ ــب وا ـ ــن جايـ ــ الية مـ ــيم   70و امـــ  اسـ ــة جـ ــن املنطاـ ــة مـ يف املالـ
ملستوطنااا ولألراوي اماورة لتلك املستوطناق ولبكة ط   ا الكثيفة، ولـبكتي ا العسـك ية   
واألمنية؛ وكة ذلك ح مي  لقلة ال التنمية الفلسطينية. وأيشىلق أيضـا يظـام ختطـيط لـام      

مقادرة أراوي الضفة الغ لية وتوسيد املسـتوطناق ااسـ اليلية. ويظـام التخطـيط هـذا      لتيسل 
يســـتبعد أم مشـــاركة للفلســـطينيني أو أم م اعـــاة مووـــوعية ملقـــاحل م. والنتيجـــة هـــي أن   

يف املالة مـن مسـا ة األرض للبنـاء،     1الفلسطينيني ح ميلكون، يف املنطاة جيم، سوى أ ة من 
من طلباق رخص البناء اليت يادم ا الفلسطينيون من أجـة لنـاء املسـاكن    وأن الغالبية العظمن 

وا امة البم التحتية يـتم رفضـ ا، وأن عمليـاق هـدم املنـايل الفلسـطينية الـيت ياـوم اـا اجلـيش           
جيــ م  -وكــثل منــ م مــن البــدو   - ااســ اليلي متكــ رة ويف تزايــد، وأن آحا الفلســطينيني 

وكمـا ح ظـ  ا ـدى منظمـاق  اـو        .(101)و م املتوارثةيال م  س ا من ديارهم ومن أر
عش اق آحا امكتاراق، مبا يف ذلـك امل اعـي واألراوـي الزراعيـة،  ـد زـ        ”اايسان، ف ن 

مقادراا من الفلسطينيني علن مـدى السـنني وتوييع ـا لسـخاء علـن املسـتوطناق. وُ ـددق        
__________ 

 (99) Orhan Niksic, Nur Nasser Eddin and Massimiliano Cali, Area C and the Future of the Palestinian 

Economy (Washington, D.C., International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 2014). 

ــة،   (100) ــف ال الع ــة جني ــواداتفا ي  B’Tselem, Acting the Landlord: Israel’s Policy و ؛53، و 47 (، و2) 33 امل

in Area C, the West Bank (Jerusalem, 2013). 

 Orhan Niksic and others, Area C and the Future of the Palestinian Economy; Diakonia, “Planningايظ   (101)

to fail: the planning regime in Area C of the West Bank — an international law perspective” (Jerusalem, 

Diakonia International Humanitarian Law Resource Centre, 2013) ومكتب تنسيق الشؤون اايسايية؛ 
“Increase in West Bank demolitions during July-August”, Monthly Humanitarian Bulletin (August 

-www.ochaopt. org/content/increase-west-bank-demolitions-during. متا ة علن العنوان التا   (2016

july-august. 
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ة مغلاـة ح جيـوي للفلسـطينيني    ييد األراوي املخققة للمستوطناق علن أهنا منـاطق عسـك ي  
و ــد أدق هــذه التنميــة املنفقــلة حبــل املتكافئــة يف الضــفة   .(102)“الــدخول الي ــا دون تقــ ي 

سيما يف املنطاة جيم، ال ا امة عاملني اثنني خمتلفني اخت فـا صـارخا مـن النـوا ي      الغ لية، وح
ملسـتوطنون ااسـ اليليون   الاايويية واح تقادية والسياسـية وـمن أرض وا ـدة،  يـث يتمتـد ا     

لنظام للاوايني، والط  ، والنظم الاضالية، والتناة الشخقي، واألمـن، والفـ   اح تقـادية،    
واحلاو  املديية والسياسية، ومستوياق املعيشة، أر ن لكثل  ا لدى فلسطينيي الضـفة الغ ليـة   

 ا عـن ختمينـاق لشـىلن    الذين يعيشون لني ظ  ايي م. و د أع ع لعع امل ا بني املطلعـني مـؤخ  
 يث ان  كومة اسـ الية  ـد    ،(103)امكايية أن تكون اس الية تستعد لضم املنطاة جيم رييا

 .(104)املطالبة هأعدق لالفعة األساس الاايوو املزعوم ملثة هذ
 

 الادس الش  ية  
يتزايد ايسـ خ الاـدس الشـ  ية عـن صـ اا اح تقـادية       ما ل ا يف السنواق األخلة،  - 53

واحجتماعية الطبيعية مد لايـة الضـفة الغ ليـة مـن خـ ل  يـام اسـ الية لبنـاء طـو  مـن الكتـة            
وــال للديــة الاــدس ااســ اليلية مــدة ا يتيجــةاحســتيطايية واجلــدار. و ــد عايــ  الاــدس أيضــا 

اء جمــاورة مــا مــن الضــفة الغ ليـــة يف     طويلــة. ولعــد وــم اســ الية للاــدس الشـــ  ية وألجــز      
مستوطنة علن أرض مقادرة مـن أجـة خلـق  ـاجز مـادم لـني        12،  ام  لبناء 1967 عام

املدينة ولا ي مناطق الضفة الغ لية، ومن أجة اخت   مطالبـة لالسـيادة علـن الاـدس الشـ  ية.      
 210 000فلســـطي  و  315 000،كـــان عـــدد ســـكان الاـــدس الشـــ  ية 2014ويف عـــام 

مستوطن اس اليلي. و ـد ألـارق منظمـاق  اـو  اايسـان ال ان اسـ الية تسـعن ال اعا ـة         
منــو الســكان الفلســطينيني يف الاــدس مــن خــ ل طالفــة مــن السياســاق التمييزيــة يف جمــاحق     

 .(105)التخطيط واخلدماق احجتماعية و او  اا امة

__________ 

(102) B’Tselem, “Reality check: almost fifty years of occupation”. 

(103) Al-Monitor, “Is Israel annexing West Bank Area C?”, 14 August 2016   متاا علن العنوان التا .www.al-

monitor.com/pulse/originals/2016/08/oslo-accords-area-c-annexation-economic-development-settlers.html. 

 Report on the Legal Status of Building in Judea and Samaria” (Jerusalem, June 2012). Available“ ايظ  (104)

from http://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/The-Levy-Commission-Report-on-the-Legal-Status-

of-Building-in-Judea-and-Samaria.pdf; Israel Ministry of Foreign Affairs, Israeli Settlements and 

International Law. Available from www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israeli%20 

settlements% 20and%20international%20law.aspx. 
 B’Tselem, “Reality check: almost fifty years of occupation”; see also Jerusalem Institute for Israeli ايظ  (105)

Studies, Statistical Yearbook (2016), table III/4, available from www.jiis.org.il/.upload/yearbook/ 

2016/shnaton_C0416.pdf.  

http://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/The-Levy-Commission-Report-on-the-Legal-Status-of-Building-in-Judea-and-Samaria.pdf
http://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/The-Levy-Commission-Report-on-the-Legal-Status-of-Building-in-Judea-and-Samaria.pdf
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بل لـدورها التاليـدم كم كــز   و ـد أدق العزلـة املاديـة للاـدس الشـ  ية ال اوسـار كـ        - 54
، خلقـ  دراسـة لألويكتـاد ال أن    2013جتارم وم كـز تبـادحق للضـفة الغ ليـة. ويف عـام      

اجلدار أحلق لالفلسطينيني املادسيني منذ لناله خسال  ا تقادية مبال ة ُتاـدر لـىلكث  مـن لليـون     
لــكة فــ   يف  مليــون دوحر ســنويا 200دوحر، اوــافة ال آثــار ســلبية أخــ ى تاــدر مببلــ   

فاـد أثـ  اح ـت ل علـن ا تقـاد الاـدس       ” وعلـن وـو مـا أفـاد لـه األويكتـاد       ا تقادية وـالعة. 
، “الش  ية لط   متعددة، مبا يف ذلك سـو  العمـة، وسـو  املنتجـاق، والتجـارة واحسـتثمار      

ملسـا ة   ا أسف  عن اخنفاض مساوة املدينة يف النات  احمللي اايا  الفلسـطي . وح تتجـاوي ا  
يف املالة فاط من مسا ة الادس الش  ية، مااريـة مبسـا ة    13املخققة ملساكن الفلسطينيني 

 .(106)املنطاة املخققة للمستوطنني ااس اليليني اليت تعادل ث ثة أمثاما
مـن جتاهـة كـبل     تعاو الادس الش  ية الفلسطينية ما ل   ومن النا ية احجتماعية،  - 55

دية، ومستوياق املعيشة في ـا أدىن لكـثل مـن مثي اـا يف الاـدس الغ ليـة ويف       ما من جايب البل
طاملا ُأوَل  البم التحتية يف الادس الشـ  ية علـن   واملستوطناق ااس اليلية يف الادس الش  ية. 

، وهـي تفتاـ  ال احلـدالق العامـة     متداعيـة الط   في ـا   لبكةم  السنني، وهي يف  الة سيئة، و
ــاه، ويــد  عمــوميه  قــور خطــلة يف يظــام الناــة ال وتعــاو أوجــ ، وخــدماق الطــوار ، واملي

حبـل موصـولة لعـُد    الامامة، واخلفـارة واوـاءة الشـوارع،  يـث ان لعـع األ يـاء الفلسـطينية        
يف املالـة مـن السـكان الفلسـطينيني      82ومن املثل للالق أن  .(107)للبلدية ةالتالعلشبكة اماري  

كايوا يعيشون دون خط الفا ، وهو ما يعـادل ث ثـة أوـعاا يسـبة      2014املادسيني يف عام 
ــبة    ــن لنسـ ــ اليليني، وأعلـ ــيني ااسـ ــكان املادسـ ــه   6السـ ــان عليـ ــا كـ ــة عمـ ــد يف املالـ يف  الووـ

ــة   .(108)2013 عــام علــن  مــن الفلســطينيني املادســيني  80 000وخّلــف تشــييد اجلــدار   ال
اط التفتـيش للوصـول ال العمـة واخلـدماق     الش  ي ، فقار  تما علي م السف  عـا ياـ   هجايب

احجتماعية يف املدينة؛ ويف  ني أن الكثل من م ح يزال يسدد و الب للدية، فـ هنم ح يتلاـون   
 .(109)سوى الالية جدا من اخلدماق األساسية، هذا ان ُوجدق أص 

__________ 

(106) UNCTAD, “The Palestinian economy in East Jerusalem: enduring annexation, isolation and 

disintegration” (Geneva, 2013). 

 Association for Civil Rights in Israel, “East Jerusalem 2015: facts and figures”, available fromايظ   (107)

www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-2015.pdf; see also Jerusalem 

Institute for Israeli Studies , “Explosive reality and proposals for de-escalation”,  available from 

www.jiis.org/.upload/East Jerusalem summary_Sept24_2015_Final.pdf. 

(108) Jerusalem Institute for Israel Studies, Statistical Yearbook (2016), table 6.1. 

 UNCTAD, “The Palestinian economy in East Jerusalem: enduring annexation, isolation andايظ   (109)

disintegration”; see also Association for Civil Rights in Israel, “Ten years of unfulfilled promises in East 

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-2015.pdf
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 ؟للحق يف التنمية يف األرض الفلسطينية احملتلة ا ت ام اس الية تاييم -لاء  
 ني تدي  سلطة  المة اح ت ل أروا اتلة مبا يتفق مد احلـق يف التنميـة ف هنـا تضـمن      - 56

الــيت ينطــوم أن ميتثـة اح ــت ل امتثـاح كــام  مموعــة املبـاد  واحلتزامــاق الاايوييــة الدوليـة     
  . وعلن وجه اخلقو ، حتت م السلطة الاالمـة لـاح ت ل احلـق يف تا يـ    يف التنمية احلق علي ا

املقل وتشج عه. وتعامـة األرض ككـة ح يتجـزأ. وتكـ س طا تـ ا للعمـة علـن اعـادة كامـة          
 املـا يسـم  األمـن والنظـام لـذلك.       ،سـكان األرض احملتلـة   أم ،األرض ال السلطة السيادية 

وتساعد لنشاط يف ايشاء ادارة مستالة فعالة لتو  السلطة. وح تدعي لنفس ا أم سـيادة علـن   
ألرض، وح تناة أيا من سـكاهنا املـدييني ال األرض احملتلـة. وخـ ل اح ـت ل،      أم جزء من ا

ــة   ــ م   ،قــاا الســكان احملمــيني ولتاــوم لــ دارة األرض  ســن يي لوصــف ا وصــيا ومنتفعــا، وحتت
 وايين م ومبايي م العامة ولناهم التحتية ويظام م السياسي وا تقـادهم ويظـام امللكيـة لـدي م،     

، وهيكل م احجتماعي. وتشج د تنمية اح تقـاد السـيادم لإل لـيم مـن خـ ل      وعاداام الثاافية
السماا له لاحيدهار الكامة ومن امكاياته، وزتند عن فـ ض أم  ارسـاق ا تقـادية زييزيـة     
أو  واجز حبل و ورية. وح تن ب وح تث م وح ختلق تبعيـة ا تقـادية. وتعتـ ا لـىلن املـوارد      

لســـلطة الســـيادية، وتعمـــة علـــن احلفـــا  علي ـــا،  ل هـــي ملـــكتلـــة الطبيعيـــة يف األراوـــي احمل
تستخدم اّح املوارد الض ورية  اا ادارة اح ـت ل ادارة فعالـة مـادام اح ـت ل مسـتم ا.       وح

وتعمة علن ومان وتعزيز التمتد الكامة  او  اايسان، وعلن عدم فـ ض لايـود الضـ ورية    
ياهيـك   ،أم معايـاة ايسـايية  ولن تتغاوـن عـن   ة العامة. من أجة  اية األمن واحليا فاط للغاية
تعمـة  اوـافة ال ذلـك،   . وحتظ  الاوايني واملمارسـاق واملعاملـة التمييزيـة. و   الايام ل حلا  اعن 

السلطة الاالمة لاح ت ل،  در اامكان، علن تشـجيد مشـاركة السـكان املشـمولني لاحلمايـة      
 لطة السياسية ال السلطة السيادية.  يف صند الا ار، كخطوة  يوية اعادة الس

عامـا تاقـلا خطـل يف ا ت ام ـا للمبـاد        49و د ل د ا ت ل اس الية علن مـدى   - 57
واحلتزاماق الاايويية اليت ُتعد جزءا ح يتجزأ مـن احلـق يف التنميـة. ولشـكة أساسـي، ع  لـ        
اس الية  ق الشعب الفلسطي  يف تا ي  املقل من خـ ل جمموعـة مـن التـدالل. فاـد وـم        

من املدييني ااسـ اليليني للعـيش    570 000ل  ايويية. ويال    الة الادس الش  ية لقورة حب
ــة        ــة. وفقــل  ا تقــاد حبــزة وســكاهنا عــن لاي ــة يف األرض احملتل ــا الدول يف مســتوطناق ت عاه
األرض الفلسطينية احملتلة. وعامل  الكثل مـن مسـا ة الضـفة الغ ليـة علـن أيـه أرض خاوـعة        

ــة  أم  ــد  مــدة اح ــت ل  ــىت جتــاويق  طالــ . و ــد لســياداا ألحبــ اض ا تقــادية ودميغ افي
__________ 

Jerusalem”, available from Error! Hyperlink reference not valid.www.acri.org.il/en/2015/08/09/ej-

10years/. 
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ألم ســلطة ا ــت ل تتقــ ا  ســن ييــة. ويــ تبط تضــاالل املســا ة اجلغ افيــة  معاــول لالنســبة 
لألرض املتا ة للفلسطينيني ارتباطا مبالـ ا لتكثيـف وتوسـيد اسـ الية ملشـ وع ا احسـتيطاو،       

ج ـزة األمنيـة العسـك ية الكـثلة؛     مبا يف ذلك لبكة الطـ   ال ليسـية، واألراوـي امـاورة واأل    
 ويف الوا د، لوح مش وع احستيطان ااس اليلي، ما كان من مار حستم ار اح ت ل.  

ويف املاالة، ف ن ت سيخ اح ت ل ورفضه حلق تا ي  املقل،  ـد ولـد ظ وفـا أدق ال     - 58
جمموعة من ايت اكاق أخ ى حلاو  اايسان، مثة ايتشار ايعدام األمن الغذالي، ورفـع مـن    
ــاعي،        ــاع اجلم ــ ض العا ــدم املســاكن، ومقــادرة املمتلكــاق، واســتم ار ف ــاء وه رخــص البن

ية، وايشاء يظام عاا  للمحاكم واح تجاي، وخلق أيمـة ايسـايية   والغاراق العسك ية العشوال
يف حبـزة. ومـن أخطـ  ايتــ اكاق  اـو  اايسـان  يـام اســ الية لت سـيخ يظـام لـبيه لاأليظمــة          
احســتعمارية احســتيطايية يف األرض الفلســطينية احملتلــة يضــم يظــامني منفقــلني حبــل متكــافئني  

عدالــة، واحلقــول علــن امليــاه واخلــدماق احجتماعيــة،  الاوايني والطــ   ويظــم اللــ فيمــا يتعلــق
و  ية التناة، واحلاـو  السياسـية واملدييـة، واألمـن ومسـتوياق املعيشـة. ولشـكة عـام، فاـد          

لالتزامااا يف األرض الفلسطينية احملتلة، وعن احلق يف التنمية و ـق   التايديكق  اس الية عن 
 يسان علن وو كامة وعلن  دم املساواة.  الشعب الفلسطي  يف التمتد ةميد  او  اا

وعلن ال حبم من أن احلكومة الفلسطينية لدي ا وحيـة  ضـالية اـدودة معينـة للتخطـيط       - 59
ــد         ــن الســيط ة، أو ياــع يي ــة عل ــدرة اســ الية الغالب ــ ن ســلطااا خاوــعة لا واحســتثمار، ف

ؤدم يظـام التخطـيط التمييـزم    الا اراق اح تقادية ال ليسية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة. ويـ   
الــذم تنت جــه اســ الية، وحســيما يف الاــدس الشــ  ية واملنطاــة جــيم، ال تاليــة مشــاركة          

أ ـة لكـثل مـن    يـؤدم أداء   اح تقـاد   ومـا لـ ا  الفلسطينيني ال أدىن  ـد أو اسـتبعادها هناليـا.    
اوـة الدوليـة. ويعـزو    يـزال يعتمـد اعتمـادا كـبلا علـن زويـة اجل ـاق امل        وح دراته وامكاياته، 

ــام األول ال       ــطي  يف املاـ ــاد الفلسـ ــعيف ل  تقـ ــة األداء الضـ ــاحق الدوليـ ــن الوكـ ــد مـ العديـ
اح ــت ل وال عوالاــه الكــثلة. وا،ثــار احجتماعيــة ل  تقــاد الفلســطي  احملاصــ  آثــار لالغــة   

م التحتيـة، والـناص   السوء، كارتفاع معدحق البطالة ارتفاعا كبلا، وتفشي الفا ، واهنيار الب
الكــبل يف أعــداد املســاكن، وتــدو مســتوياق املعيشــة، مضــافا الي ــا ايتشــار البــؤس يف حبــزة.      

مــن أن يضــد اح ــت ل  اعــدة ا تقــادية  اللــة ل ســتم ار كمســار حيم لتحايــق تا يــ   ولــدح
ســيادم  والوفــاء لــاحلق يف التنميــة، ف يــه آخــذ يف التعم ــق، كمــا أن آفــا  خلــق ا تقــاد  املقــل

 آخذة يف الت لي.  
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 التوصياق - رالعا 
ــا        - 60 ــة اســ الية  ــدا هنالي ــىلن تضــد  كوم ــ ر اخلــا  ل  ــت ل األرض حيوصــي املا

. ويوصــي املاـ ر اخلــا   1967ا الـة شســني عامـا منــذ عـام    لالفلسـطينية احملتلـة املســتم    
 ىلن تاوم  كومة اس الية لاختاذ التدالل العاجلة التالية لأيضا 

ــبني يف       أ()  ــن النحــو امل ــة عل ــايل الدولي ــة للمع ــال التشــ يعاق احمللي ــة امتث كفال
واألسـلحة الناريـة مـن جايـب املـوظفني املكلفـني        املباد  األساسية املتعلاة لاستخدام الاـوة 

 ، وتطبيق تلك التش يعاق تطبياا صارما وفاا لتلك املعايل؛ ل يفاذ الاوايني
ومستالة واايدة يف ييـد احلـاحق الـيت توجـه في ـا       د ياةاج اء حتايااق  )ع( 

ــ اليلية    ــن ااس ــواق األم ــاءاقال   ــاع     ادع ــة أو ارتك ــة أو املف ط ــوة املميت ــتخدام الا لاس
 أعمال حبل مش وعة، وذلك من أجة ومان املساءلة احلاياية؛

ــة الســ ية،     )ج(  ااهنــاء الفــورم ملمارســة اح تجــاي اادارم وحســتخدام األدل
  اج عن ييد احملتجزين أو توجيه ام الي م؛وااف

اختــاذ تــدالل فعالــة للحــد مــن عــدد األطفــال احملتجــزين ووــمان أن زتثــة    )د( 
عملية ا تجاي امتثاح كـام  ألوجـه احلمايـة الـواردة يف اتفا يـة  اـو  الطفـة وحبلهـا          أم

 من القكوك الاايويية السارية؛
ــاع   )هـ(  ــورم ملمارســة العا ــاء الف ــاعي  ااهن ــك   ةاجلم ــا يف ذل ــد ألــكاله، مب مي

 عملياق امدم العاالية وف ض الايود حبل املارة علن   ية التناة؛  
ااهناء الفورم ملمارسة الناـة الاسـ م وهـدم املنـايل وتـدمل املمتلكـاق،        )و( 

 .نيمبا يف ذلك منايل و تلكاق ياعاق البدو الفلسطيني
ــاق الااي  - 61 ــق لاحلتزام ــة  وفيمــا يتعل ــة الدولي ــواردة يف اعــ ن  ويي ــة،  ال احلــق يف التنمي

 ىلن تاوم  كومة اس الية مبا يلي لاملا ر اخلا   يوصي
ــاء األرض       )أ(  ــد أوــ ــالد يف ييــ ــخا  والبضــ ــة األلــ ــة تناــ ــماا   يــ الســ

 احملتلة؛   الفلسطينية
اهنــاء احلقــار املفــ وض علــن حبــزة ورفــد ييــد الايــود املف ووــة علــن           )ع( 

 دراق، مد اي ء احعتبار الواجب للشواحبة األمنية املارة؛الوارداق والقا
السماا للسلطة الفلسطينية لتو  امل ا بة األمنية يف املنطاة لـاء والسـيط ة    )ج( 

 املديية واألمنية يف املنطاة جيم، وذلك اهناء التجزلة اجلغ افية لألرض الفلسطينية احملتلة؛  
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م ع  ــة جتاريــة متواييــة مــد األرض    اختــاذ خطــواق جمديــة لتشــجيد  يــا     )د( 
الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدالل مـن لـىلهنا تعزيـز الاـدرة اايتاجيـة للقـناعاق           

 التحويلية الفلسطينية وتنمية املوارد؛
ــألرض الفلســطينية       (ه)  ــة ل ــوارد الطبيعي ــورم ملمارســة اســتخدام امل ــاء الف ااهن

 احملتلة لقاحل ا؛
 ايالة اجلدار والتعويع الكامة عن األو ار اح تقادية اليت تسبب في ا؛  )و( 
اهناء املمارسـة العااليـة املتمثلـة يف ا تجـاي الضـ الب حبـل املبالـ ة امم عـة          )ي( 

 لقاا احلكومة الفلسطينية؛  
احلـــق الـــواردة يف اعـــ ن التنفيــذ الكامـــة ل لتزامـــاق الاايوييـــة الدوليــة    )ا( 

 التنمية. يف
 


