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 تي تتعرض ليا الشداءورقة حقائق حهل االنتياكات ال

 )ج( السدساةسشاطق الفي  ن  المهاتي يقط الفمدطيشيات
 

 السرأة تحت االحتالل
 

وتتسثل  ،تدتعخض ورقة الحقائق أبخز االنتياكات التي تتعخض ليا السخأة الفمدصيشية في السشاشق السدساة )ج(
في مختمف  ،بذكل خصيخ ،ت الحياة األساسية التي انعكدت عمييغفي الحخمان مغ أبدط الحقػق في مقػما

تمظ الستسثمة في  ،مغ بيغ أبخز ىحه االنتياكات وبخاصة الشفدية واالجتساعية واالقترادية. ،السجاالت
خ عمى التعميع الحي أث  األمخ  ،وعشف السدتػششيغ ،وسياسة اليجم ،التػسع في السدتػششات ومرادرة األراضي

 تتسثل مدؤولية قانػنية ،السحتمة القػةا بػصفي ،إسخائيل عاتق عمى ويقع خجمات السياه والكيخباء.والرحة و 
تحقيق األمغ  كحلظ، ،ييالسشفعتيع، ويتعيغ عم تحتميا التي وإدارة السشاشق ،الفمدصيشييغ السجنييغ حساية في

 حقػق  حساية وجػب لتي تشز عمىا الخابعة جشيف وتخالف تمظ االنتياكات قانػن اتفاقية والشطام العام.
االحتخام  حق األحػال جسيع في السحسييغ "لألشخاص: أن االتفاقية مغ 27 السادة متغ في حيث جاء ،العائمة

 قج الشز ليحا مذابو وكان نز 1".عوتقاليجى وعاداتيع الجيشية وعقائجىع العائمية وحقػقيع وشخفيع ألشخاصيع
 التسييد أشكال جسيع عمى القزاء بذأن الجولية االتفاقية ( مغ2السادة )لى إالىاي، إضافة  اتفاقية في ورد
 السخأة. ضج

 
باستثشاء  ،خبيةتع تقديع مشاشق الزفة الغ ،1995عام ال "2"أوسمػ  لشز االتفاقية الفمدصيشية السخحمية وفقا  

ة والسجنية الفمدصيشية، إلى ثالث مشاشق: حيث وضعت السشصقة )أ( تحت الديصخة األمشي ا  إداري ،مجيشة القجس
 والسشصقة )ب( تحت سيصخة مجنية فمدصيشية وسيصخة أمشية إسخائيمية، فيسا بقيت السشصقة )ج( خاضعة كميا  

القانػن  وبحلظ يحق إلسخائيل الديصخة برػرة كاممة عمى تصبيق ،اإلسخائيمية لمديصخة السجنية واألمشية
 والتخصيط والبشاء فييا.

 

                                                           

 .مغ اتفاقية جشيف الخابعة 27 شخح المجشة الجولية لمرميب األحسخ لمسادة1 
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 ( وتفرل بيغ أجدائيسا.و)ب بالسشصقتيغ )أ(أكبخ أقدام الزفة الغخبية، حيث تحيط  ج()وتذكل مشاشق  ،ىحا
 393.163% مغ الزفة الغخبية، ويقيع فييا ما يقجر بحػالي 60عمى ما يديج  )ج(وتبمغ مداحة السشصقة 

 2.تجسعا  سكشيا   530% مغ الدكان الفمدصيشييغ في 10أي حػالي  ؛ندسة
 

مغ الزفة الغخبية مغ حيث التخابط االجتساعي والجغخافي  ساسيا  أ ة )ج( جدءا  وتعتبخ السشاشق السرشف
مميػن  2.88حػالي  ،2017عام الواالقترادي، حيث بمغ عجد سكان الزفة الغخبية السقجر حتى نياية 

 )ج(مغ تجسعات مشاشق  اإلناثأي يقجر عجد  3أنثى؛مميػن  1.41و ،مميػن ذكخ 1.47ندسة، مشيع 
 السجتسع. بحػالي نرف

 
)ج( ضسغ مشاشق لمسدتػششات، ويحطخ عمى الفمدصيشييغ الجخػل  السدساةسشاشق ال% مغ 70خررت 

-فمدصيشي  6200بحجة أنيا مشصقة إشالق نار، ويتعخض  ،أو اإلقامة فييا ،% مشيا30إلى ما ندبتو 
فخض قيػد مذجدة عمى إلى خصخ التيجيخ القدخي، حيث ت ،في ىحه السشاشق -ا  سكاني ا  تجسع 38يعيذػن في 

ويتعخض معطع القاششيغ  4.والسرشفة محسيات شبيعية ،)ج(% مغ مشصقة 14تصػيخ أو زراعة ما مداحتو 
لعجيج مغ ى الإ -خاصة لمفئات الزعيفة مثل األشفال والشداءبوىع السجتسعات السيسذة و - )ج(في مشاشق

 :االنتياكات اإلسخائيمية ألسباب عجة مشيا
 

 ىجم السشازل .1
، وحتى 664السيجخيغ  األشخاصوعجد مبشى،  419باليجم بمغ عجد السباني السدتيجفة  ،2017عام الفي 

السيجخيغ وعجد األشخاص مبشى،  197باليجم بمغ عجد السباني السدتيجفة  ،2018عام الالشرف الحالي مغ 
 6.ازلفي مشاشق )ج( مغ انعجام األمغ الغحائي بدبب ىجم السش األسخ% مغ 24وتعاني  174،5

 
 

                                                           
2 https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August2014_arabic.pdf 

 .2018الفمدصيشي،  إلحراءل ي سخكد الجياز التقخيخ  3
4 https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August2014_arabic.pdf 
5 https://www.ochaopt.org/ar/content/new-legislation-impedes-challenges-demolitions-and-seizures-west-bank-
0 

 :6/6/2016مداعجات ميجرة: تجميخ إسخائيل الستكخر لسذاريع مسػلة مغ االتحاد األوروبي في فمدصيغ، السخصج األورومتػسصي لحقػق اإلندان،  6
https://goo.gl/D78769 
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 7(5112 – 1811) (ج)في مشاطق  اإلسرائيميةأوامر اليجم 
 14.087 العجد الكمي ألوامر اليجم

 2.802 أوامخ اليجم التي نفحت
 11.134 أوامخ اليجم السعمقة

 570 لمتشفيحجاىدة الأوامخ اليجم 
 %1.5 2012-2010شمبات التخخيز لمفمدصيشييغ السرادق عمييا 

 %77 تدتيجف مباني تقع عمى أراٍض فمدصيشية مسمػكة ممكية خاصةأوامخ اليجم التي 
 %70 (مسشػع البشاء لمفمدصيشييغ في مشاشق )ج

 %29 السشاشق السقيجة برخامة لمبشاء فييا
 %1 فييا بالبشاءالسشاشق السدسػح لمفمدصيشييغ 

 
  في الجراسة تفيج بأن  لسذاركاتا% مغ 63وأضيخ تقخيخ حػل تأثيخ ىجم السشازل عمى السخأة الفمدصيشية، أن 

ومعاناة مغ الشػاحي السادية  ،بعج ىجم السشدل ،بذكل كبيخ ،السشدلية تديج عمى الشداء. السدؤوليات واألعباء
ومغ أشكال تمظ  .ويقع عمى عاتقيا تػفيخ السأوى الحي يعشي األمغ واألمان لمعائمة 8،والشفدية والعسمية

السشدلية، أو قج األدوات ى التأقمع ومػاصمة القيام باألعباء السشدلية بدبب فقجانيا عجم قجرة الشداء عم ،السعاناة
ما يدبب ليا عجم الذعػر بالخرػصية والخاحة، أو العير  ،تمجأ بعس األسخ إلى العير في مشازل األقخباء

قػل إحجاىغ: "كشت ت ،وفي ىحا الدياق في خيسة تتصمب الكثيخ مغ الجيج والسعاناة لتػفيخ احتياجات األسخة.
وبعج ىجم  ،أسكغ أنا وزوجي وأبشائي الثالثة في مشدل والجي بدبب مخض زوجي وعجم قجرتو عمى إعالتشا

وال مكان يؤويشا سػى الخيام التي  ،أصبحشا في العخاء ،بجون تبميغ مدبقو  ،السشدل بحجة عجم التخخيز
 حرمشا عمييا مغ الرميب األحسخ والحكع السحمي".

 
 ي السدتهطشات ومرادرة األراضيالتهسع ف .5

واالستيالء عمييا ىػ التػسع االستيصاني الحي أثخ بذكل سمبي  األراضياالستعسار لسرادرة  أىجافمغ أحج 
ى إلى خدارة السستمكات ومرادر كدب الخزق، وفخض القيػد الطخوف السعيذية لمفمدصيشييغ، ما أد  عمى 

 عمى الػصػل إلى الخجمات.
 

                                                           
7 https://www.ochaopt.org/ar/content/under-threat-demolition-orders-area-c-west-bank-1 

 (.2014الفمدصيشية ) السخأة عمى  اإلسخائيميتقخيخ حػل تأثيخ انتياكات االحتالل  .مؤسدة الحق 8
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وبمغ معجل الشسػ  ،بعج تػقيع اتفاقية أوسمػ ألفا   750إلى  ألفا   111تػششيغ في الزفة مغ ارتفع عجد السد
تخرز إذ  ،وىحا يؤكج أن االستيصان في تدايج مدتسخ 9.ألف مدتػشغ سشػيا   15بػاقع  ؛%3.4الدكاني 
 ويعير 10(.ج)% مغ أراضي الزفة لمتػسع االستيصاني، مغ ضسشيا أراضي مشاشق 42 ما ندبتو "إسخائيل"

بؤرة  100 بـ جريق وما ،مدتػششة 135 حػالي في إسخائيمي دتػشغم 341,000بـ  رجيق ما )ج(السشصقة  في
 11.استيصانية

 
االستيصان اإلسخائيمي ومرادرة األراضي خدارة اقترادية وزراعية، حيث تعتبخ الدراعة مرجر دخل  شكل

مغ األراضي الخربة التي تقع إلى  ا  دونس 2342 الشداء، وتع استيجاف ومرادرة وتحجيجا   ،رئيدي لألسخة
مغ الشداء في مشصقة  %63.8 وأفادت .الجشػب مغ أريحا في مشصقة األغػار لغايات تػسيع السدتػششات

وتع مشعيغ مغ الخعي في السشصقة التي  ،بأنو تست مرادرة األراضي والثسار ،2014، خالل العام األغػار
مرادرة واعتبخت  ،لسدتػششيغ، وأصبح ال يػجج ىشالظ أي مرجر لمعسلاالحتالل واقبل مغ فييا يقسغ 

وفي صفػف الشداء التي  ،أدى إلى ازدياد معجالت الفقخ في األسخما السرجر الخئيذ لمبصالة، األراضي 
عام المقارنة ب 2011عام ال% في 18.3 إلى، وارتفعت ندبة البصالة في السشاشق السرشفة )ج( ا  سخ أ   تخأس

% في األعػام مغ 23.5لى إ% 44وانخفزت ندبة العامميغ في الدراعة مغ  ،%8.1ث بمغت حي 2000
 ندبة كبيخة مغ السدارعيغ مغ نسط الحياة الدراعية إلى نسط الحياة العسالية. وانتقمت 2011،12إلى  2000

 
 ،بذكل خاص ،اءوعمى الشد ،بذكل عام ،األعباء االقترادية عمى األسخةتديج إن مرادرة األراضي الدراعية 

مع العمع أن الشداء يعسمغ كأعزاء أسخة غيخ  ،كػن الشداء يداوجغ بيغ أعباء رعاية بيػتيغ وأعباء العسل
فاضصخت الشداء لمعسل داخل  ،مجفػعات األجخ، وبحلظ وقع عمى عاتق السخأة مدؤولية تػفيخ الحساية لألسخة

، وتعخضت الشداء ألنفديغ وألسخىغلقسة العير السدتػششات اإلسخائيمية تحت ضخوف صعبة مغ أجل تأميغ 
وقبػل الدمػكيات غيخ األخالقية، إضافة إلى  ،الستغالل الجشدي واألمشيى الإالعامالت في السدتػششات 

حيث يعسمغ مغ الداعة الدادسة  ،رقابة عمى الػقتتػجج عجم تمقي أي تعػيزات إلصابات العسل، وال 
 13.شيكال   65مقابل أجخة ترل إلى  ،حتى الداعة الخامدة مداء   صباحا  

                                                           

9 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/1/24 
10 arabi21.com/story/1011788 
11 https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August2014_arabic.pdf 

لسي السبادرة الفمدصيشية لتعسيق الحػار العارام هللا:  ."االنتياكات التي تتعخض ليا الشداء في الزفة الغخبية" .2015 حسجان، أشخف والبخغػثي، فجاء. 12
 .قخاشية، مفتاحوالجيس

 .وزارة العسل الفمدصيشيةرام هللا:  (.2014) وآثارىا االقترادية واالجتساعية عمى األراضي الفمدصيشية وقصاع العسل. اإلسخائيميةالسدتػششات 13 
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 هطشينتعشف السد .3

مغ االنتياكات لمحياة ولدالمة أجدادىع عجة أشكال ى لإيتعخض الفمدصيشيػن القاششػن في مشاشق )ج( 
ارة عمى الديارات بإغالق الص خقات ورشق الحج ا  مجسػعة واسعة مغ السسارسات، بجءومستمكاتيع وأراضييع و 

 ،وتجميخ وإتالف السستمكات ،وإحخاق حقػل الديتػن والسحاصيل ،اىسة القخى واألراضيبسج ا  والسشازل، مخور 
 وإشالق الشار. ،الدجاجات الحارقة )السػلػتػف(إلقاء وأحيانا   ،وصػال  إلى االعتجاءات الجدجية

 
أسفخت  حادثة ندبت إلى مدتػششيغ إسخائيمييغ 89 ،2017عام الخالل  ،ق مكتب تشديق الذؤون اإلندانيةوث  

وبالستػسط  (.حادثة 56أو ألحقت أضخارا  بالسستمكات الفمدصيشية ) ،(حادثا   33عغ ضحايا بيغ الفمدصيشييغ )
وأسفخت ىحه الحػادث عغ مقتل ثالثة  .2016عام المقارنة مع  %88بشدبة  الذيخي، يسثل ذلظ ارتفاعا  

عغ األضخار التي لحقت بأكثخ مغ  فزال  بجخاح، مغ بيشيع سبعة أشفال،  فمدصيشيا   48وإصابة  ،فمدصيشييغ
 14.مخكبة، مغ بيغ نتائج أخخى متختبة 52و ،شجخة 20700

 
 أو ،السياه أو ،التعميسية الخجمات الحرػل عمى مغ مشعيغ إلى األغػارنداء مشصقة  مغ% 69.3 وأشارت

% 31.9و الشفدي، لعشفى الإ تعخضيغ الشداء مغ%  42.9وأكجت الدكشية، والخجمات الدكغ بشاء
 %38.6 وأشارت .السشاشق ىحه في والسدتػششيغ مغ االحتالل المفطي أو الجدجي لتحخشإلى ا تعخضيغ

% 47و ،معيغ التحقيق تع% 11.3و الرحية، الخجمات أو مخاكد السجيشة إلى الػصػل مغ مشعيغ إلى
 15.الجخل مرادر فقجن% 42و ،السياه وآبار الخيع والبخكدات ليجم بتعخضيغ أفجن

 
احتياجاتيغ مختمف  وتمبية ،الخجمات األساسية إلىازدياد عشف السدتػششيغ إلى تجني وصػل الشداء  أدى

 الحياتية عمى السدتػيات اآلتية:
 

 التعميم: 
إلى أن شمبة السجارس يتعخضػن  ،2017 العام يطيخ تقخيخ الستابعة والتقييع لػزارة التخبية والتعميع الفمدصيشية

 ،% لإلناث39.8وبشدبة  ،%42.6سذاكل الشفدية والدمػكية بجرجة الثيخ مغ ما يدبب الك ،النتياكا
                                                           
14 https://www.ochaopt.org/ar/content/increase-settler-violence-during-first-half-2017-1 

. االنتياكات التي تتعخض ليا الشداء في الزفة الغخبية. السبادرة الفمدصيشية لتعسيق الحػار العالسي 2015حسجان، أشخف والبخغػثي، فجاء. 15 
 صيغ.والجيسػقخاشية، مفتاح. رام هللا، فمد

https://www.ochaopt.org/ar/content/increase-settler-violence-during-first-half-2017-1
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وتجني الجافعية نحػ  ،وكانت أعمى ندبة بالتختيب لمشذاط الدائج والدمػك االندحابي % لمحكػر.44.3و
 16.الدمػك االجتساعي السشحخف وأخيخا   ،والخػف والقمق واضصخابات الكالم ،الجراسة

 
مجرسة، وعجد السجارس  87مجرسة مغ أصل 34زخرة مغ السدتػششات اإلسخائيمية بمغ عجد السجارس الست
، وعجد السجارس الستأثخة 187مغ أصل  12، وعجد السجارس الشائية 187مغ أصل  30الستزخرة مغ الججار 

 187.17 مغ أصل 48مغ الحػاجد 
 

وجخح واعتقال في وقتل ارس، عمى السجفي االعتجاء  تسثمتمغ العشف  ا  عجةمارست قػات االحتالل أنػاع
مجارسيع برػرة وإلى صفػف الصمبة والسعمسيغ بذكل مدتسخ، وإعاقة الػصػل اآلمغ لمصمبة والسعمسيغ مغ 

وبػابات ججار الفرل  ،متعسجة، وذلظ بدبب استسخار االحتالل في سياسة إغالق الحػاجد والبػابات العدكخية
 18.ة مغ جشػد االحتالل والسدتػششيغواالجتياحات واالعتجاءات الستكخر  ،العشرخي 

 
 يع إلى اعتجاءات السدتػششيغ، ما يؤدي إلى إلحاق األذىرساإلى مج خالل تػجييعألشفال كسا يتعخض ا

عمى  ا  ما يؤثخ سمبفي السجارس، ، وحخمانيع مغ بيئة يعسيا األمان في التعميع، وعخقمة انتطاميع بيع الشفدي
 إلىتفتقخ )ج( أن أكثخ مغ ثمث التجسعات الفمدصيشية في مشصقة  "وتذاأ"وبيغ تقخيخ  تحريميع األكاديسي.

أو  ،اإلسخائيميةبالحػاجد  مجارس ابتجائية، ما يزصخ األشفال إلى الدفخ أو السذي مدافات شػيمة مخورا  
مغ  -السيسا اإلناث-سحب أشفاليا  إلىما يزصخ األسخ  ،لتحخش مغ قبل السدتػششيغإلى االتعخض 

 19.السجارس
 

األسخ إلى سحب الفتيات مغ  ميل   ،وكان مغ نتائج العشف الحي تتعخض لو اإلناث عمى السدتػى التعميسي
وذلظ بدبب ب عج السجارس عغ أماكغ  ،ما يؤدي إلى انتذار ضاىخة الدواج السبكخ ة،التعميع في سغ مبكخ 

وحخمانيع مغ بيئة يعسيا األمان  الحػاجد، واالعتجاء عمى السجارس، والتحخش الجشدي والمفطي، وإقامةالدكغ 
السجرسة حيغ يتخكغ الفتيات  "مغ األكيج أن :إحجى الشداء مغ عيغ القمطتقػل  ،وفي ىحا الدياق في التعميع.

                                                           
 .ونفد السرجر الدابق 16

17 The Status of the Rights of Palestinian Children 2014, The Palestinian Central Bureau of Statistics 
 .2017تقخيخ الستابعة والتقييع وزارة التخبية والتعميع الفمدصيشي، 18 

19 https://www.ochaopt.org/ar/content/access-education-area-c-west-bank-0 
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 يػم، كل السدافة ىحه كل يسذيغ أن الفتيات عمى السأمػن  غيخ مغإنو حيث  ،الرف الدابع إلىيرمغ 
 .مبكخ" قتو  في الطالم يحلحيث  ،في الذتاءوبخاصة 

 
 الرحة 

وتعاني  ،عيادة صحية 46ساىع في عدل ما  ،% مغ التجسعات الفمدصيشية بالججار الفاصل40تأثخت 
مغ انعجام سبل الػصػل إلى خجمات  ،امخأة في وضع حسل خصخ 17640مغ بيشيغ  ،امخأة حامل 117600

 20.طع خالل فتخة الحسلتما قبل الػالدة، وما بعج الػالدة، واإلشخاف السش
 

وصػل الشداء أو  ،بجورىا ،في تمظ السشاشق، التي عخقمت ،بذكل دائع ،إلى إقامة حػاجد اإلسخائيميػن عسج 
ما يديج مغ خصػرة الػفيات،  ،أو بعج الػالدة ،حتى عجم وصػليغ إلى مخافق الخعاية الرحية أثشاء الحسل

صخارىغ لمػالدة عمى نقاط واضصخار الشداء إلى وضع مػاليجىغ في بيػتيغ دون إشخاف شبي، أو اض
مغ الججيخ ذكخه  ونػعي مغ الخجمات الرحية. وبالتالي حخمانيغ مغ الحرػل عمى مدتػى كافٍ  ،التفتير

الشداء في مشصقة األغػار  إحجىتقػل  أن مخافق الخعاية الرحية تبعج نحػ عذخة كيمػمتخات عغ التجسعات.
ونزصخ لدمظ  ،العيادات والسخاكد الرحية إلىػل ركػب الحسار لمػصى لإبيحا الخرػص: "تزصخ الشداء 
 21؟!السخاض أن تسذي أو تخكب الحسار لسجة ساعة آالمتعاني مغ  المخأة شخيق وعخة بحجود الداعة، كيف 

 
 مرادر السياه والكيرباء 

 بالشدبة لمسياه:
 بذبكة) ج) السشصقة في معطسيا أو بخمتيا الػاقعة الدكشية التجسع ات مغ % 70يقارب ما يترل ال -

 22.مياه
 23.)ج(مشاشق الفمدصيشية في  الجػفي ة السياه مغ 85% عمى السدتػششات تديصخ -
 42ويعج  24،مجتسعا   113فمدصيشي مغ الـ ألف  313يحج االحتالل مغ وصػل شبكات السياه إلى  -

 .لتخا  في اليػم 30حيث ال تتعجى حرة الفخد مغ السياه  فمدصيشي عخضة لمخصخ بذكل حخج،ألف 
                                                           

 .2010دراسة أصجرىا معيج اإلعالم والدياسات الرحية الفمدصيشي، 20 
 مؤسدة الحق.رام هللا: ، تحميل أبعاد الشهع االجتساعي في البيئات القدرية: حالة مشطقة األغهار (.2018) جخار، سيى.21 

22 https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August2014_arabic.pdf 
رام التسييد في الحرػل عمى الساء ونطام الفرل العشرخي في قصاع السياه" في األرض الفمدصيشية السحتمة،  :مياه لذعب واحج فقط "تقخيخ بعشػان:23 

 .2013مؤسدة الحق، هللا: 
24 Israel's Administrative Destruction of Cisterns in Area C of the West Bank. Diakonia IHL Resources Centre 
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ىحا االستيالك  لتخا  فقط لمفخد في اليػم. 20يمظ مجتسعات الخعاة في شسال غػر األردن نحػ دتت -
وكشقصة  لتخ لمفخد في اليػم الػاحج بحدب تػصية مشطسة الرحة العالسية. 100أقل بكثيخ مغ الـ 

 لتخا  لمذخز الػاحج في 230و 100مقارنة، فإن متػسط استيالك السياه في إسخائيل ىػ ما بيغ 
 25.اليػم

 
لى تخاجع في كسية السشتػجات الدراعية إ اإلسخائيميأدى نقز السياه جخاء القيػد التي يفخضيا االحتالل 

ونقز  ،ألنيا تتصمب ريا  مشتطسا ، ونقز مشاشق الخعي ،وذلظ بدبب انخفاض زراعة األعالف ،واألعالف
 ،وبجوره انخفاض الدراعة بذكل عام.سياه في ري السحاصيل، وأدى إلى الوقج أثخ نقز  كسية السحاصيل.

 26.د الساشيةاعجأ وانخفاض  ،أدى ىحا االنخفاض إلى زيادة أسعار األعالف في الدػق 
 

حيث تختبط تمظ السذكمة بجور الشداء في  ،تعتبخ الشداء ىغ مغ يحسمغ العبء الخئيدي لسػاجية ىحه السعاناة
في امخأة وأفادت  والغديل. ،والتشطيف ،الذخبمثل  ؛رعاية عائالتيغ وأسخىغ في الحرػل عمى الخجمات

شخاء الساء ى لإمياه تكفي لمشطافة الذخرية ولمذخب ولمتشطيف ولمصيي، نزصخ تػجج "ال  :مشصقة األغػار
ىي و  ،الشطافة الذخرية مغ استحسام إلىبأسعار غالية، ال ندتصيع غديل السالبذ بالذكل الجيج، إضافة 

 ."الحيس أوقاتالسياه في  يغياجأكثخ معاناة لإلناث بدبب احت
 

 بالشدبة لمكيخباء:
  أصجرت اإلدارة السجنية أوامخ ىجم أنطسة كيخبائية تعسل بالصاقة الذسدية وشاقة 2012عام الفي ،

 27.في تدع قخى في جشػب الخميل (الذخق األوسط –كػمت )اليػاء نربتيا مشطسة غيخ ربحية 
 اإلسخائيمية عمى إمجادات الكيخباء، فالدمصات اإلسخائيمية  الدبب الخئيدي لشقز الكيخباء ىػ الديصخة

 .ولع تػاكب الديادة الدكانية ،تدسح فقط بإمجادات محجودة لقخى مختمفة في السشصقة )ج(
  28.% مغ األسخ في مشاشق )ج(41ال يػجج كيخباء في  ،2014م عاالحتى 

 

                                                           
 .2011، صـادر عـغ مخكـد القـجس لمسدــاعجات القانػنيــة، (ج)تقخيـخ خـاص حـػل انتيـاكات حقـػق اإلندان وسياسـة االستعسار في مشصقـة  25
 .2013ة، مؤسدة الحق، التسييد في الحرػل عمى الساء ونطام الفرل العشرخي في قصاع السياه في األراضي الفمدصيشية السحتم26 

27 B'Tselem. Planning & building in Area C. Non-development of infrastructure and services in Area C. 2013 
 .2014الحساية في األراضي الفمدصيشية السحتمة،  غيغػريغ، رفائيل وسعادة، لػنا. ا28
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 ،مغ غديل ،ساليغ السشدلية قائسة عمييان معطع أعأل ،تعج الكيخباء مغ الخجمات األساسية لجى الشداء
في ىحا  الكيخباء.بفسعطع األجيدة السشدلية التي تحتاجيا الشداء تعسل  ،وكي لمسالبذ ،وتجفئة ،وشيي

الغدل  إلىنزصخ  ،"بدبب غياب الكيخباء تخوي سيجة مغ األغػار معاناتيا مع الكيخباء: ،الخرػص
استيالك الصعام  إلىفشزصخ  ،والغحاء في الثالجة واأللبانلمحػم ال ندتصيع حفع اإلى أنشا ، إضافة بأيجيشا

 نفدو، اليػمفي الصعام  أنػاعشخاء المحػم وبعس ى لإونزصخ  ،وىحا يديج مغ ميدانية األكلنفدو، اليػم في 
 ذا ما تع استيالكو يتع التخمز مشو".إو 
 

ياكات الدياسية االحتاللية اليػمية التي وأىسيا: االنت ،ومغ ىشا تتعخض الشداء إلى العجيج مغ االنتياكات
ويطيخ ذلظ مغ خالل تقييج حخكة  ،تخكت أثخىا عمى جسيع السدتػيات االجتساعية واالقترادية واإلندانية

ويعػد التيسير إلى  الشداء ومشعيغ مغ التشقل واإلغالقات بالحػاجد الخانقة، وىجم السشازل، وتذخيج العائالت.
 خ بذجة عمى حق الشداء في التعميع والخعاية الرحية واالجتساعية.الحي أث   لعدكخي االحتالل اإلسخائيمي ا

 
 :التهصيات

واالتفاقيات الجولية الخاصة  ،وذلظ مغ خالل ميثاق األمع الستحجة ،تحسي القػانيغ الجولية حقػق الذعػب
فية، واألمشية لمجول األعزاء واالجتساعية، والثقاالدياسية، واالقترادية،  الحقػق  بحقػق اإلندان التي تذسل

وحقيع في العجل  ،بسا يتزسغ حقيع في تقخيخ السريخ ،في مشطسة األمع الستحجة لجسيع األفخاد والذعػب
 التي لع تمتدم بيا إسخائيل، ومغ خالل السخاجعة لقخارات الذخعية الجولية .سا مغ الحقػق وغيخى... والسداواة 

 وىػ أن لكل شعب الحق في تقخيخ السريخ ،الذعب الفمدصيشينجج أن حق تقخيخ السريخ يشصبق عمى 
(، وعميو فعمى دولة إسخائيل االلتدام بالسدؤوليات القانػنية بسػجب اتفاقية 2334، 338، 242رات ا)القخ 

 جشيف الخابعة الستعمقة بحساية السجنييغ وقت الحخب.
 

 االنتياكات اإلسخائيمية لمشداء في مشاشق )ج( السؤسدات الجولية اتجاهعمى التدامات نجج أن ىشالظ  ،ومغ ىشا
 :كاآلتي

 
وذلظ بسا يتساشى مع  ا ،ومعشػي ا  مادي)ج( السدساة سشاشق التعػيس األسخ في ب اإلسخائيمييغ إلدام .1

 .في القانػن الجوليالسعتسجة السعاييخ 
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ماجيا ضسغ بالشداء، وتقييع احتياجات الشداء وإد إسخائيلرصج وتقييع األضخار التي ألحقتيا  .2
 .سياساتيا

وتفعيل أدوات السداءلة الجولية بيحا  ،تػفيخ الحساية لمشداء الفمدصيشيات في ىحه السشاشق .3
وفي مشاشق )ج( التي تديصخ عمييا  ،لسدانجة حساية السخأة الفمدصيشية تحت االحتالل ،الخرػص

 .ي السشاشقف والتيجيخ القدخي  ،عة السدتػششاتتػسالسسارسات مغ  إلىإضافة  ،إسخائيل
 ،ودعع السصمب الفمدصيشي بإنياء االحتالل ،مدانجة وصػل صػت الشداء إلى السشابخ الجولية .4

عبخ وذلظ  ،ومحاسبة إسخائيل عمى كافة الجخائع واالنتياكات التي تسارسيا بحق السخأة الفمدصيشية
 .التزامغ الجولي مع السخأة الفمدصيشيةتعديد 
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 حهل االنتياكات التي تتعرض ورقة مهقف

 إلييا الشداء القاطشات في السشاطق السرشفة )ج(
 

 ىجم السشازل جريسة ضج اإلندانية
 

كشت أسكن أنا وزوجي وأبشائي الثالثة في مشزل والجي بدبب مرض زوجي وعجم قجرتو "
عمى إعالتشا، حيث، وبعج ىجم السشزل بحجة عجم الترخيص بجون تبميغ مدبق، أصبحشا 

ي العراء، وال مكان يؤويشا سهى الخيام التي حرمشا عمييا من الرميب األحسر والحكم ف
السحمي، وتعرضشا لظروف قاسية، حيث ال يهجج ماء في السشطقة التي ىُجرنا إلييا، 
واضطررنا لتعبئة الساء من مشاطق بعيجة، كسا ال تهجج كيرباء، فكشا نعيش الحياة 

كيمهمترات من أجل  2ن إلى أن يسذها مدافة قج ترل إلى البجائية، وكان األوالد يزطرو
الهصهل إلى السجارس، وأصبحشا نفكر كيف سشجبر لقسة العيش بعج ما ىّجرونا عن 

 أراضيشا".
 مهاطشة ىجم االحتالل مشزليا في مشاطق ما يدسى )ج(

 
في مشاشق ما تدسى  عسجت دولة االحتالل إلى ىجم السشازل، بذكل مشطع، وتيجيخ الفمدصيشييغ الداكشيغ

)ج( قدخا  مغ مشازليع، دون أن تذكل ىحه السشازل أي مخاشخ عمى السدتػششيغ الداكشيغ في السشصقة. ففي 
شخرا ،  664مبشى، وعجد األشخاص السيجخيغ  419، بمغ عجد السباني السدتيجفة باليجم 2017العام 

مبشى، وعجد األشخاص  197سدتيجفة باليجم ، فقج بمغ عجد السباني ال2018وحتى الشرف الحالي مغ العام 
 شخرا . 174السيجخيغ 

 
تتخح دولة االحتالل مبخراتيا غيخ السقبػلة في ىجم السشازل، وتتجاىل سياسة التخصيط والبشاء، التي أقختيا 
 دولة االحتالل، احتياجات الدكان الفمدصيشييغ، حيث ال تمبي الحج األدنى مغ احتياجاتيع في تمظ السشصقة،

وتع مشع الفمدصيشييغ مغ السذاركة في عسمية التخصيط في الػقت الحي يحطى فيو السدتػششػن بسذاركة 
 كاممة في عسمية التخصيط.
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لجأت دولة االحتالل إلى ىجم مشازل الفمدصيشييغ في مشاشق ما تدسى )ج(، وتيجيخىع قدخا  بحجة عجم 
ا. وقج اعتسجت إسخائيل شائفة واسعة مغ القػانيغ التخخيز تبعا  لدياسات التخصيط والبشاء التي أقختي

والدياسات والسسارسات التي صسستيا عمى نحػ يخمق ضخوفا  قاسية ال يسكغ لمفمدصيشييغ أن يعيذػا في 
ضميا. وتشصػي التجابيخ التي تشفحىا إسخائيل في سبيل تيجيخ الفمدصيشييغ وتخحيميع، عمى اعتساد نطام تسييدي 

ط والتشطيع، وتجميخ السستمكات دون وجو قانػني، مغ خالل ىجم السشازل التي تعػد في إجخاءات التخصي
ممكيتيا إلى الفمدصيشييغ، وفخض القيػد التي تحػل دون وصػليع إلى مػاردىع الصبيعية، والسيسا األراضي 

الزخر بدبل عير والسياه. وتفخز ىحه التجابيخ التسييدية آثارا  ممسػسة تختبط بالشػع االجتساعي، حيث تمحق 
 الشداء والفتيات الفمدصيشيات عمى نحػ يفػق ما يتعخض لو الخجال.

 
وتخى السؤسدات الشدػية والحقػقية، أن عسميات ىجم السشازل ىػ انتياك لحق األسخة، بذكل عام، والسخأة، 

شي األمغ بذكل خاص، حيث ي عخ ض السخأة إلى تحجيات مزاعفة بدبب السعاناة في تػفيخ السأوى الحي يع
واألمان لمعائمة، حيث يقع عمى عاتقيغ مدؤولية تػفيخ الحساية لألسخة، والسدكغ السالئع. يمجأ الكثيخ مغ 
األسخ الفمدصيشية إلى العير في خيع أو مشازل غيخ مجيدة، تفتقخ إلى الحج األدنى مغ الخجمات األساسية، 

 غ التدامات األسخة.األمخ الحي يتصمب مغ السخأة جيػدا  مزاعفة مغ أجل تأمي
 

 تأثير ىجم السشازل عمى الشداء وفرص وصهلين إلى الخجمات
تدبب السسارسات اإلسخائيمية، السختبصة بعسمية ىجم السشازل، بحخمان الشداء الفمدصيشيات في مشاشق )ج( مغ 

قػمات حقيغ في التستع بأعمى مدتػى مغ خجمات الخعاية الرحية ومخافقيا، ومغ حقيغ في التستع بالس
األساسية لمرحة مثل الغحاء والتغحية، والسدكغ، والحرػل عمى مياه الذخب اآلمشة. وىي خجمات تتأثخ 
بالفػارق بيغ الجشديغ. ومغ اآلثار الستختبة عمى الشداء في مشاشق ما تدسى )ج(، نتيجة ىجم السشازل 

والرحة، والساء، والكيخباء، والعسل، والتيجيخ، لجػؤىغ إلى تجسعات تفتقخ إلى الخجمات األساسية كالتعميع، 
 وفيسا يمي تفريل ليحه اآلثار:

 
أدى ىجم السشازل وتيجيخ الشداء قدخا ، إلى صعػبة الػصػل إلى الخجمات الرحية، حيث اضصخرن  أواًل.

كيمػمتخات عغ األماكغ التي تتػفخ فييا الخجمات الرحية،  4إلى الدكغ في مشاشق تبعج بسا يديج عمى 
يل السثال: اضصخت الشداء الحػامل إلى الديخ عمى أقجاميغ أو ركػب الجواب وسمظ الصخق وعمى سب

الػعخة مغ أجل الػصػل إلى السدتذفى لستابعة الحسل، أو حتى مغ أجل الػالدة، فكيف المخأة حامل أو 
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ديج األمخ تعاني مغ آالم الػالدة، أن تدمظ تمظ الصخق؟! لحا، تزصخ السخأة لمػالدة في السشدل. وما ي
سػءا ، أن الشداء الحػامل ال يخزعغ لمستابعة الرحية أثشاء الحسل أيزا ، ما يعخض حياتيغ إلى 

 الخصخ.
 

تختمف أشكال االنتياكات اإلسخائيمية، نتيجة ليجم البيػت وتيجيخ الشداء، لحق الشداء في التعميع،  ثانيًا.
فة إلى إعاقة وصػل الصمبة إلى السجرسة، لتذسل ىجم السؤسدات التعميسية بحجة عجم التخخيز، إضا

حيث كان الػصػل إلى السجرسة يتصمب وقتا  شػيال  ججا ، ويزصخ الصمبة إلى مغادرة أماكغ سكشاىع في 
الفجخ )أي الخامدة صباحا ( والخجػع مداء في وقت الطالم في أوقات الذتاء، ما أدى إلى إجبار 

 الفتيات عمى تخك مقاعج الجراسة.
 

تعتبخ السياه مغ االحتياجات األساسية لمشداء؛ سػاء لمذخب أو الصبخ أو الحفاظ عمى الشطافة  ثالثًا.
الذخرية. إن حق اإلندان في السياه ال غشى عشو، وىػ متصمٌب أساسٌي لمحياة. ومغ آثار االنتياكات 

شداء إلى المجػء إلى اإلسخائيمية ليجم السشازل والتيجيخ إلى أماكغ تفتقخ إلى شبكات السياه، ما يزصخ ال
أقخب التجسعات لمحرػل عمى كسيات قميمة مغ السياه لدج احتياجاتيغ األساسية، وأثخ ذلظ، بذكل 
سمبي، في الحفاظ عمى نطافتيغ الذخرية، وبخاصة في فتخة الحيس، ما يعخض الشداء وأفخاد 

 عائالتيغ إلى األمخاض الػبائية.
 

اسية لمشداء، ألن معطع أعساليغ السشدلية قائسة عمييا مغ غديل وشيي تعج الكيخباء مغ الخجمات األس رابعًا.
وتجفئة وكي لمسالبذ، فسعطع األجيدة السشدلية، التي تحتاجيا الشداء، تعسل بالكيخباء. تفتقخ الخيع أو 
خ إلييا الفمدصيشيػن، بعج ىجم مشازليع، إلى شبكات الكيخباء، ما اضصخ الشداء إلى  السشازل التي ى ج ِّ

 حسل األعسال الذاقة لدج احتياجات األسخة في األمػر التي تعتسج عمى الكيخباء.ت
 

تدبب ىجم السشازل وتيجيخ الدكان إلى إقراء الفمدصيشييغ مغ الػصػل إلى أراضييع، حيث تعتبخ  خامدًا.
ل الشداء الدراعة مرجر الخزق الػحيج لألسخة، وبالتالي أدى ذلظ إلى زيادة معجل البصالة والفقخ. وتتحس

إلى جانب أزواجيغ العبء االقترادي، ما اضصخ الشداء إلى قبػل العسل في السدتػششات اإلسخائيمية 
مقابل أجخ ضئيل، إضافة إلى العسل لداعات شػيمة، وحخمانيغ مغ حقػقيغ العسالية، وضاعف ذلظ 

 السدؤولية عمى السخأة بدبب السداوجة بيغ أعباء السشدل والعسل.
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خض الرحة العقمية لمشداء والفتيات الفمدصيشيات إلى ضخر جديع بدبب التيجيج الجائع بأعسال تتع أخيرًا،

اليجم، وبدبب االعتجاءات التي تذشيا قػات االحتالل اإلسخائيمي عمى بيػتيغ وأسخىغ ومستمكاتيغ، 
 األمخ الحي يحػل دون حرػليغ عمى أدنى الحقػق في مقػمات الحياة األساسية.

 
 نهني ليجم السشازل وتيجير الفمدطيشيينالهضع القا

تخالف دولة إسخائيل الحطخ الحي يفخضو القانػن الجولي العخفي عمى التيجيخ القدخي الحي يصال األشخاص 
مغ اتفاقية جشيف الخابعة. كسا تشتيظ إسخائيل الػاجبات  (49) السحسييغ، وىػ الحطخ الحي تقخره السادة

فقا  لمقانػن اإلنداني، والستسثمة بالحفاظ عمى السشصقة، بذكل مؤقت، وتػفيخ األساسية السمقاة عمى عاتقيا و 
االحتياجات األساسية، وتأميغ سالمة السجنييغ الحيغ يعيذػن في السشصقة ما تدسى )ج(، باعتبارىا مشصقة 

يغ مغ محتمة، وذلظ بسسارسة العجيج مغ االنتياكات مغ ىجم السشازل، وتيجيخ الدكان، وحخمان الفمدصيشي
احتياجاتيع األساسية الستسثمة بالتعميع، والرحة، وخجمات الساء والكيخباء، إضافة إلى العسل عمى تػفيخ 

مغ اتفاقية جشيف الخابعة،  49، و64السدكغ السالئع، وذلظ استشادا  إلى القانػن الجولي اإلنداني، والسادتيغ 
اقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة، مغ قانػن الىاي. وتختخق دولة االحتالل اتف 43والسادة 

( )ب( )ح(، التي تصالب بحق السخأة في 2)14و 12، و3، و2حيث انتيظ االحتالل اإلسخائيمي السػاد: 
 العير مغ دون تسييد.

 
وعميو، إذا ما استصعشا فيع أىجاف ىجم السشازل والتيجيخ القدخي لدكان مشاشق ما تدسى )ج(، ستتزح 

 الالزمة إلنياء العشف، وبحلظ تصالب السؤسدات الشدػية والحقػقية السؤسدات الجولية باآلتي:الخصػات 
 

إبصال وإنياء جسيع الدياسات والسسارسات التي تديع في خمق بيئة قدخية لمفمدصيشييغ، وبخاصة  .1
ت تمظ التي تدتيجف التجسعات الدكشية في مشاشق )ج(، والتي تزع الشداء والفتيات الفمدصيشيا

تحت خصخ التيجيخ القدخي غيخ السذخوع، الحي يؤثخ، بجوره، عمى حق الشداء وعائالتيغ في 
 الحرػل عمى الخجمات األساسية: التعميع، الرحة، الساء، الكيخباء.

الزغط عمى إسخائيل بغية الػفاء بالتداماتيا تجاه الشداء والفتيات الفمدصيشيات في األرض الفمدصيشية  .2
تفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة، وضسان حقيغ في الحساية السحتمة، بسػجب ا

 مغ انتياكات االحتالل.
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تفعيل آليات السداءلة عغ انتياكات القانػن الجولي، بسا في ذلظ الجخائع الجولية التي تختكبيا إسخائيل  .3
عقػد، ومشح الذعب في األرض الفمدصيشية السحتمة، وإنياء االحتالل السدتسخ ألكثخ مغ خسدة 

الفمدصيشي حقو في تقخيخ السريخ، والديادة الجائسة عمى السػارد الصبيعية، وإعادة السستمكات إلى 
مػا قدخا  عغ مشازليع، إضافة إلى تعػيزيع عغ الخدائخ التي سببيا االحتالل  أصحابيا الحيغ ر ح ِّ

 اإلسخائيمي ليع.
 


