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 تقرير عن الوضع
  في الشرق األوسط وفي فمسطين

 
 مقدمة: -1

السالم. بالعكس سجل أي تقدم يستحق الذكر في عممية خالل الفترة قيد البحث، لم ي   -1
في  وطناتتوجد العممية في نقطة الصفر بسبب رفض إسرائيل تجميد بناء المست

األراضي الفمسطينية المحتمة، وىو السبب الذي دفع الطرف الفمسطيني إلى االنسحاب 
من المفاوضات التي كانت تجرى برعاية الواليات المتحدة األمريكية، ذلك أن مواصمة 

ينية قابمة لمحياة عيق تمامًا إنشاء دولة فمسطت بةشكل عقت وطناتإسرائيل لبناء المست
 بجانب إسرائيل.

في ىذه الظروف، لجأ الفمسطينيون إلى األمم المتحدة لممطالبة بحقيم الشرعي في  -2
عضو كامل الحقوق في أسرة األمم ك، 1967االعتراف بدولتيم، داخل حدود يونيو 

 المتحدة.
عمى الرغم من ىذا الطمب الذي ىو قيد البحث، تسعى المجنة الرباعية الدولية من جديد  -3

إلى استئناف المفاوضات بين اإلسرائيميين والفمسطينيين، عمى أمل التوصل إلى نتائج 
، وبالتالي إلى وضع 2012تنتيى مدتو بنياية عام ممموسة، حسب جدول زمني دقيق، 

 حد ليذا النزاع. 
أخرى، عمى الرغم من النجاح الذي سجمتو جميورية مصر العربية في من ناحية  -4

وساطتيا بين اإلسرائيميين والفمسطينيين، والذي توج بإطالق سراح الجندي اإلسرائيمي 
ًا فمسطينيسجينًا  477 اإلفراج عن ، مقابلةشميط أسير الفمسطينيين في قطاع غز  طجيال

تواصل إسرائيل مضايقاتيا  ،معتقالً  1027امرأة كفوج أول من مجموعة  27من بينيم 
طيمة ما يربو  قطاع غزهعن طريق استمرار الحصار المفروض عمى  الفمسطينيينضد 
كما تواصل عمميات االعتقال واالغتيال ضاربة عبر الحائط القانون  .سنوات 4عن 

كامل  عند حواجز المراقبة التي تنتشر عبر الفمسطينيينالدولي. وتستمر أيضا في إىانة 



EX.CL/708 (XX) 

Page 2 

بينما يتواصل عمى نطاق واسع، بناء المستوطنات في الضفة  ،المحتل الفمسطينيالتراب 
 الغربية والقدس الشرقية.

 
 :2111ة منذ يوليو الفمسطينيالعناصر الرئيسية لتطور الوضع في األراضي  -2

 
 في منظمة األمم المتحدة:طمب فمسطين لمحصول عمى صفة عضو كامل الحقوق  
وعدم إمكانية تحقيق تقدم ممموس في  ،التي تظير أمام مسار السالممة تالقانظرًا لآلفاق  -5

لم تجد السمطات  ،بالحصول عمى حقوقيم األساسية مفمسطينيينبما يسمح لالمفاوضات 
الفمسطينية خيارًا آخر سوى التوجو إلى األمم المتحدة لطمب صفة العضو الكامل الحقوق 

 عن طريق مجمس األمن.
كي ن، سمم الرئيس محمود عباس إلى األمين العام با 2011سبتمبر  23 في وىكذا، -6

، مجمس األمنمون طمب انضمام فمسطين إلى منظمة األمم المتحدة، لدراستو من جانب 
 طبقًا لممعايير التي تحكم انضمام دولة جديدة إلى ىذه المنظمة.

 الرئيس محمود عباس، أكد المتحدة ؤلمملمجمعية العامة ل 66في خطابو أمام الدورة الـ  -7
، ة المستقمةالفمسطينيعمى الفور، دولتو  ئنشليىو مستعد الشعب الفمسطيني عمى أن 

 كشفت ،تسوية النزاعلأن األساليب القديمة المستعممة طيمة ىذه السنوات األخيرة وعمى 
طابعيا المحدود، وعمى أن الوضع الذي ال تخفى خطورتو زاد حدة، وعمى أنو من  عن

المفيد الدخول في مفاوضات جديدة تتسم بالوضوح والمصداقية عمى أساس جدول زمني 
 دقيق.

 األمم المتحدة،قد لجأوا إلى منظمة  نو الفمسطينيإلى أنو إذا كان  الرئيس عباسأشار  -8
القيام يارىم في البحث عن تسوية سياسية ودبموماسية وليس فإنيم يريدون بذلك تأكيد خ

يريد  ،بالعكس .بإجراءات أحادية أو محاولة عزل إسرائيل أو إبراز ال شرعيتيا
براز ال شرعية الفمسطينيتأكيد شرعية القضية  نو الفمسطيني واالحتالل،  ،المستوطناتة وا 

 واستعمال القوة من جانب إسرائيل.
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كذلك أن أىداف المفاوضات التي أكد التزامو بشأنيا مرارًا، تتمثل  الرئيس عباسأوضح  -9
في تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لمشعب الفمسطيني في إنشاء دولة فمسطينية 

، وىي قطاع غزهمستقمة عاصمتيا القدس الشرقية، عمى كامل تراب الضفة الغربية و 
كذلك في تجسيد القرارات و ، 1967األراضي التي تحتميا إسرائيل منذ حرب يونيو 

المشروعة التي اتخذىا المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة 
المنصوص عميو في مبادرة البمدان  194لقضية الالجئين الفمسطينيين طبقًا لمقرار 

 العربية.
حظيت  األمم المتحدةالمتعمقة بطمب صفة العضوية في  الفمسطينيينإن مساعي  -10

بمساندة واسعة من جانب البمدان العربية والبمدان األفريقية والبمدان اإلسالمية بصفة 
عامة، باإلضافة إلى مساندة معظم بمدان آسيا وأمريكا الالتينية، بينما عارضتيا 

وكذلك من  ،ةالفمسطينيالتي ىددت باتخاذ إجراءات عقابية تجاه السمطة  إسرائيل
األمريكية التي ىددت بالمجوء إلى استعمال حق النقض  جانب الواليات المتحدة

ة بغية إفشال الطمب الفمسطينيووقف مساعداتيا لمسمطة  مجمس األمن )الفيتو( داخل 
 .الفمسطيني

، 2011نوفمبر  11، يوم ؤلمم المتحدةل مجمس األمنقدمت لجنة االعتماد التابعة ل -11
وأنيت أعماليا دون التوصل إلى توافق حول ىذه  ،الفمسطينيتقريرىا المتعمق بالطمب 

بشأن ىذه  مجمس األمن توصيات حول التصويت فيالمسألة. ولم يتضمن التقرير 
المسألة ألن الطمب الفمسطيني لم يحصل عمى األصوات التسعة المطموبة. وبالفعل 

 :مجمس األمنبمدًا عضوًا في  15فإنو لم يحصل إال عمى ثمانية أصوات من بين 
 جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الجابون، لبنان، نيجيريا، اليند، روسيا.

 مجمس األمنسيواصمون مساعييم لتجديد طمبيم أمام  مأكد الفمسطينيون عمى أني -12
فمسطينية، وعمى أن خيارىم بالتوجو إلى الجمعية العامة الدولة البخصوص االعتراف ب

مراقبة وليس ككيان مراقب، ال يزال  كدولة فمسطينلؤلمم المتحدة لطمب عضوية 
 قائمًا.
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، بالتعاون مع الوفد األمم المتحدةتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة األفريقية لدى  -13
ومجموعتي البمدان العربية والبمدان اإلسالمية، قد ساندت بالفعل الطمب  الفمسطيني
لممجمس  29الذي اعتمدتو الدورة الـ  EX.CL/DEC.652طبقًا لممقرر  الفمسطيني

، الذي يطمب 2011التنفيذي لالتحاد األفريقي في مالبو، غينيا االستوائية، في يوليو 
تقديم  ،ؤلمم المتحدةل مجمس األمنفي عضاء األمن جميع البمدان األعضاء وبخاصة 

جل ا ، منؤلمم المتحدةلمجمعية العامة ل 66خالل الدورة الـ  لفمسطينمساندتيم 
، ضمن األمم المتحدةة في الفمسطينيالحصول عمى العضوية الكاممة الحقوق لمدولة 

جميع الدول األعضاء، التي لم من ، و عاصمة ليا القدس الشرقيةمع ،  1967حدود 
 ة في أقرب وقت.الفمسطينيتقم بذلك حتى اآلن، االعتراف بالدولة 

ذة خالل اجتماع التنسيق المنعقد في رات المتخاعتبار القر الاأن تؤخذ في ينبغي أيضا  -14
، بين رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، واألمين 2011سبتمبر  4القاىرة )مصر( يوم 

لبمدان اإلسالمية، ووزير ؤتمر االعام لجامعة الدول العربية، واألمين العام المساعدة لم
مق خارجية مصر بصفتو رئيس مجموعة البمدان غير المنحازة، وذلك فيما يتع

لمجمعية العامة لؤلمم  66بالتنسيق بين مختمف ىذه المجموعات خالل الدورة الـ 
المتحدة. وفي ىذا السياق تجدر اإلشارة إلى الدور اليام الذي لعبتو جنوب أفريقيا 
والجابون ونيجيريا في تشكيل مجموعة ضغط داخل مجمس األمن لؤلمم المتحدة 

 لمساندة الطمب الفمسطيني.
من أجل الحصول عمى صفة العضو  الفمسطيني لمساندة الواسعة لمطمبأمام ىذه ا -15

، اجتمعت المجنة الرباعية الدولية المتكونة من الواليات المتحدة األمم المتحدةفي 
، ونشرت بيانًا 2011سبتمبر  24في  ،األمم المتحدةوروسيا واالتحاد األوروبي و 

 يتضمن العناصر األساسية اآلتية: 
عزميا عمى أن تقوم بدراسة فعالة وجدية لتسوية  الرباعية الدولية المجنةتؤكد  -

، 338، 242 مجمس األمنشاممة لمنزاع اإلسرائيمي العربي عمى أساس قرارات 
بما فييا مبدأ األرض مقابل  ،، ومبادئ مؤتمر مدريد1850، 1397، 1515
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تأكيد عمى أىمية واالتفاقات المبرمة بين الجانبين، مع ال ،وخارطة طريق ،السالم
 مبادرة البمدان العربية.

من األطراف المعنية اجتياز العقبات واستئناف  المجنة الرباعية الدوليةتطمب  -
دون شروط ، اإلسرائيميين والفمسطينيينالمفاوضات المباشرة دون تأخير بين 

مسبقة، وأكدت في نفس الوقت عمى أن المقاءات العادية البسيطة ال تكفل إعادة 
بالتوصل إلى نتائج ممموسة. وليذا فإن  ممفاوضاتقة الضرورية التي تسمح لالث

 تقترح المراحل اآلتية: المجنة الرباعية الدولية
تنظيم لقاء تحضيري خالل الشيور القادمة بين الطرفين لالتفاق عمى  (1)

جدول زمني وعمى السبل والوسائل التي تسمح بتحقيق تقدم ممموس 
 ؛ ممفاوضاتل

لمقاء يمتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق بشأن جدول زمني خالل ىذا ا (2)
 .2012يوافق عميو الجانبان، ال تتجاوز مدتو نياية سنة 

األول في أن يعرض الطرفان، خالل الربع  المجنة الرباعية الدوليةتأمل  (3)
من السنة القادمة، مقترحات مفصمة حول األراضي واألمن، وفي أن يتم 
تحقيق تقدم حقيقي ممموس خالل النصف األول من السنة القادمة. ليذا 

إلى تنظيم مؤتمر دولي في  المجنة الرباعية الدوليةالغرض ستسعى 
 موسكو، بالتشاور مع الطرفين، في موعد مناسب؛

من الطرفين االمتناع عن المجوء إلى أعمال  الدوليةالمجنة الرباعية تطمب  (4)
بتحقيق نتائج ممموسة. وتذّكر الجانبين  ممفاوضاتاالستفزاز حتى تسمح ل

 بالتزاميما المتخذ في إطار خارطة الطريق؛
بأن تشارك بصفة فعالة في ىذه المباحثات  المجنة الرباعية الدولية تمتزم (5)

 وبأن تعمن عن كل تقدم يسجل خالليا.
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 :عضوية فمسطين في منظمة اليونسكوقبول   -3
يعتبر قبول انضمام فمسطين لمنظمة اليونسكو من بين األحداث التي تمثل أىمية  -16

لممؤتمر  36فإن الدورة الـ خاصة وتستحق الذكر خالل الفترة قيد البحث. وبالفعل، 
إلييا  فمسطينام ـــــــــــانضمعمى  ،2011نوفمبر  4في وافقت ، لمنظمة اليونسكوالعام 

 193دولة عن التصويت، وذلك من بين ما مجموعو  50صوتًا وامتناع  107 ـبـ
، حيث اعمنت  دولة عضوًا. وعارضت اسرائيل والواليات المتحدة بشدة ىذا القرار

عن مجموعة من اإلجراءات العقابية ضد السمطة الفمسطينية تتراوح من  اسرائيل
وحدة جديدة في الضفة الغربية،  2000خيص ببناء تكثيف أنشطة المستوطنات والتر 

، وىو ما يشكل الضفة الغربيةإلى إلغاء الرسوم المتأتية من المنتجات المستوردة إلى 
عمى دفع أجور الموظفين. كما قامت  السمطة الفمسطينيةعبئًا إضافيًا يعيق قدرة 

يل مرورىم عند لتسي ننييفمسطيبإلغاء البطاقات الممنوحة لممسؤولين ال اسرائيل
 ، وتمكينيم من السفر إلى الخارج.الضفة الغربيةالحواجز المنصبة عمى الطرقات في 

مما  لمنظمة اليونسكواألمريكية تعميق مدفوعاتيا  الواليات المتحدةمن ناحيتيا أعمنت  -17
 % من المساىمات السنوية المدفوعة لممنظمة. 22من ا يحرمي

يدل مرة أخرى عمى اعتراف واقتناع  ليونسكومنظمة اكعضو في  فمسطينإن انضمام  -18
في إقامة دولتيم، األمر الذي سيمكنيم من مواصمة  الفمسطينيينالمجتمع الدولي بحق 

كفاحيم في مجاالت ال تقل أىمية من النضال السياسي والكفاح العسكري، مجاالت  
ي، بغية منع سطينفمتتعمق بالتربية والعموم والثقافة وحماية اآلثار والتراث الثقافي ال

الفمسطينية وأماكن من مواصمة عممياتيا الرامية إلى انتحال المعالم األثرية  اسرائيل
ي بمختمف فمسطينريحا، وتشويو التراث الأالعبادة في القدس وفي بيت لحم وفي 

 فمسطينالتراث الحضري في معالم فروعو. وتجدر اإلشارة إلى أن أماكن العبادة و 
التي تقوم بمصادرتيا  اسرائيلتتعرض باستمرار ألعمال تخريب ونيب من جانب 

 بشتى الوسائل القمعية.
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 :الوضع في األراضي الفمسطينية المحتمة -4
 :تهويد مدينة القدس الشرقية 1.4
سياسة تيويد مدينة القدس الشرقية المحتمة، بتكثيف بناء  اسرائيلتواصل  -19

العدوانية، والتشريع العنصري، واألوامر العسكرية،  المستوطنات، وارتكاب األعمال
صارخًا لمقانون الدولي ولمقرارات الشرعية ذات الصمة لممجتمع  اً مما يشكل انتياك

إلى  اسرائيل. وىكذا، تسعى محتمةىي أرض القدس الدولي، التي تنص عمى أن 
ددة الديانات، بتحويميا تغيير مالمح المدينة العربية الفمسطينية المتعددة الثقافات والمتع

مصادرة األراضي ب اسرائيل. وتقوم وحدىاإلى مدينة ييودية تابعة لمسمطة اإلسرائيمية 
% ومحاصرتيا 25وفي المناطق المجاورة ليا بيدف زيادة مساحة المدينة بنسبة 

في ىذه األراضي  ستوطنينتكثيف أنشطة الممع ، وطنات الكبرىبمجموعة من المست
بالوسائل العسكرية والعنصرية، بغية  ننييفمسطيط عمى السكان الوممارسة الضغو 

مواصمة بناء جدار الفصل  سرائيلعمى مغادرة المدينة حتى يتسنى إل ماجبارى
 الضفة الغربيةقصد عزل ىذا الجزء من التراب الفمسطيني عن بقية أراضي العنصري 
مستوطنة، وىو ما يمثل  69مستوطن إسرائيمي في  270.000ويعيش  المحتمة.

 نصف عدد سكان مستوطنات الضفة الغربية المحتمة.
يضاف إلى ذلك اشغال االستيطان المكثفة الجارية في المدينة القديمة مما يشكل  -20

مستقبل المدينة المحتمة التي تسعى إسرائيل إلى تغيير مالمحيا عمى خطرًا كبيرًا 
 نية والجغرافية والتاريخية لجعميا تظير أكثر فأكثر بمظير المدينة الييودية.الدي
 

 :جدار الفصل العنصري 2.4
ترفض سمطات االحتالل اإلسرائيمية حتى اآلن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي  -21

وكذلك قرار الجمعية ،  2004/07/09االستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤرخ في 
خالفًا . 2004/07/20العامة لؤلمم المتحدة حول جدار الفصل العنصري المؤرخ في 

لذلك، تواصل سياسة مصادرة األراضي الفمسطينية لبناء ىذا الجدار الذي يحول 
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الضفة الغربية إلى مناطق مطوقة ومحصورة والذي سيبمغ طولو عند انتياء بناءه 
 المحتمة. الضفة الغربية% من إجمالي مساحة 22كم بحيث يبتمع  810

وط وحواجز عمى انتقال سياستيا العنصرية بفرض شر سمطات االحتالل تواصل  -22
نقطة تفتيش عمى الطرق تعرقل المرور داخل  585ين، وبنصب الفمسطينيالمواطنين 

تشكل ىذه الحواجز عائقًا أمام حرية نقل السمع كما المحتمة.  الضفة الغربية
، مما يتسبب في رفع تكاليف النقل والتأثير السمبي عمى القدرة الشرائية الفمسطينية

 مسطينيين.لممستيمكين الف
ين الفمسطينيىذه الحواجز العسكرية كوسيمة لطرد  اإلسرائيمية تستخدم السمطات -23

نقاط المرور أمام مق غفيي توابعادىم عن أراضييم، والزج بيم في السجون. وبالفعل 
بينما باعتقال عشرات األشخاص الجنود اإلسرائيميون قوم ي، و الفمسطينيينالمواطنين 

 شتى أعمال اإلىانة.ن يخر طون عمى اآلميس
استخدام القوة المفرطة والمتعمدة ضد  االحتالل اإلسرائيمية تواصل أيضا قوات -24

المتظاىرات السممية األسبوعية التي ينظميا المدنيون الفمسطينيون ومناضمو التضامن  
، والمناضمون من أجل السالم، والمدافعون عن حقوق اإلنسان، لمتشجيب الدولي

مجاورة  فمسطينيةر الفصل العنصري، وذلك في عدة مدن وبمدان بمواصمة بناء جدا
 لمجدار.

 :تبادل السجناء بين الفمسطينيين واإلسرائيميين 3.4
أكتوبر  11بفضل الوساطة الناجحة لجميورية مصر العربية، تم اإلعالن في  -25

سمطات  ، عمى اتفاق لتبادل السجناء بين حركة حماس بقطاع غزة وال2011
أسيرًا فمسطينيًا، من بينيم  477وبموجب ىذا االتفاق تم إطالق سراح  .اإلسرائيمية

امرأة ، وذلك في إطار الفصل األول من االتفاق، مقابل اإلفراج عن الجندي  27
. وخالل المرحمة الثانية 2006منذ  قطاع غزةاإلسرائيمي جيالط شميط األسير في 
 550 آخر من السجناء يبمغ عدد عن إسرائيلالتي تأتي بعد مدة شيرين، ستفرج 

 أسيرًا فمسطينيًا.
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صرحت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، من ناحيتيا، أن إقفال ممف  -26
لغاء  األسير شاليط ، يستوجب رفع الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وا 

نوات ، والتي تسببت خالل السقطاعالجميع التدابير واإلجراءات المفروضة عمى 
من جانب الشعب الفمسطيني. ورأت المجنة أن الماضية األخيرة، في كثير من المعاناة 

ىذا اإلجراء يجب أن يكون متبوعًا بإجراءات أخرى وال سيما عمى ضوء التزام 
تحرير عدد أكبر من السجناء ب .تالحكومة اإلسرائيمية السابقة بقيادة اوىود اولمار 

 األسير اإلسرائيمي شاليط.الفمسطينيين بعد تحرير 
إلى أن السجون اإلسرائيمية ال تزال تحتجز المجنة التنفيذية في ىذا السياق، أشارت  -27

من  260من القاصرين و شخصًا  285أسير فمسطيني منيم  5800حتى اآلن 
 الذين اعتقموا بدون توجيو تيمة إلييم.

طمبات السجناء الفمسطينيين، بالرغم من قبول إدارة السجون اإلسرائيمية تمبية بعض  -28
ن مازالوا يعيشون في ظروف اعتقال صعبة، خرقًا ييالحظ ان السجناء الفمسطيني

المتعمقة باألسرى وحماية  1949ألبسط حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ألبشع ظروف االعتقال المدنيين في أوقات الحرب. وبالفعل يتعرض ىؤالء األسرى 

وحرمانيم من وسائل النظافة  ،ومنع أسرىم من زيارتيم، وربط أرجميم ،لعزلةمثل ا
 الصحية.

 
 :المستوطنات 4.4
من سياستيا التوسعية في األراضي الفمسطينية المحتمة  سمطات اإلسرائيميةكثفت ال -29

بيدف االستحواذ عمى مزيد من األراضي الفمسطينية، وذلك بالمجوء إلى مصادرة 
األراضي واتالفيا، وتدمير المنازل، والتصفية العرقية تجاه الفمسطينيين، بغية توسيع 

التي تنشرىا جامعة الدول  المستوطنات وبناء أحياء استيطانية جديدة. وتشير التقارير
قد صادرت ، حسب المصادر  سمطات االحتالل اإلسرائيميةإلى أن العربية بانتظام، 

المحتمة. وقد جمبت إلييا  الضفة الغربية% من مساحة 40، ما يزيد عن الفمسطينية
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ألف. وتستخدم  517.000ا جعل عددىم اإلجمالي يصل إلى مستوطنين جدد مم
 تكون ربط مختمف المستوطنات فيما بينيا عن طريق مد طرقوسائل غير مشروعة ل

 . الفمسطينيينممنوعة عمى 
بتكثيف األعمال العدوانية واالنتياكات  ،يقوم المستوطنون اإلسرائيميون، من ناحيتيم -30

وأماكن  ،وضد ممتمكاتيم، وأراضييم الزراعية الفمسطينييناليومية ضد المواطنين 
الكينة الييود الذين يممون فتوات دينية تسمح ليم من عبادتيم، ومقابرىم، بتحريض 

باغتيال األشخاص غير الييود، وسرقة أراضييم ومنتجاتيم الزراعية، ومصادرة 
ىي ممك لمييود مما يخوليم الحق في  الفمسطينيةأراضييم بحجة أن األراضي 

 استعادتيا.
، تقريرًا يشير 2011يوليو  5نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لؤلمم المتحدة، في  -31

ما يصل إلى ، 2011، منذ بداية متدً ى، قد سمطات االحتالل اإلسرائيميةإلى أن 
وضواحييا، مما أدى إلى نزوح  ةون في القدس الشرقيفمسطينيبناية يمتمكيا  352
، يدمالعممية ثالثة أضعاف عمميات ال شخصًا إلى مناطق أخرى. وتمثل ىذه 691

 خاللمقارنة بنفس الوضع ونفس الفترة  ،النازحين الفمسطينيينوأربعة أضعاف عدد 
2010. 

عرف باسم قانونًا ي  ،  2011يوليو  12ي "الكنيست"، في إلسرائيمأصدر البرلمان ا -32
ت. "قانون مقاطعة المستوطنات" ينص عمى منع نشر إعالنات لمقاطعة المستوطنا

وبمقتضى ىذا القانون يعاقب كل شخص يدعو إلى ىذه المقاطعة ويحرم من 
الدولة. ويسمح ىذا القانون لممستوطنين برفع دعوى قضائية  فاوضاتالمشاركة في م

 ضد كل شخص يدعو إلى المقاطعة.
وحدة  6900، ترخيصا  ببناء 2011يوليو  18منحت وزارة اإلسكان اإلسرائيمية، في  -33

سكنية جديدة في كبريات المستوطنات الواقعة عمى أراضي شمال الضفة الغربية، 
 مقاطعة بيت لحم.وحدة جديدة أخرى جنوب غرب  150و
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، تقريرًا يشير إلى أن إسرائيل تتحكم 2011يوليو  19، في "بيت سميم"نشرت منظمة  -34
مستوطن  9500فائدة لكميًا في المياه في منطقة األغوار، وتراقب تخزين المياه 

% من أراضي األغوار، ويستيمكون ثمث 5مستوطنة تقع عمى  32يعيشون في 
. وفي ىذا يةالضفة الغربمميون فمسطينيًا في  2.5كميات المياه المستيمكة من جانب 

رض اية في مقاطعة األغوار تتعإلسرائيمأن األشغال ا "بيت سميم"منظمة الشأن، تؤكد 
ومعاىدة جنيف الرابعة لعام  ،والقانون اإلنساني ،بشكل صارخ مع القانون الدولي

1949. 
بناء عمى ما سبق، يتضح أن مواصمة السياسة اإلسرائيمية لبناء المستوطنات تشكل  -35

قابمة  فمسطينيةعمى مستقبل األراضي الفمسطينية المحتمة وعمى بناء دولة خطرًا كبيرًا 
إلى إقامتيا بمساندة الدول والشعوب المحبة لمسالم  نو الفمسطينيلمحياة، التي يسعى 

 والعدل والمساواة.
 :التنمية في األراضي الفمسطينية المحتمة 5.4
الضفة أنشطة المستوطنات في إلى جانب مواصمة عممية تيويد مدينة القدس وتكثيف  -36

أعماليا العدوانية ضد الشعب الفمسطيني في األراضي  إسرائيل، تواصل الغربية
سمطات وال يزال قطاع غزة خاضعًا لمحصار المفروض عميو من قبل ال .المحتمة

ليا مثميا مثل الوضع الصحي  ىفي حالة يرث قطاع غزة. ويوجد اقتصاد اإلسرائيمية
واالجتماعي. وتقوم السمطات اإلسرائيمية بمنع بناء المباني الميدمة من جانب قوات 

مثل المدارس والمؤسسات الحكومية والممتمكات الخاصة، وذلك  االحتالل اإلسرائيمية
في سياق يتميز بعدم قدرة المجتمع الدولي عمى إرغاميا عمى رفع الحصار الجائر 

 ي يشكل انتياكًا صارخًا لحقوق اإلنسان.الذ
(، بأن 2011يفيد مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية، التابع لؤلمم المتحدة، )مارس  -37

% من سكان قطاع غزة يعيشون من المساعدة اإلنسانية بسبب استمرار 80حوالي 
. وقد وصفت األمم المتحدة ىذا قطاع غزةالحصار اإلسرائيمي المفروض عمى 

"بأزمة الكرامة اإلنسانية في األراضي الفمسطينية المحتمة". وتستمر معاناة الوضع 
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نقطة تفتيش  560صبت الشعب الفمسطيني في مدن وبمدات الضفة الغربية حيث ن  
 .عمى الطرق مما يعرقل حرية انتقال األشخاص والممتمكات

ن ىذا الوضع زاد كما أ .كل ذلك يشكل عائقًا خطيرًا أمام التنمية االقتصادية لفمسطين -38
وقد أشارت الييئة المركزية  .في حدة أزمة البطالة والفقر في المجتمع الفمسطيني

% من السكان الفمسطينيين 45( إلى أن 2011يات الفمسطينية، )فبراير ئالحصال
، يعيشون في وضع (الضفة الغربية% في 37% في قطاع غزة و 67)أي ما معدلو 

% في قطاع غزة 65سكان فمسطين )أي  % من 37ر2غير مستقر. كما أن 
 األمن الغذائي. يعانون الحرمان من( الضفة الغربية% في 25و

إن الجيود المتواصمة التي تبذليا السمطات الفمسطينية في إطار مواصمة برنامجيا  -39
نشاء دولة خالل  -2010اإلنمائي المعروف باسم "فمسطين: نياية االحتالل وا 

إيجابية بفضل إقامة مؤسسات الدولة. لكن استمرار مضايقات " حققت نتائج 2011
، وىو ما جعل القوات اإلسرائيمية كان ليا أثر سمبي عمى النتائج المرجوة من البرنامج

االقتصاد الفمسطيني يتوقف عمى المساعدات األجنبية، وجعل ميزانية فمسطين مرىونة 
قدرة ضًر بلرسوم من إسرائيل(، مما أ)المعونة الدولية واستعادة ابعوامل خفية خارجية 

دفع أجور الموظفين الذين يبمغ عددىم بالسمطات الفمسطينية عمى احترام التزاماتيا 
أكثر من مميون مواطن فمسطيني عبر كامل أرض نفقون عمى والذين ي 160ر000

 فمسطين المحتمة. 
 

 :الخاتمة والتوصيات –5
خالل الفترة قيد البحث، برىن االتحاد األفريقي مرة أخرى، عن تضامنو إزاء الشعب  -40

نجاح إلمساعي ممثميو في مجمس األمن الذين كرسوا جيودىم الفمسطيني من خالل 
مسعى السمطات الفمسطينية من أجل انضمام فمسطين كعضو كامل الحقوق إلى 

ود بكل قوة لنصرة الشعب الفمسطيني منظمة األمم المتحدة. ويتعين مواصمة ىذه الجي
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قامة دولتو المستقمة عمى حدود يونيو  في الكفاح من أجل إعادة حقوقو المشروعة وا 
 وعاصمتيا القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل. 1967

 في ىذا السياق، وعمى سبيل تقديم التوصيات، ينبغي لالتحاد األفريقي:  -41
المفروض من جانب إسرائيل عمى قطاع  لبة برفع الحصارأن يستمر في المطا (1)

غزة منذ أربع سنوات والذي يتعارض مع أبسط قواعد حقوق اإلنسان 
 ومبادئ القانون اإلنساني الدولي؛

أن يدين سياسة المستوطنات التي تمارسها إسرائيل في األراضي الفمسطينية  (2)
ودائمة لمقضية  المحتمة والتي تشكل عائقًا أمام إيجاد تسوية عادلة

 الفمسطينية؛
 أن يؤكد مساندته المطمقة النضمام دولة فمسطين إلى منظمة األمم المتحدة؛ (3)
 أن يطمب من الدول التي لم تقم بذلك حتى اآلن، االعتراف بدولة فمسطين؛ (4)
لفة من: جنوب ؤ أن يقوم بتفعيل المجنة األفريقية حول المسألة الفمسطينية الم (5)

جابون، موريتانيا، موزمبيق، نيجيريا، أوغندا، السنغال، أفريقيا، إثيوبيا، 
 تشاد وتونس.

- 
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