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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  الدورة السادسة والستون

  * من القائمة األولية٦٢لبند ا
ــسطيين يف     ــشعب الفلــ ــة للــ ــسيادة الدائمــ الــ
األرض الفلـــسطينية احملتلـــة مبـــا فيهـــا القـــدس 
ــوالن     ــرب يف اجلــ ــسكان العــ ــشرقية، وللــ الــ

  السوري احملتل على مواردهم الطبيعية

  ٢٠١١عية لعام الدورة املوضو  
  ** من جدول األعمال املؤقت١١البند 

االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي
ــسطيين يف األرض ــشعب الفلـ ــشية للـ ــوال املعيـ ــى األحـ علـ
الفلـسطينية احملتلــة، مبـا فيهــا القـدس، وللــسكان العــرب يف

        اجلوالن السوري احملتل
تماعيـــة لالحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى    االنعكاســـات االقتـــصادية واالج     

األحـــوال املعيـــشية للـــشعب الفلـــسطيين يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، 
 ، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل الشرقيةفيها القدس مبا
    

 مذكرة من األمني العام    
 أن يقـدم  ٢٠١٠/٣١ العـام يف قـراره     طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل األمني       

والــستني، عــن طريــق اجمللــس، تقريــرا عــن تنفيــذ ذلــك  الــسادسة إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا
 أن يقدم إليها تقريـرا      ٦٥/١٧٩وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أيضا يف قرارها          . القرار

يـر، الـذي أعدتـه اللجنـة االقتـصادية      ويقـدم هـذا التقر  .  والـستني  السادسةهبذا الشأن يف دورهتا     
 .واالجتماعية لغريب آسيا، استجابة لقراري اجلمعية واجمللس

  

 
  

  *  A/66/50.  
  **  E/2011/100.  
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تقرير أعدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عن االنعكاسات         
االقتــصادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــى األحــوال املعيــشية  

ــا القـــدس للـــشعب الفلـــسطيين يف األرض الفلـــسطين  ــا فيهـ ــة، مبـ  ية احملتلـ
  *، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتلالشرقية

  

  موجز  
يعمـل  لألرض الفلسطينية، مبا يف ذلـك القـدس الـشرقية،        اإلسرائيلي  االحتالل  ال يزال     

ساهم يف املـــصاعب يـــ وهاطة الفلـــسطينية وجنـــاح عملـــالـــسلتقييـــد وجـــود مؤســـسات علـــى 
سـرائيلي  اجلـيش اإل  ذلـك جلـوء     ويـشمل   . نولفلـسطيني ليت يعاين منها ا   ااالقتصادية واالجتماعية   

توسـيع املـستوطنات، وتـدمري      والحتجاز التعسفي، واالستخدام غري املتناسب للقـوة،        لاملستمر  
، وتقييــد تــراخيص البنــاء وسياســات  التنقــلالقيــود علــى وفــرض ، وهــدم املنــازلاملمتلكــات، 

  .اإلغالق
 أقـدمت ، ٢٠١١مـارس  / آذار٢٩إىل   ٢٠١٠فربايـر   /شـباط  ١ويف الفترة املمتدة مـن        

خـالل  و.  جبراح ١ ٨٧١ إصابة و ا فلسطيني ٩٨ على قتل    نوقوات األمن اإلسرائيلية واملستوطن   
  .اعرتنتيجة للجبراح  ٨٢أصيب سرائيليني وبني اإلقتلى  ٥وقع ، هاالفترة نفس
ــة عــام  و   ــول هناي ــذين اعتق  ، ٢٠١٠حبل ــسطينيني ال ــدر أن عــدد الفل ــواق ــسجون ل  يف ال

 مـن  ٢١٠ ويني فلـسطين الطفـال  مـن األ   ٢١٣يف ذلـك    مبـا    فلـسطيين    ٦ ٠٠٠ بلـغ    اإلسرائيلية،
  .املعتقلني دون هتمة أو حماكمةاحملتجزين اإلداريني 

منـذ  عـام   أي  فـاق مـا سـجل يف        من عمليات اهلـدم     عدد  ، مت تسجيل    ٢٠١٠يف عام   و  
الـشرقية احملتلـة    القـدس    يف   ةطينياين الفلـس  مـن املبـ    ٤٣١ما ال يقل عـن      ومت تدمري   . ٢٠٠٥عام  
ممــا أدى إىل اهلياكــل الــسكنية مــن  ١٣٧يف الــضفة الغربيــة، مبــا يف ذلــك  ) يمجــ(املنطقــة يف و
  .١٤ ١٣٦ اإلضرار بعدد آخر من األشخاص بلغ شخصا و٥٩٤شريد ت

تخفيــف ب عــن قرارهــا  ٢٠١٠ هيونيــ/حزيــران ٢٠أعلنــت حكومــة إســرائيل يــوم    و  
أدى هــــذا القــــرار إىل زيــــادة يف واردات الــــسلع و.  علــــى قطــــاع غــــزةض املفــــرواحلــــصار

قيـود  أي ال سـرائيلي،   لحـصار اإل  لاألساسـية   البـارامترات   معظـم   فـإن   ،  ومع ذلـك  . االستهالكية
املواد اخلام ومواد البناء األساسـية الـيت تـستخدم          بسترياد  حصر اال الناس، و تنقل  على  املفروضة  

فئات حمدودة فقط مـن املنتجـات،   بصدير حصر الت و،اف دويلحتت إشر اليت تنفذ   شاريع  امليف  
إىل القـدس   الوصـول    نييالفلـسطين ال يزال من الصعب على      يف الضفة الغربية،    و. ال تزال نافذة  
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خلـف  الـيت تقـع     نـاطق   امليف  وألردن،  اتقـع أساسـا يف وادي       الـيت   أراضـيهم   إىل  الشرقية احملتلـة و   
  . املستوطنات اإلسرائيليةيف حميط الواقعة املناطق يف اجلدار و
يف يعيــشون  ا إســرائيليامــستوطن ٥١٧ ٧٧٤كــان هنــاك ، ٢٠١٠عــام يف منتــصف و  
مـــستوطن يف  ٢٠٠ ٠٠٠يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا يف ذلـــك حنـــو  ة  مـــستوطن١٤٤

عمليـة  ن الـضعف منـذ بدايـة        عـ هـذه الفئـة مـن الـسكان         وقـد زاد عـدد      . القدس الشرقية احملتلة  
  .١٩٩٢م يف عام أوسلو للسال

إىل اجلمهوريــة العربيــة الــسورية بإحكــام أهــم      إغــالق املعــابر   االحــتالل و ويــشكل   
 احلواجز اليت حتـول دون التنميـة االقتـصادية وتطبيـع النـسيج االجتمـاعي يف اجلـوالن الـسوري                   

 الــذين يرغبــون يف احلفــاظ علــى اهلويــة العربيــة الــسورية  ونالــسوريويواجــه املواطنــون . احملتــل
  .الدخلتوليد مقيدة بشدة فيما يتعلق باحتماالت مصاعب و

    
  

 
  

يف  عن تقـديرها للمـسامهات اجلوهريـة الـيت قـدمها      أن تعرباللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا تود    *  
تحـدة  كل من إدارة الشؤون السياسية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم امل            هذا التقرير   

ووكالـة األمـم   وبرنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية،      اإلمنائي، وصندوق األمم املتحـدة للـسكان،        
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمـة              

ج األغذية العاملي، ومنظمـة الـصحة العامليـة،     العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنام       
 .ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط
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  مقدمة  -أوال   
فـتح املعـابر احلدوديـة      إىل  ،  ٢٠١٠/٣١ اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره         دعا  - ١

، )٢٠٠٩ (١٨٦٠ األمـن   املؤدية إىل قطاع غزة بشكل كامل، على حنو يتسق مع قـرار جملـس             
لكفالة وصول املساعدات اإلنسانية، وكذلك تدفقات األشخاص والبضائع على أساس مطـرد            

أهـاب  و. واعتيادي، وإىل رفع مجيـع القيـود الـصارمة املفروضـة علـى تنقـل الـشعب الفلـسطيين                
ف جبميـع األطـراف احتـرام قواعـد القـانون اإلنـساين الـدويل واإلحجـام عـن العنـ                   اجمللس أيـضا    

إىل إسرائيل، السلطة القائمة بـاالحتالل، أن تتوقـف    أيضا  طلبواملوجه ضد السكان املدنيني،     
ــساتني يف          عــن تــدمري املنــازل واملمتلكــات واملؤســسات االقتــصادية واألراضــي الزراعيــة والب

أكـد  و .اجلوالن السوري احملتـل   القدس الشرقية، وكذلك يف     األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها      
أن تشييد وتوسيع نطاق املستوطنات اإلسـرائيلية ومـا يتـصل هبـا مـن هياكـل                 لس من جديد    اجمل

اجلـوالن الـسوري احملتـل،      القـدس الـشرقية، ويف      أساسية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا           
أكـد مـن      كمـا  .عمل غري شرعي ويشكل عقبـة رئيـسية أمـام التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة               

مرار إســرائيل يف تــشييد اجلــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس   أن اســتجديــد 
الــشرقية، يتنــاىف مــع القــانون الــدويل ويعــزل القــدس الــشرقية ويفتــت الــضفة الغربيــة ويــضعف  

  .بشدة التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين
غـري القابلـة للتـصرف للـشعب        ، احلقـوق    ٦٥/١٧٩اجلمعية العامة يف قرارهـا      وأكدت    - ٢

الفلسطيين وسكان اجلـوالن الـسوري احملتـل علـى مـواردهم الطبيعيـة، مبـا فيهـا األرض وامليـاه،                     
 املـوارد الطبيعيـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا               بالكف عن اسـتغالل   وطالبت إسرائيل   

 اعها أو اسـتنفادها يب يف ضـ تـسب ال أو  إتالفهـا  القدس الشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل أو         
جـدار   ما تقوم به إسرائيل حاليا من تـشييد لل         وشددت اجلمعية على أن   . تعريضها للخطر وعن  

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الـشرقية وحوهلـا، يـشكل               يفواملستوطنات  
طلبـت  و. ه الطبيعيـة  انتهاكا للقانون الدويل وحيرم الشعب الفلسطيين حرمانا خطريا مـن مـوارد           

ــا بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون       ــدا دقيق ــد تقي ــاالحتالل، أن تتقي ــسلطة القائمــة ب إىل إســرائيل، ال
الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك القـــانون اإلنـــساين الـــدويل، فيمـــا يتعلـــق بتغـــيري طـــابع ووضـــع األرض  

رائيل، الـسلطة   إسـ إىل  كمـا طلبـت اجلمعيـة العامـة         . الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية       
تــدمري اهلياكــل األساســية   اختــاذ أي إجــراءات تــضر بالبيئــة، و القائمــة بــاالحتالل، الكــف عــن 

 .احليوية
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 مبا فيها القدس الشرقية  األرض الفلسطينية احملتلة،  - ثانيا  
 الوفيات واإلصابات 

ــن     - ٣ ــة م ــرة الواقع ــر /شــباط ١يف الفت ــارس / آذار٢٩ إىل ٢٠١٠فرباي قامــت ، ٢٠١١م
وسـجلت  . جبـراح  ١ ٨٧١إصـابة   و  فلـسطينيا  ٩٨ بقتـل    نوواملـستوطن اإلسرائيلية  قوات األمن   

طـالق النـار    إسـرائيلية و  قطاع غزة، وإىل حد كبري نتيجة للغـارات اجلويـة اإل           غالبية الوفيات يف  
غـزة عـن   فـصل قطـاع   ذي ياملنطقة العازلة بـالقرب مـن الـسياج الـ     يف حميط احملظورة  ناطق  امليف  
عــن  يف املائــة ٦٠بنــسبة  ٢٠١٠عــام الــيت ارتفعــت يف  صــابات،معظــم اإلووقعــت  .ســرائيلإ

ســـرائيلية االشـــتباكات بـــني القـــوات اإلجنمـــت عـــن يف الـــضفة الغربيـــة و ،)١(الـــسنة الـــسابقة
 .)٢(يف القدس الشرقية احملتلة واملتظاهرين الفلسطينيني، وال سيما

ســبتمرب /ويف أيلــول. تباكاتالشــذه ا نتيجــة هلــ٣٦٠وقتــل أحــد عــشر طفــال وأصــيب   - ٤
وتـويف طفـل واحـد     جبراح    طفال فلسطينيا  ٢٦أصيب  ،  اوحدمه ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول و

استنــشاق الغــاز املــسيل للــدموع؛ ومشلــت سبب الــشرقية احملتلــة بــالقــدس يف   شــهرا١٥عمــره 
البنـــاء واإلســـكان يف  الـــذين عينتـــهم وزارةاخلـــصوصيني  نيراس املـــسلحاحلـــاالت احلـــمعظـــم 
 .)٣(حي سلوان ماية املستوطنني اإلسرائيليني يف حلإسرائيل

ــوات األمــن اإلســرائيلية يف   قامــت فيهــا  ثــالث حــاالت منفــصلة ومت توثيــق   - ٥  ٢٠١٠ق
يف الضفة الغربية مقارنة مـع سـبع حـاالت مـن             كدروع بشرية  م األطفال الفلسطينيني  استخدبا

 .)٤( غزةمحلة الرصاص املصبوب يف هذا القبيل خالل

نتيجــة جبــراح  ٨٢قتلــى إســرائيليني وإصــابة  ٥ســجل وقــوع ،  نفــسهاخــالل الفتــرةو  - ٦
 .)٢(للرتاع

__________ 
  .معلومات قدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمانة العامة  )١(  
ــدنيني      )٢(   ــة املـ ــسانية، محايـ ــشؤون اإلنـ ــسيق الـ ــب تنـ ــع    : مكتـ ــى املوقـ ــة علـ ــابات، متاحـ ــات اإلصـ ــدة بيانـ  قاعـ

www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002.  
ــة  )٣(   ــة وآخــرون،    منظم ــم املتحــدة للطفول ــرتاع املــسلح    ” األم ــن ال إســرائيل واألرض : األطفــال املتــضررون م

 /www.unicef.org: اح علـــــى املوقـــــع، متـــــ“)٢٠١٠االســـــتعراض الـــــسنوي لعـــــام (الفلـــــسطينية احملتلـــــة 
oPt/CAAC_2010_annual_bulletin.pdf.  

  .معلومات قدمتها السلطة الفلسطينية  )٤(  
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 اناالعتقال واالحتجاز التعسفي    

، متذرعــة بــشواغل أمنيــة، مــا ال يقــل عــن ٢٠١٠ يف عــام نفــذت القــوات اإلســرائيلية  - ٧
رقية احملتلـة، واعتقلـت    الضفة الغربية، مبا فيهـا القـدس الـش        مجيع أحناء    عملية تفتيش يف     ٤ ٢٠٠

 قــدر أن ،١٩٦٧األرض الفلــسطينية عــام  منــذ احــتاللو. )١( مــن الفلــسطينيني٢ ٩٤٠حــوايل 
 ٧٦٠ ٠٠٠ بلـــغ فتــرات خمتلفــة   ل الـــسلطات اإلســرائيلية هماعتقلتــ  الــذين  الفلــسطينيني عــدد  

 ،٢٠١٠يف هنايـة عـام   و. األطفال من ١٥ ٠٠٠ النساء و من ١٣ ٠٠٠، مبا يف ذلك   فلسطيين
رهـن   ٢١٠مبا يف ذلك     اإلسرائيلية، فلسطيين حمتجزين يف السجون      ٦ ٠٠٠ن هناك حوايل    كا

ــذ و .حماكمــةدون هتمــة أو  دارياالحتجــاز اإل ــران٢٥من ــ/ حزي ــصيل  ، ٢٠٠٦ هيوني حيــتفظ ف
 .إسرائيلي واحدجبندي ومقره غزة فلسطيين مسلح 

تتـــراوح ين  طفـــل فلـــسطي٢١٣ن أكثـــر مـــن ذكـــرت التقـــارير أيف الفتـــرة نفـــسها، و  - ٨
ألرقـام الـشرطة    ووفقـا   . )٥(ن يف الـسجون اإلسـرائيلية     وحمتجـز  عامـا    ١٧ إىل   ١٢أعمارهم مـن    

الـشرقية  القـدس   احلجـارة يف    اهتموا بقذف   ضد أطفال   ا  ملفا جنائي  ١ ٢٦٧مت فتح   ،  ةاإلسرائيلي
يف ومت . ٢٠١٠أكتــوبر /إىل تــشرين األول ٢٠٠٩أكتــوبر / يف الفتــرة مــن تــشرين األولاحملتلــة

 كانـت أعمـارهم يف      ألطفال احملتجـزين،  لتعذيب وسوء معاملة    حالة  تسعني   توثيق   ٢٠١٠ام  ع
ــة مــن هــذه احلــاالت   ٢٤ ــة مــع    ســنة،١٥تقــل عــن   حال ــة  ١٠١مقارن  .٢٠٠٩عــام يف حال

ووقـوع حالـة فعليـة مـن     العنف اجلنـسي  بـ  حالة هتديـد  ١٣ عن مت اإلبالغوباإلضافة إىل ذلك،    
يف  عامــا ١٧إىل  ١٣مــن احملتجــزين الــذين تتــراوح أعمــارهم ضــد األطفــال االعتــداء اجلنــسي 

 .)٣(٢٠٠٩عام  هذه احلاالت من ، مقارنة مع تسعة٢٠١٠ عام

ــاير /ويف الفتــرة مــن كــانون الثــاين   - ٩  ٦٤٥قــدمت ، ٢٠١٠عــام  هنايــةحــىت  و٢٠١٠ين
طينيني سوء معاملـة املعـتقلني الفلـس    لالدعـاء بـ  األمـن اإلسـرائيلية  يف وكالة  شكوى ضد احملققني    

الــسلطة املختــصة  وهــي وزارة العــدلالتابعــة لــســرائيلية إدارة الــشرطة اإلمل تقــم و. هموتعذيبــ
 .)٣( بأي حتقيق جنائيالتحقيق يف هذه الشكاوى باملكلفة

  

__________ 
ــة    )٥(   ــة الدولي ــن األطفــال   املنظم ــدفاع ع ــسطني،  -لل ــرع فل ــبريهم ” ف ــة األطفــال    : حــسب تع ــن حال تقريــر ع

ى متــاح علــ). ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاين (“الفلــسطينيني احملتجــزين يف نظــام احملــاكم العــسكرية اإلســرائيلية
  .www.dci-pal.org/English/Doc/Press/JANUARY2011.pdf: املوقع
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 تشريد السكان وتدمري املمتلكات ومصادرهتا    
ختـضع   الغربية، الـيت  يف الضفةجيم يف املنطقة  ةلفلسطينيالمجتمعات احمللية ل املخطط العام  - ١٠
ه أعدتـ هي اليت  اإلدارة املدنية اإلسرائيلية أن  أو  إما أنه ليس له وجود،      لوالية القضائية اإلسرائيلية،    ل

ال تــزال ونتيجــة لــذلك،  )٦(هــاالتــشاور مع ودونة الفلــسطينياجملتمعــات احملليــة مــن دون مــشاركة 
زوح ـالنـ أدى إىل    ، ممـا   دون تلبيـة   د كـبري  إىل حـ  اهلياكـل األساسـية     و اإلسكاناالحتياجات املتعلقة ب  

 . وإىل زيادة كثافتهماالسلطة الفلسطينيةإىل املنطقتني ألف وباء اخلاضعتني إداريا لسيطرة 

 ، مثـل  ةألغـراض اإلسـرائيلي    ل عرضـة للمـصادرة   ها   وهياكلـ  يةفلسطينوال تزال األرض ال     - ١١
النـاجم عـن    تـشريد   الوباإلضـافة إىل     .)٧(اإلسـرائيلية  اليت ختـدم املـستوطنات       بناء اجلدار والطرق  
غالبـا مـا يكـون لـه تـأثري           رزقمبـورد الـ    ذات الـصلة     ةالفلسطيني اهلياكل   تدمريهدم املنازل، فإن    

 .)٨(ةاملتضررلألسر االجتماعية واالقتصادية  احلالة مدمر على

 ، وهـو معـدل  ٢٠٠٩عـن عـام     يف املائـة     ٥٩بنـسبة   ،  ٢٠١٠ عام   دماهل وزادت أعمال   - ١٢
يف  األقـل  علـى   مـبىن فلـسطينيا  ٤٣١ومت هدم . ٢٠٠٥لى مما كان عليه يف أي سنة منذ عام      أع

 مـن املبـاين الـسكنية       ١٣٧يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك        )٩(جيمنطقة  املالقدس الشرقية احملتلة و   
ــا أدى إىل  ــشريد مم ــى  و شخــصا ٥٩٤ت ــأثري عل ــشةالت  ومت )١٠( شخــصا آخــرين ١٤ ١٣٦ معي

 .)١١( نتيجة هلدم منازهلم٢٠٠٤طيين على األقل منذ عام  فلس٢٠ ١٩٤تشريد 
__________ 

  )٦(  Binkom, The Prohibited Zone (2008), available from http:// eng.bimkom.org/_ Uploads 
/23ProhibitedZone.pdf); World Bank, West Bank and Gaza: The Economic Effects of Restricted Access to 

Land in the West Bank (2008), available from http:// siteresources. worldbank.org/. 

INTWESTBANKGAZA/Resources/EconomicEffectsofRestrictedAccesstoLandintheLandintheWest 

BankOct.20,08.pdf..  
، ضــد منــشآت ٢٠٠٧-٢٠٠٠ يف املائــة مــن أوامــر اهلــدم يف الفتــرة  ٣٣وفقــا للبنــك الــدويل، صــدرت نــسبة    )٧(  

 ضد منشآت    رخصة بناء للفلسطينيني، بينما مل تتجاوز نسبة أوامر اهلدم الصادرة          ٩١فلسطينية، ومل يصدر إال     
  ). ٦انظر احلاشية ( رخصة بناء ١٨ ٤٧٢  وصدر لإلسرائيليني يف املائة٧إسرائيلية 

  .ئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنمعلومات سامهت هبا وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالج  )٨(  
 العسكرية اإلسرائيلية الكاملة، وحىت فيمـا يتعلـق   عظم الضفة الغربية، ختضع للسيطرة  املنطقة جيم، اليت تشكل م      )٩(  

  .بالشؤون املدنية
 .www.ochaopt، متـاح علـى   The Humanitarian Monitor (December 2010) مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية،    )١٠(  

org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_01_19_english.pdf.  
 www.btselem.org. Data on house demolitions as a punitive measure are available until 2004; data on انظـر   )١١(  

house demolitions for alleged military purposes are available for the period 2004-2010 (and exclude 

Operation Cast Lead); and data on the demolition of houses built without a permit in the West Bank and 

East Jerusalem are available only for the periods 2006-2010 and 2004-2010, respectively.  
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مـن   ٢٩دم  هبـ  قـوات اجلـيش اإلسـرائيلي     قامت  ،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٨يف  و  - ١٣
املوجـة الثالثـة    ت هـذه هـي      وكانـ . منازل ومدرسـة البلـدة     يف قرية خربة تانا، مبا يف ذلك      املباين  

ذلـك  وبعـد  .  بقليـل  أكثـر مـن مخـس سـنوات    يفاحمللـي  اجملتمـع   قاسـاها   من عمليات اهلـدم الـيت     
ــسلطات اإلســرائيلية أصــدرتبأســبوع،  ــر إخــالء اســتهدف    ال ــاين  معظــمتأوام ــة يف املب  املتبقي

 .)١٠(القرية

ضـم   تـستهدف ا  على األرض أهنـ    احلقائقأظهرت  السياسات اإلسرائيلية، اليت    وتشمل    - ١٤
أراضـي   ومـصادرة  املنـشآت    ضيقـو توتـصاريح اإلقامـة،      القدس الشرقية، هدم املنـازل، وإلغـاء      

يف القـــدس مـــن األراضـــي  )١٢( دومن٢٣ ٣٧٨وأســـفرت عـــن االســـتيالء علـــى الفلـــسطينيني، 
 .)١٣(١٩٦٨ الشرقية احملتلة منذ عام

القــدس  يف املائــة مــن ١٣ ســوى للبنــاء الفلــسطيينومل ختــصص الــسلطات اإلســرائيلية   - ١٥
 وعـالوة علـى     .مكثـف بـشكل    مـبين بالفعـل      ه املنطقة ومع ذلك، فإن معظم هذ    ة،  الشرقية احملتل 

عمليـة معقـدة     على   نطويتني مقيدة و  يملنح تراخيص البناء للفلسطين    إسرائيلفإن سياسة   ذلك،  
 .)١( تكون باهظة التكاليفوغالبا ما

علـى  احلـايل   لـيب الطلـب      ي سـنويا ال  املمنوحـة   بنـاء   التـراخيص    ونتيجة لذلك، فإن عدد     - ١٦
بـني البنـاء    النمـو الـسكاين و    باالسـتناد إىل    احتياجـات الـسكن     بـني    الفجوةويقدر أن   . املساكن

يف املائـة    ٢٨ فـإن    وهكـذا . وحدة سكنية على األقل يف السنة      ١ ١٠٠ تبلغ   املسموح به قانونا  
أن دون تصريح، وهـي حالـة ميكـن          القدس الشرقية احملتلة بنيت    من مجيع املنازل الفلسطينية يف    

مــن احملتمــل املنــازل، ممــا جيعــل   يف أي وقــت، كذريعــة هلــدمستخدمها الــسلطات اإلســرائيليةتــ
آالف  ، هدمت الـسلطات اإلسـرائيلية  ١٩٦٧منذ عام  و)١٤( من الفلسطينيني٦٠ ٠٠٠تشريد  

 )١٥(زلـألفي منــيف القــدس الــشرقية، مبــا يف ذلــك مــا يقــدر بــ  املبــاين الــيت ميلكهــا الفلــسطينيون 
يـشكل  وأصـبح االكتظـاظ     ى حنـو متزايـد،      علـ  بـاهظ التكـاليف      اإلسـكان فقـد أصـبح     وبالتايل،  
 .اخلروج من القدس الشرقية احملتلة خيار سوىمن بعض األسر ، ومل يعد لدى مشكلة

__________ 
  . متر مربع١ ٠٠٠= الدومن الواحد   )١٢(  
  .www.btselem.org/english/Jerusalem/Land_Expropriation_Statistics.aspانظر   )١٣(  
تقريــر مــستكمل عــن إمكانيــة التنقــل يف الــضفة الغربيــة والوصــول إليهــا،  ”مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية،   )١٤(  

  .http://ochaonline.un.org: مجيع التقارير متاحة على املوقع الشبكي للمكتب .“٢٠١٠يونيه /حزيران
ــسانية مكتــب  )١٥(   ــشؤون اإلن ــسيق ال  ,East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns” (March 2011)“ تن

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_report_2011_03_23_web_english.pdf.  
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  املمنوحـــةتــصاريح اإلقامــة   مــن  ٤٦مت إلغـــاء ، ٢٠١٠يف النــصف األول مــن عــام    و  - ١٧
ــسطينيني يف ــصرحيا ١٣ ١١٥  إضــافة إىل،القــدس للفل ــد ألغ  ت ــكانــت ق ــني  تي ــام ب  ١٩٦٧ع

 .)١٦(٢٠٠٩نوفمرب /شرين الثاينتو

 اتدومنـ  ٨ ٤٠٧,٥صادرة حـوايل     مب ٢٠١٠عام  السلطات اإلسرائيلية خالل    وقامت    - ١٨
وتوســيع  يف الــضفة الغربيــةاجلــدار بنــاء   أخــرى مــن أجــلادومنــ ١ ٥٣٢ ريدمتــو مـن األراضــي 
 .)٤(املستوطنات

ــزة،  و  - ١٩ ــاع غ ــزال يف قط ــاء   احلــصارال ي ــل البن ــار ويعرق ــادة اإلعم ــتعادةإع ــازل   واس من
وحـدة   ٢٦ ٥٠٠هنـاك حاجـة إىل      أن   تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية      مكتـب ويقـدر   . الفلسطينيني

كــانون و ٢٠٠٧ هيونيــ/حزيــرانبــني  الــذي حــدث الطبيعــيالنمــو الســتيعاب  ســكنية جديــدة
ــتبدال اإلوحــــدات وتلــــزم ال. ٢٠١٠ديــــسمرب /األول ــافية الســ دمــــرت  وحــــدة ٦ ٣٠٠ضــ
دمــرت أو أصــيبت ة وحــد ٢ ٩٠٠ و؛  الرصــاص املــصبوبعمليــة تــضررت بــشدة خــالل  أو

ــسابقة؛    بأضــرار يف ــسكرية ال ــات الع  الوحــدات لتحــل حمــل  وحــدة إضــافية  ٥ ٥٠٠ والعملي
ــة  ــاملــستوى وغــري املتدني ــ(يبلــغ التقــدير و. صحية يف خميمــات الالجــئنيال للوحــدات ) حفظتامل

 .)١٧(وحدة ٤١ ٢٠٠السكنية الالزمة 
  

   وعنف املستوطننياملستوطنات اإلسرائيلية    
يعيـشون   مليـون مـستوطن إسـرائيلي      أكثر من نصف  قدر أن   ،  ٢٠١٠يف منتصف عام      - ٢٠
مـستوطن يف    ٢٠٠ ٠٠٠حـوايل    األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك         مستوطنة يف  ١٤٤يف  

عمليـة  منـذ بدايـة   عـن الـضعف    هذه الفئة مـن الـسكان        وقد زاد عدد     .)٤(الشرقية احملتلة القدس  
 .١٩٩٢لسالم يف عام  لوأوسل

الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية             عدد سكان املستوطنات اإلسرائيلية يف    وزاد    - ٢١
 يف  ٤اليت تعادل النمو السنوي بنـسبة        (٢٠١٠ و   ١٩٩٧بني عامي     يف املائة  ٦٨احملتلة، بنسبة   

، ) نفـسها  الفتـرة  لإسـرائيل خـال    يف   الطبيعـي النمو السكاين   أكثر من ضعف إمجايل      املائة، وهو 
يف املائــة خــالل الفتــرة نفــسها،  ٤١بنــسبة زادوا يف املنطقــة ني الفلــسطينيالــسكان يف حــني أن 

  .١يف اجلدول  كما هو موضح

__________ 
  .www.btselem.org/english/Jerusalem/Revocation_Statistics.aspانظر   )١٦(  
ــمك  )١٧(   ــسانية  تــ ــشؤون اإلنــ ــسيق الــ  Easing the Blockade (March 2011), available from،ب تنــ

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_easing_the_blockade_2011_03_english.pdf..  
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  ١اجلدول 

 والسكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية، مبا فيهـا         نيسرائيليني اإل مستوطنلل السكايننمو  ال
  القدس الشرقية

    
  ٢٠١٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٢  ١٩٩٧  ١٩٩٢  السنة

٧٧٤ ٥١٧ ١٦٩ ٢٧٥٤٦١ ٦٨٩٣٨٣ ٥٠٠٣٠٨ ٢٤١  املستوطنون اإلسرائيليون
٢٨٣ ٥١٣ ٢ ٤٦٩ ٣٢٣ ٣٠٦٢ ٠٤٢ ٥٦٢٢ ٧٨٧ ١-  الفلسطينيون

  
 www.btselem.org/English/Settlements/Settlement_population.xls; Human Rights :املصدر

Watch, Separate and Unequal: Israel's Discriminatory Treatment of Palestinians in the 

Occupied Territories (December 2010); information contributed by the Palestinian 

Authority's Palestinian Central Bureau of Statistics (see www.pcbs. gov.ps/ Portals/_ 

pcbs/populati/GOVER1997-2010E.htm).  
    

اســتيطانية يف بــؤرة  ١٠٠باإلضــافة إىل املــستوطنات، هنــاك يف الوقــت احلاضــر حنــو   و  - ٢٢
، وبالتـايل، فـإن   اإلسـرائيلية رمسـي مـن الـسلطات    الضفة الغربيـة بنيـت دون احلـصول علـى إذن       

يف كـثري   العمـل   ذا  الـوزارات احلكوميـة تـسمح هبـ       ولكـن   ،  غري قانونيـة   تعتربها   حكومة إسرائيل 
فـإن  لمـستوطنات،   بالنـسبة ل  كما هو احلال    و .اإلسرائيليع حبماية اجليش    يتمتوبل  من األحيان   

االسـتيطانية  تـسيطر البـؤر     و. )١٨(الـدويل اإلنساين  البؤر االستيطانية غري قانونية مبوجب القانون       
 دومن منــها مــن أراض خاصــة  ٧ ٠٠٠يتكــون دومن مــن األراضــي، الــيت   ١٦ ٠٠٠علــى حنــو 

 ).١٥، الفقرة A/65/365انظر  (ومملوكة من الفلسطينيني

بنـــاء اجلزئـــي املفـــروض علـــى الوقـــف ، انتـــهى ٢٠١٠ســـبتمرب /أيلـــول ٢٦يـــوم ويف   - ٢٣
وحـدات  بنـاء ال   عـشرة شـهر ال  خـالل األ  واسـتمر   . شـهر أ ١٠ ملدة   املستوطنات يف الضفة الغربية   

املنظمــة اإلســرائيلية غــري  أبلغــت باإلضــافة إىل ذلــك، و. اجلزئــيبــدء الوقــف  قبــل ااملــأذون هبــ
انظــــر (اجلزئــــي للوقــــف نتــــهاكات االعــــدد مــــن  عــــن وقــــوع “الــــسالم اآلن”احلكوميــــة 

A/HRC/16/72١٤ ، الفقرة.( 

معدل بناء املـستوطنات باملقارنـة مـع    زاد وقف، اليف األسابيع الستة اليت أعقبت هناية       و  - ٢٤
دات ويف الواقع، فإن عـدد الوحـ      ). ١٤، الفقرة   A/HRC/16/72انظر  (وقف  ال قبل   عليهما كان   

 بأربعــــة أضــــعاف عــــن) ٦ ٧٦٤( ٢٠١٠زاد عــــام بنيــــت يف املــــستوطنات الــــيت الــــسكنية 
__________ 

) قريـر ساسـون  ت (٢٠٠٥خلص تقرير أمر بإعداده أرييل شارون، رئيس وزراء إسرائيل يف ذلك احلـني يف عـام              )١٨(  
  .إىل أن البؤر االستيطانية هي غري قانونية حىت مبوجب القانون اإلسرائيلي
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ــام ــاء ): ١ ٧٠٣( ٢٠٠٩ عــ ــام  ٢ ١٠٧ومت بنــ ــدات عــ ــدة  ١ ٤٧١  و٢٠٠٨ وحــ يف وحــ
 .)١٩(٢٠٠٦ وحدة عام ١ ٥١٨ و ٢٠٠٧ عام

بـني معاليـه أدومـيم والقـدس     تقـع  بناء مـستوطنة جديـدة   ا لوقد وضعت إسرائيل خطط     - ٢٥
القــدس الــشرقية عــن بقيــة الــضفة  عــزل وســيؤدي تنفيــذها إىل الــربط بــني املنطقــتني   الــشرقية،
يف وقامـت  نطقـة منـذ عـدة سـنوات،     املشـرطة  مقر  بالفعل  قد شيدت   سرائيل  وكانت إ . الغربية

وبالتـايل  املـستوطنة املقـررة،     خلدمـة   اهلياكل األساسـية الالزمـة       بناءالطرق و ، بتعبيد   سياق ذلك 
 ).٢٣، الفقرة A/65/365انظر  (ية إىل جزأينالضفة الغربتقسيم 

واسـعة النطـاق    بـشبكة   إسـرائيل   ببعـضها بعـضا، و    بني  وترتبط املستوطنات اإلسرائيلية      - ٢٦
ال يتمتعـون إال بإمكانيـة      مـن اسـتخدام هـذه الطـرق أو          مينعـون   لفلـسطينيون إمـا     وا. الطرقمن  

يـتعني  الغربيـة إىل جيـوب معزولـة    الـضفة  تقسم الطرق  فإن  نتيجة لذلك،   و .حمدودة الستعماهلا 
الطـرق  لتفـادي   ونقاط تفتيش وجسور وأنفاق ةبديلطرق عرب إليها الفلسطينيني الوصول على  

 . للمستوطننياملخصصة

ــسمرب /كــانون األوليف و  - ٢٧ ــررت ، ٢٠٠٩دي ــا   ق ــدل العلي ــة الع ــاء  يف حمكم إســرائيل إلغ
الذي يقع خـارج اخلـط       )٤٤٣(طريق  الاجلزء من   لفلسطينيني على   ااحلظر املفروض على تنقل     

جديــدة ســرائيلي ترتيبــات اجلــيش اإلاقتــرح  ، وردا علــى ذلــك. للوصــول إىل القــدساألخــضر
ــق، يف    تلمــرور أدل ــسطينيني مــن اســتخدام الطري ــه إىل اســتمرار اســتبعاد الفل ك لقــرارات اانت

 .)٢٠(حمكمة العدل العليا

خصــــصة املواألراضــــي ألساســــية وهياكلــــها ااملــــستوطنات اإلســــرائيلية، ومت نعــــت   - ٢٨
وصـــول الـــسكان لوحـــده نظـــام القيـــود املفروضـــة علـــى  شكل كـــأكرب عامـــل يـــعها، يلتوســـ

 نياملـستوطن وعلـى الـرغم مـن أن        . ، مبا يف ذلـك القـدس الـشرقية        يةالغربالضفة  الفلسطينيني إىل   
إن فــمــن جانــب واحــد،  وينفــذوهنا بعــض احلــاالتيف املنــاطق احملظــورة يقيمــون  نياإلســرائيلي

الواقعـة  علـن املنطقـة     ياملـستوطنات و  حول  األسوار  قيم  ي،  يف حاالت أخرى  اجليش اإلسرائيلي،   
 ). ١٦، الفقرة A/65/365انظر (خلف السياج منطقة أمنية خاصة 

عـددها يف  ن ضـعف  عـ ن واملـستوطن زاد عدد اهلجمات الـيت قـام هبـا        ،  ٢٠١٠يف عام   و  - ٢٩
فربايــر /شــباطبــني انية يف الفتــرة الواقعــة وســجل مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــس . ٢٠٠٩عــام 

__________ 
 .www.pcbsحفي مبناســــبة يــــوم األرض، متــــاح علــــى الفلــــسطيين، بــــالغ صــــلإلحــــصاء املركــــزي اجلهــــاز   )١٩(  

gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/land_day_E30032011.pdf.  
  .www.btselem.org/english/freedom_of_movement/road_443.aspانظر   )٢٠(  
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منـها  ،  نيستوطنباملـ احلوادث ذات الـصلة     من   ٣٠٤، ما جمموعه    ٢٠١١فرباير  / وشباط ٢٠١٠
ــة ١٠١ ــ حادثـ ــستوطنهاارتكبـ ــاهتم و املـ ــسطينيني وممتلكـ ــد الفلـ ــام يف و. ن ضـ ــام ، ٢٠١٠عـ قـ

 ات وحـد  ١٠ علـى ن  واملـستوطن اسـتوىل    وعالوة علـى ذلـك،       .صيب فلسطيين املستوطنون بقتل   
ــل  ســكنية  ــى األق ــن       عل ــل ع ــا ال يق ــرد م ــا أدى إىل ط ــة، مم ــشرقية احملتل ــدس ال ــن  ٧٠يف الق م

  .)١(الفلسطينيني

الــشرقية احملتلــة يف القــدس  ة كنيــسة فلــسطينيبــإحراقاملــستوطنون اإلســرائيليون وقــام   - ٣٠
كليهمـا  أو احلريـق أو ل     وتعرضـت سـتة مـساجد للتخريـب،          .الـضفة الغربيـة   وثالثة مـساجد يف     

 مـن نوعـه يف تلـك        اخلـامس وهو احلـادث    ،  ٢٠١٠عام  املستوطنني اإلسرائيليني خالل    على يد   
 .)٢١(السنة

مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية        سـجل    ،٢٠١٠لعـام   خالل موسم قطف الزيتـون      و  - ٣١
أشـجار الزيتـون، مقارنـة    بأضـرار  إحلـاق  إما إصابة فلسطينيني أو جنم عنها  حادثا ٣٠من أكثر  
 وباإلضـافة إىل    .٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨عـامي   موسـم قطـف الزيتـون يف كـل مـن            يف  حادثا   ٢٠مع  

 مبـا يف ذلـك التخويـف،        ،خرىاحلوادث األ عشرات  يف   وناإلسرائيليتسبب املستوطنون   ذلك،  
ــع   و ــري، ومنـ ــات الغـ ــى ممتلكـ ــولالالتعـــدي علـ ــات  و. وصـ ــذه اهلجمـ ــفرت هـ ــابة  أسـ ــن إصـ عـ

  .)١(الزيتون من أشجار ٤ ٠٠٠وتدمري ما يقرب من جبراح  افلسطيني ١٧
دومن مــن األراضــي   ٣ ٠٠٠اإلســرائيليون أحــرق املــستوطنون  ادث، أحــد احلــو يف و  - ٣٢

 أسـرة فلـسطينية مـن       ١٠٠تقويض سبل عيش    مما أدى إىل    ،  ٢٠١٠أغسطس  /آباملزروعة يف   
  .)٢٢()نابلس(بيت فوريك قرية 

__________ 
، متاحـة مـن   )٢٠١٠أكتـوبر  / األولتـشرين (تنسيق الشؤون اإلنسانية، نـشرة رصـد الـشؤون اإلنـسانية            مكتب    )٢١(  

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2010_11_12_english.pdf.  
، متاحـــة مـــن )٢٠١٠ أغـــسطس/آب( نـــشرة رصـــد الـــشؤون اإلنــسانية  مكتــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنــسانية،    )٢٢(  

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2010_9_16_english.pdf.  
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اإلسـرائيلية  قوات األمن   ا  أجرهتالتحقيقات اليت   من   ٩٧اهتام بعد   الئحة  أي  مل توجه   و - ٣٣
حكـم  مـارس،  /آذار ٢٧ ويف )٢٣(٢٠١٠ و   ٢٠٠٥ بـني عـامي      ينيفلـسطين أشجار ال يف ختريب   

 حمكمـة القـدس   هأدانتـ أن دفع تعويضات بعد  وأحد املستوطنني بالسجن ملدة سنة ونصف       على  
 . ٢٠٠٧طف قاصر فلسطيين عام خب

  
 العازلاجلدار     

والـذي ميـر   ، ٢٠٠٢عـام  يف عـازل الـذي بـدأت بتنفيـذه        الإسرائيل بناء اجلـدار     تواصل    - ٣٤
 داخـل الـضفة الغربيـة، مبـا يف ذلـك القـدس الـشرقية                خطه املقرر  يف املائة من     ٨٥يقرب من    ام

فلـسطيين   ٣٣ ٠٠٠مـا يقـرب مـن       فـإن   ،   له مقررهو  اجلدار كما   بناء  ستكمل  إذا ما ا  و. احملتلة
 بـني اجلـدار     ون سـوف يقيمـ    ،لـشرقية احملتلـة   االقـدس   يف الضفة الغربية، فضال عن غالبية سكان        

  .)١( األخضراخلطو
اجلـدار الـذي     يف املائـة مـن       ٦١,٤مـا يقـرب مـن       مت إجنـاز     ،٢٠١٠حبلول هنايـة عـام      و  - ٣٥

مـن املقـرر    وكـان   منـه  يف املائـة ٨,٤وجيـري العمـل علـى إنـشاء       .  كيلومترات ٧٠٧يبلغ طوله   
  .يتم بعدمل ذلك ، ولكن  من اجلدار يف املائة٣٠,١بناء 

يقيـد  فهـو    :احلياة االجتماعيـة واالقتـصادية    تأثريا شديدا يف    اجلدار بالفعل   وقد أثر هذا      - ٣٦
 ٨٥٥ ٠٠٠ؤثر علـى حـوايل   ويـ ،  يـة وتنقلـهم فيهـا     الغربإىل الضفة    وصول الفلسطينيني    إمكانية
ــسطينيني يف مــن ال ــة  مــن ٢٠٦فل ــأثري  و. اجملتمعــات احمللي ــزال ت دم مــع تقــ واصــل تاجلــدار يال ي

 .عمليات البناء

وال يـسمح بالوصـول إىل      . يـة الغربالضفة  الشرقية احملتلة عن بقية     القدس   اجلدار   عزلوي  - ٣٧
ســارية تــصاريح ممــن لــديهم الــضفة الغربيــة بطاقــات هويــة املي القــدس الــشرقية احملتلــة إال حلــ 

افــق إىل مرأو أعمــاهلم إىل الوصــول  تفتــيش، مــن أجــل ة نقطــ١٤ مــن ٣، مــن خــالل املفعــول
حــاملي وثــائق هويــة القــدس داخــل   شــخص مــن ٥٠ ٠٠٠ حــوايل ويقــيم) ٤(الــصحيةالرعايــة 

هنـاك  وعـالوة علـى ذلـك،       . اجلـدار  مـن    “الـضفة الغربيـة   ”علـى جانـب      دود البلدية ولكـن   احل
إال أهنــم القــدس برتبط تارخييــا تــ يعيــشون يف حمافظــة القــدس يف جمتمعـات   شـخص ١٤٠ ٠٠٠

 .)١٤(معزولون حاليا بسبب اجلدار

يـشار  و “مغلقـة منطقة عسكرية ”بني اجلدار واخلط األخضر  ومت تعيني املنطقة الواقعة       - ٣٨
 يف ١٣، ومتثــل حنــو ٢كــم ٧٣٣مــساحة غطــي تقريبــا تو. “منطقــة التمــاس”باســم إليهــا أيــضا 

__________ 
  )٢٣( Yesh Din, “Police investigation of vandalization of Palestinian trees in the West Bank” (October 2010) 

Available from www.yesh-din.org/userfiles/file/datasheets/YESH%20DIN_Eng.pdf.  
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مــن  ٢كــم ٣٤٨هــذه املنــاطق املعزولــة واملــصادرة  وتــشمل . املائــة مــن مــساحة الــضفة الغربيــة 
األراضــي املــستخدمة لبنــاء املــستوطنات اإلســرائيلية      مــن ٢كــم ١١٠ وة، األراضــي الزراعيــ 

األرض  مـن    ٢كم ٢٥  و ة،حوفتاملساحات امل الغابات و  من   ٢كم ٢٥٠ وعسكرية،  القواعد  الو
ــا يقــرب مــن  ويقــيم  )١٩(بناهــا الفلــسطينيون الــيت  ــة    ٧ ٨٠٠م ــا يف هــذه املنطق فلــسطيين حالي
 للوصـول   “زائـر ”ينيون إىل احلصول علـى تـصاريح        لسطوعالوة على ذلك، يضطر الف    . املغلقة

الوصـول عـرب    وجيـري توجيـه     . قـع يف منطقـة التمـاس      ت الزراعية وموارد امليـاه الـيت        همأراضيإىل  
ــة  ووقــد أدى تــضييق مــنح التــصاريح . )١(اجلــدارقيمــت يف أبوابــات حمــددة  البوابــات عــدد قل

 .)١( معيشة الفالحنيضيقوت الزراعة وةمارسإىل اإلضرار مب هامواعيد فتحتقليص و

يف الـشرق األدىن    الفلـسطينيني   الالجـئني   تشغيل  األمم املتحدة إلغاثة و   وذكرت وكالة     - ٣٩
ــروا( ــة التمــاس اأن وصــوهل) األون ــساعدة    -  إىل منطق ــة، وامل ــصحية املتنقل ــدمي اخلــدمات ال  لتق

ــةالغذا ــة وخــدمات الــصحة ئي ــ-فــرق العمــل االجتمــاعي  باإلضــافة إىل ، العقلي  ازال صــعب ال ي
ــسبب  ــيش بيةســرائيلاإلطالــب املب ــوظفني تفت ــسيارات وامل ــزال .  ال ــسلطات اإلســرائيلي وال ت  ةال
التجاريـة  املعـابر    يف واحـد مـن       “مـن شـاحنة إىل أخـرى      ”أن يتم نقل بـضائع األونـروا        تشترط  

 .)٨(اجلدارمسة على طول اخل
  

 ييق ســبليف ذلــك تــضالقيــود املفروضــة علــى التنقــل وسياســات اإلغــالق، مبــا       
 احلصول على املساعدة اإلنسانية 

بـاألرض  فيما يتعلـق    اإلغالق  نظام  لمنية،  األخاوف  ذرعة بامل سرائيل، مت يؤدي اعتماد إ    - ٤٠
لوصـول إىل املدرسـة،   ا (ةعاديـ حليـاهتم ال األسـر الفلـسطينية   ممارسـة   تعقيـد   إىل  الفلسطينية احملتلـة    

تقييـد  ويتعـارض  ).  العمل واألراضي الزراعيـة الرعاية الصحية، والسوق احمللية، ومكانومرافق  
ماية األشـخاص املـدنيني وقـت    حباحلركة يف األرض الفلسطينية احملتلة مع اتفاقية جنيف املتعلقة   

ويــؤدي إىل إقامــة  )جنيــف الرابعــةاتفاقيــة (، )٢٤(١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢ؤرخــة احلــرب، امل
علـى ممارسـة    عاديـة   ال الفلـسطينية    قدرة األسـرة  ختضع فيه   اجتماعي واقتصادي حمطم فيها،     حيز  

ــة   ــاة االعتيادي ــتمرار احلي ــأخري لباس ــرارات وت ــشفافية ق ــر إىل ال ــؤدي . ات تفتق ــود  وي ــام القي نظ
ــيقني    إىل محــلاملفروضــة علــى التنقــل    النــاس علــى العــيش يف ظــل شــعور مــستمر مــن عــدم ال

 . والضعف

__________ 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(  
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ولـيس لـدى    . سطينيةلـسيطرة علـى تـصدير واسـترياد البـضائع الفلـ           اواصلت إسرائيل   و  - ٤١
علـى  املفروضـة   عـاين مـن القيـود       تمطار أو سكك حديدية، و     وأاألرض الفلسطينية احملتلة ميناء     

 . اتتركز مع إسرائيل ومن خالهلما فتئت جتارهتا فإن النقل الربي، ونتيجة لذلك 
  

  القيود املفروضة على دخول قطاع غزة واخلروج منه واألثر الناجم عن احلصار    
 ٢٠٠٧ يــهيون/حزيــرانســرائيل علــى قطــاع غـزة منــذ  إاحلــصار الــذي تفرضـه   يـزال  ال  - ٤٢

كامـل  العقـاب اجلمـاعي املفـروض علـى         مـن   منتظمـة ومـستمرة     و ةاضحيشكل حالة و  ونافذا،  
، A/HRC/16/72انظـر   (ةالرابعـ اتفاقية جنيـف   من ٣٣للمادة  مباشرانتهاك  السكان املدنيني يف    

 ).٢٣ لفقرةا

ء اســتثناب، هغــزة دخــول قطــاع غــزة واخلــروج منــعلــى ســكان لــصعب زال مــن ا ومــا  - ٤٣
ه ال يـسمح بـدخول   وهـذا يعـين أنـ     . اإلنـسانية السماح بصورة اسـتثنائية بالوصـول يف احلـاالت          

لرعايـة الطبيـة واألشـخاص    لعـدد حمـدود مـن األشـخاص الـذين هـم حباجـة ملحـة               إسرائيل إال ل  
للمنظمـات  املوظفني الـوطنيني    فإن  ة على ذلك،     وعالو )١(املرافقني هلم، الذين حيملون تصاريح    

مل يوافـق    عنـدما    ٢٠١٠ يونيه/ حزيران  بعد هاواخلروج من دخول غزة   اإلنسانية أقل قدرة على     
للحـصول علـى تـصريح بالـدخول        املوظفني  الطلبات العديدة املقدمة من هؤالء      نصف  إال على   
 .)٢٥(إىل غزة

ــرانحــىتو  - ٤٤ ــه/ حزي ــدا،  ٧٦مــن حمــدودة كميــات مبــرور ، مل يــسمح إال ٢٠١٠ يوني بن
 يف و .)١٠(احلـصار تـداوهلا قبـل     كـان جيـري     البنـود الـيت      مـن    ٤ ٠٠٠باملقارنة مع ما يقرب مـن       

إجيابيـة إىل  قائمـة  االنتقـال مـن   بختفيـف احلـصار،   عـن  إسـرائيل  ، أعلنـت   ٢٠١٠يونيـه   /حزيران
واخنفــاض الســتهالكية الــسلع ايف اســترياد ة طفيفــزيــادة وأدى ذلــك إىل ، لــسلعلقائمــة ســلبية 

ومــع ذلــك، فــإن القيــود . مماثــل يف التجــارة غــري املــشروعة يف هــذه البنــود مــن خــالل األنفــاق 
األساســية املفروضــة علــى حركــة النــاس وعلــى اســترياد املــواد اخلــام ومــواد البنــاء األساســية،     

 جمموعــة حمــدودة مــن املنتجــات  الــيت تتجــاوزض علــى تــصدير الــسلع  وفــراحلظــر املوكــذلك 
 .)٢٦(البنــاءمــواد احملــرز يف دخـول  احملـدود  ، علــى الـرغم مــن التقــدم  ة ال تــزال موجـودة الزراعيـ 

املــسموح هبــا، وفقــا لإلعــالن الــذي أصــدرته إســرائيل يف     الــصادرات وجتــدر اإلشــارة إىل أن

__________ 
 _Appeal/ http://ochadms.unog.ch/quickplace/cap/main.nsf/h_Index/CAP_2011_Humanitarian انظــر )٢٥(  

$FILE/CAP_2011_Humanitarian_Appeal_SCREEN.pdf?openElement.  
معلومات أسهم هبا مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية ومكتـب منـسق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف                         )٢٦(  

  .الشرق األوسط
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ختـضع  ، اليت   اتجواألثاث واملنس  و الزراعية، تشمل املنتجات    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٨
 .)٢٧( شالومميكريمعرب  ولوجستية يف ةيأمنلتحضريات 

بالتـايل فإنـه لـيس مـن         بـسهولة، و   ها أو تعديل  ها ميكن سحب  التدرجييةهذه التحسينات   و  - ٤٥
إجـراءات  وال تـزال  . املعتـادة هلم اعمـ ألقيام بالذي حيتاجون إليه لاملرجح أن تعطي الناس اليقني     

تـدفق الـسلع األساسـية    إىل تـأخري   العبـور   نقاط  يف  دودة  احملالقدرة  تؤدي  مرهقة و  املوافقة حاليا 
حــىت اآلن، و. اإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار لقطــاع غــزة خطــة وتنفيــذ املــشاريع الدوليــة يف إطــار 

ومـن  .  دوالر  مليـون  ١٥٥,٥تبلغ قيمتها   ألمم املتحدة    على مشاريع ل   حكومة إسرائيل وافقت  
 ىلـ فع. لموافقـات لستمر  املـ دفق  ، والتـ   تنفيذ هذه املشاريع يف الوقـت املناسـب        كفالةاملهم اآلن   

 سـلبا علـى اسـترياد       ٢٠١٠عـام    مطلـع اإلغالق التعسفي ملعرب ناحال عـوز يف        أثر  سبيل املثال،   
احلاجـة إىل   يف تلبيـة    يف معربي كارين وكريم شـالوم       احملدودة   أثرت القدرات غاز الطهي، كما    

 .)١(بناءإمدادات ال

فربايــر /إىل شــباط ٢٠١٠ينــاير / الثــاينكــانونن  مــقطــاع غــزة يف الفتــرةإىل دخلــت و  - ٤٦
ــرقم  وبينمــا. البــضائع  مــنشــحنة ٣ ٤٠٧، ٢٠١١ ــادةميثــل ال ــة بعــام  زي ــه ، ٢٠٠٩مقارن فإن

 علـى فـرض     شحنة يف األشهر السابقة    ١٢ ٣٥٠ زال أقل بكثري من املتوسط الشهري البالغ       ما
لغذائية، ومن بينـها املـواد      وبالرغم من الزيادة الكلية يف املواد غري ا       . )١٠(٢٠٠٧احلصار يف عام    
 يف املائـة مـن الـسلع        ٥٨ أو    الغالبيـة العظمـى،     متثـل  ال تـزال   الغذائيـة     املـواد  فـإن اخلام اجلديـدة،    

يف وقـت    و .)١٧( يف املائـة   ٢٠ حـوايل    ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران قبـل    ؛ بينما كان نصيبها   املستوردة
 يف كـــانون ائيلية الـــسلطات اإلســـر صـــدرته الـــذي أا زال اإلعـــالنمـــكتابـــة هـــذا التقريـــر   

معظــم   يف ينفــذ  عــن ختفيــف القيــود املفروضــة علــى الــصادرات مل      ،٢٠١٠ديــسمرب /األول
ديــسمرب / كــانون األول يفبــضائعال شــحنة مــن ٩٩ مت تــصدير ،ويف واقــع األمــر. )١(األحــوال
 ٢٠١١فربايـر   / شـباط   يف شـاحنة  ٥٢  و ٢٠١١ ينـاير / كانون الثـاين   يفشحنة   ١٠٧ و   ٢٠١٠

 الــستة  األشــهرشــيء يف وال ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين  يفحناتشــبــع أرمــع قارنــة بامل
 ٢٠١١فربايـر   /شـباط  و ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول   وقد كانت مجيع الصادرات يف     .السابقة

  . )٢٧(صادرات زراعية
 وتفـرض قيـود علـى       .ى استرياد مواد البناء األساسـية     زالت هنالك قيود شديدة عل     وما  - ٤٧

ــصنفها   ــيت ت ــواد ال ــك      امل ــزدوج، وذل ــتخدام امل ــواد صــاحلة لالس ــا م ــى أهن ــرائيل عل ــسبة   إس بالن
، )١( وختـــضع إلشـــراف املنظمـــات الدوليـــةعتمـــدة مـــن قبـــل الـــسلطة الفلـــسطينيةامل للمــشاريع 

ويـؤدي تـصنيف     .املـشاريع تنفيـذ     عمليـة  رض تأخريات وتكـاليف إضـافية علـى       ف يؤدي إىل  مما
__________ 

  .مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط امعلومات أسهم هب  )٢٧(  
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 إىل تقـويض    املـشاريع حلة لالستخدام املزدوج يف      على أهنا مواد صا    من طرف وحيد  مواد البناء   
 التزام املاحنني الدوليني بتخفيف معانـاة الـسكان املـدنيني    وجيعلجهود اإلنعاش وإعادة اإلعمار     

  . هباء منثورا
ــة نظــام    وباإلضــافة  - ٤٨ ــك، مث ــةمرهــقإىل ذل ــتعني     للغاي ــسيق والرصــد ي ــزامللتن ــه، االلت  ب
ــا ــا إىل ت  مم ــؤدي غالب ــا ي ــل عملي ــش عطي ــترياد وامل ــة   و .اريعت االس ــدم تلبي ــؤدي ع ــةي إىل  احلاج

 سـكنية   مـشكلة  إىل )نتيجة لعدة أسباب من بينها النمو الطبيعـي       ( )١٧(وحدة سكنية  ٤١ ٢٠٠
  .  االجتماعيهاستقرار وا األسر وصحةجمموع املساكنوتؤثر سلبا على  تتفاقم حدهتا باطراد

 معـرب كـرمي      طاقـة  جلهـود مـن أجـل توسـيع       وبينما تواصل الـسلطات اإلسـرائيلية بـذل ا          - ٤٩
ط مـرتني أسـبوعيا يف الوقـت احلـايل          كون احلزام الناقل عند معرب كـارين يعمـل فقـ           ، فإن شالوم

 الــيت أذنــت هبــا اإلعمــار  مــشاريع  تنفيــذأمــاملنقــل احلبــوب واحلــصى، قــد مثــل عائقــا كــبريا   
وقــد أغلــق . )١(لقمــح كافيــة مــن ا وكــذلك االحتفــاظ باحتياطيــات،)٢٨(الــسلطات اإلســرائيلية

  .٢٠١١مارس عام /ار آذاحلزام الناقل خالل النصف األول من شهر
مـن الوصـول إىل األراضـي        ياجزئمنع الفلسطينيون كليا أو      ،٢٠٠٨منذ آواخر عام    و  - ٥٠
 البحريـة  املنـاطق إىل اخلط األخضر و    متر عن  ١ ٥٠٠ إىل   ١ ٠٠٠مبسافة تتراوح من    بعد  تاليت  
مـن الوصـول إىل منطقتـهم        مينـع الـصيادون    يف البحر ، و ئعن الشاط  ال حبرية ثالثة أمي  تبعداليت  

 الـــدول ســـائريف  أن املنـــاطق االقتـــصادية اخلالـــصة وجتـــدر اإلشـــارة إىل. االقتـــصادية اخلالـــصة
لقــانون   مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة٥٧كمــا تــنص املــادة   ميــل حبــري،٢٠٠ ـحتــدد بــ األعــضاء
 يف املائة مـن املـساحة الكليـة لقطـاع غـزة             ١٧أن   لتقديرات إىل تشري ا بوجه عام،   و .)٢٩(البحار

 يف املائـة  ١٢( فـرد  ١٧٨ ٠٠٠ويقـدر أن   .لقيـود ل يف املائة من أراضيها الزراعية ختـضع   ٣٥ و
 .تـأثرا مباشـرا بنظـام التنقـل الـذي يطبقـه اجلـيش اإلســرائيلي       يتـأثرون  ) مـن سـكان قطـاع غـزة    

املفروضــة علــى الوصــول إىل ن مــن القيــود  شــخص تقريبــا يتــضررو١١٣ ٠٠٠ ويــشمل ذلــك
الطـرق املؤديـة إىل املنـاطق        من القيود املفروضـة علـى     يتضررون   شخصا   ٦٥ ٠٠٠ و األراضي
  . )٣٠(البحرية

__________ 
مثة إجراء صارم للغاية للرصد والتحقق تطبقه السلطات اإلسرائيلية مبجـرد اعتمـاده علـى كـل محولـة شـاحنة                     )٢٨(  

وقـد نتجـت عـن هـذا اإلجـراء زيـادة كـبرية يف تكـاليف اإلدارة والتـشغيل                    . مستوردة تـستخدم يف املـشروع     
  .دى إىل إبطاء تنفيذ املشروعوأ

  .٣١٣٦٣ الرقم - ١٨٣٣، اجمللد  املعاهداتجمموعةاملتحدة، األمم   )٢٩(  
تــأثري القيــود الــيت تفرضــها : “ة الــوعرنطقــة واملاجلــداربــني ” مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية وبرنــامج األغذيــة العــاملي  )٣٠(  

 علــى متــاح). ٢٠١٠أغــسطس /آب(مــن الناحيــة اإلنــسانية  ،إســرائيل علــى الوصــول إىل اليابــسة والبحــر يف قطــاع غــزة
  .www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_english.pdf : املوقع
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   حركة األفراد والبضائع يف الضفة الغربية    
ــة  بــني املراكــز احلــضرية  علــى الــرغم مــن حتــسن التنقــل    - ٥١ ، يف ســائر أحنــاء الــضفة الغربي

يف  وصـول الفلـسطينيني إىل أراضـيهم الواقعـة         ، فـإن  احملتلة حتسنا طفيفا   ء القدس الشرقية  باستثنا
ــاطق يف ، أيوادي األردن ــف   املن ــة خل ــدارالواقع ــة واجل ــر   القريب ــستوطنات اإلس ــن امل ائيلية، م

 املؤديـة  العبور عند البوابات   وتدير السلطات اإلسرائيلية إجراءات    .)١(يزال حمفوفا بالصعاب   ال
ــة عــن      إىل  ــضفة الغربي ــن ال ــشرقية أو األجــزاء األخــرى م ــدس ال ــق الق ــة ج طري ــشكل  املنطق ب

 وال يـسمح    معينـة  بواباتإال عند     يف معظم األحيان   ال تكون تصاريح العبور سارية    و .تعسفي
  . باملمرات البديلة

 من خـالل نقـاط      خاضعا للمراقبة   الفلسطينيني عرب أرجاء الضفة الغربية      تنقل زاليوال    - ٥٢
، ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ٤ يفو. واحلواجز اليت تعيـق التنقـل      التفتيش العسكرية اإلسرائيلية  

 مـن العوائـق الـيت     ٥٧١ مـع  قارنـة  بامل - يف الـضفة الغربيـة      عائق ٥٠٠كان هنالك ما يزيد عن      
 - ٢٠٠٦ يف املتوسـط كانـت موجـودة عـام           ا عائقـ  ٥١٨ و   ٢٠٠٩  عام  يف هناية  مقامةكانت  

  نقطـة تفتـيش مـزودة حبراسـة        ٢٤دائمـة، وحـوايل       نقطة تفتيش مزودة حبراسـة     ٦٤مبا يف ذلك    
ــد عــن     ــا يزي ــبعض الوقــت وم ــزودة حبراســة   ا حــاجز٤٢٠ل ــاريس( غــري م ــل، مت ــة،  تراوكت بي

لتنقــل هــذه بنقــاط تفتــيش  عوائــق اوتــدعم ).، وخنــادقترابيــة، وحــواجز، وبوابــاتجــدران و
 مـن نقـاط التفتـيش هـذه         ٩٢  وسـطيا  م كانـت تقـا    ٢٠١٠وخالل عـام    . “طيارة”خمصصة أو   
وقــد أتاحــت إســرائيل  .أي حتــسن جــيم واملنطقــة ومل تــشهد القــدس الــشرقية .)١(كــل أســبوع

 ومهـدت سـبل الوصـول إىل القـدس الـشرقية مـن بـاقي                ،إمكانية دخول الـسياح إىل بيـت حلـم        
نتجـات  مـن أجـل احلـصول علـى اللحـوم وم           بصورة يسهل التنبؤ هبا بشكل أكرب      الضفة الغربية 

   .األلبان
 الــضفة منــاطق إىل بــسياراهتم اخلاصــة عبــور نقــاط التفتــيش علــى الفلــسطينيني وحيظــر  - ٥٣

ــى   ــة عل ــة الواقع ــر األردن الغربي ــة     ( هن ــق بالزراع ــا يتعل ــة فيم ــات هائل ــة ذات إمكان ــي منطق  وه
ــة   املتــصلة بالتجــارة واللوجــستيات ــة والعالجي ــسياحة الديني  يــصعب تــصريح خــاص ب، إال )وال

  . عادةعليه ولاحلص
وقد واجهت وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق                    - ٥٤

ــة الوصــول إىل جتمعــات    ٢٠١٠خــالل عــام ) األونــروا( األدىن عقبــات متواصــلة خــالل عملي
الالجئني يف الضفة الغربية، مما كان لـه آثـار بالغـة علـى قـدرهتا علـى تلبيـة احلاجـات اإلنـسانية                        

الوصـول  ب  عـن عـدد مـن احلـوادث ذات الـصلة     ٢٠١٠وقد أبلغ يف عام    . لالجئني الفلسطينيني 
 ٢٩٣ ـنـروا ملـا يقـدر بـ       و، مما تـسبب يف خـسارة األ       ا حادث ٣٣٩إىل هذه التجمعات بلغ إمجاال      
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وكــان مــن بــني مــن حلقهــم الــضرر مدرســون وأطبــاء    . ســاعة عمــل ٢ ٢٠٠ أي ،يــوم عمــل
هــذه  وقــد أثــرت  .وموظفــو املكاتــب امليدانيــة   تمــاعيونخــصائيون اجأوأخــصائيو متــريض و 

وكانــت . صحية والقيــام بعمليــات اإلغاثــةاخلــدمات التعليميــة والــ احلــوادث ســلبا علــى تقــدمي
  . من جراء القيود اإلسرائيلية) ٣٣٧( احلوادث  هذهمن عظمىبية الالالغ
  

ــسطيني          ــة الفلــ ــوارد الطبيعيــ ــترتاف املــ ــر واســ ــريض للخطــ ــتغالل والتعــ   ةاالســ
  وإهدار البيئة

 املستوطنات اإلسرائيلية واجلدار العـازل والعمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية      توسيعأدى    - ٥٥
إىل فرض قيود شديدة على قدرة الفلسطينيني علـى الوصـول إىل مـواردهم الطبيعيـة، أال وهـي                   

اف املــوارد مــن خــالل اســترت ،سليب علــى البيئــةالــتــأثري ال باإلضــافة إىلامليــاه واألرض والطاقــة، 
األرض بـ  حلـق التلـوث    األراضـي و   وتدهورت. على سبيل املثال   وتدهور مستوى جودهتا  املائية  
على املدى البعيـد ممـا سـيؤدي         ، وسوف يكون لذلك آثار بيئية وصحية       على حد سواء   ءواهلوا
   . السكان الفلسطينيني ورفاهيتهمتنمية تقويض زيادةإىل 

امليـاه الـسطحية      إمكانية حمدودة للغاية للحصول على مـوارد        إال لفلسطينينيل وال يتاح   - ٥٦
 يف املائة من املخزون التقديري لطبقات امليـاه اجلوفيـة           ٨٠وتستخرج إسرائيل   . مثل هنر األردن  

وباإلضافة إىل ذلـك، تـسحب إسـرائيل أكثـر مـن نـصف املخـزون                . الواقعة حتت الضفة الغربية   
 مـع الـسلطة الفلـسطينية، ممـا أدى           للتـشاور  ة منتظمـة   أيـة آليـ    دون وجود من خالل أبار عميقة     

ــدين املاضــيني     ــدى العق ــى م ــاضإىل عل ــصف اآلبــار      اخنف ــضوب ن ــة ون ــاه اجلوفي  مناســيب املي
 علـى مـدى العقـد        حصلوا  الفلسطينيني أن وتعين القيود اإلسرائيلية املفروضة حاليا     .الفلسطينية

مقارنـة   متـر مكعـب     مليـون  ١٣٨ إىل مليـون    ١١٣ ن مـ   علـى مقـدار مـن امليـاه يتـراوح          املاضي
، كـان   ٢٠٠٧ويف عـام     . مليون متر مكعب وصلت إىل سكان املـستوطنات        ٧٥يقرب من    مبا

  الفـرد  بينمـا كـان نـصيب     ،   لتـر يوميـا    ١٢٣ من املياه يف الضفة الغربيـة       الفلسطيين  الفرد نصيب
  .)٣١(يوميالتر  ٥٤٤ اإلسرائيلي

عذبــة اليــاه املنيــة حمــدودة للغايــة للحــصول علــى  إمكا إالتتــوفر لــدى الفلــسطينينيال و  - ٥٧
وينخفض املتوسـط يف أجـزاء مـن اخلليـل        (ضفة الغربية    للفرد يوميا يف ال    ا لتر ٧٣، مبتوسط   احملي
توسـط الـذي   امل عـن  ويقـل هـذا بكـثري    .يف قطـاع غـزة   ا لتـر ٥٢و )  للفرد يوميـا ات لتر ١٠إىل  

ــه  ــة توصــي ب ــة  منظم ــصحة العاملي ــدره ال ــر١٠٠ وق ــ  لت ــشري   . )٤(ايومي ــك، ت وباإلضــافة إىل ذل

__________ 
ــك ا  )٣١(   ــزة    لبنـ ــة وغـ ــضفة الغربيـ ــدويل، الـ ــسطيين      : الـ ــاه الفلـ ــاع امليـ ــوير قطـ ــى تطـ ــة علـ ــود املفروضـ ــيم القيـ ) ٢٠٠٩ (تقيـ

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf)09.  
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 ، فهـم   ولـذا  ، بـشبكة ميـاه    وصـولني غـري م   فرد يف الـضفة الغربيـة      ٣١٣ ٠٠٠ التقديرات إىل أن  
مـن أجـل احلـصول علـى         أولئك املوصلون بالـشبكة    يدفعه  أضعاف ما  ٥ إىل   ٤بني   ما يدفعون
صـهاريج امليـاه مـن     ويعتمد أولئك الذين ال يتصلون بشبكة املياه بصفة رئيـسية علـى          .)٣٢(املياه

ويـدفع أولئـك    .أو مياه اخلزانات اليت ميكن أن يتفاوت مستوى جودهتا  أجل مجع مياه األمطار   
ما يدفعـه الـذين حيـصلون      مخسة أضعافوسطيا الذين يشترون مياه اخلزانات يف الضفة الغربية   

يـد   شـاقل جد   ٣,٨ شـاقل جديـد مقابـل        ١٩,٤( كـل متـر مكعـب        لقـاء  على املياه من الشبكة   
 أن يــدفعوا عــشرة أضــعافإىل األمــر بــالفقراء يف قطــاع غــزة  وينتــهي. )٣٣()لكــل متــر مكعــب

الـذي حتـدده اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة            املعيـشية  القياسـي لألسـر    لإلنفـاق  املرجعي املستوى
  .)٣٢(العاملية
 إىل تـدهور جـودة   يف غـزة  استرياد قطع الغيار ومواد البنـاء  أدى احلظر املفروض على   و  - ٥٨

غـري صـاحلة للـشرب       من مياه اآلبـار يف قطـاع غـزة          يف املائة  ٨٥وحوايل  . املياه ونقص كميتها  
 غـزة، يف امليـاه   وتعـاين  .)٣٤( )٤(تركيز األمالح والنتـرات  وارتفاع تزايد معدالت القلوية  بسبب

ألن طبقـة امليـاه      نظرا  نسبة امللوحة  ارتفاعمن   وفقا للمكتب املركزي الفلسطيين لإلحصاءات،    
 مليغـرام  ٣٠٠ بنـسبة  مقارنـة  للتـر  غـرام ي مل ١ ٠٠٠اجلوفية الساحلية بلـغ تركيـز الكلوريـد هبـا           

  .)٣٣(للتر اليت توصي هبا املعايري الدولية
 يف غــزة، والــيت وتعطلــها املتواصــلونتيجــة للقــدرة احملــدودة ملرافــق الــصرف الــصحي    - ٥٩
من مياه الصرف الـصحي تـصل    مليون لتر  ٦٠ختدم سوى ثلثي السكان، فإن ما يقرب من          ال

 .)٣٥()٢٥(يوميا إىل األراضي الزراعية، وإىل البحر وموارد مياه الشرب

) يف الـسنة   ٣ مليـون م   ٥٠ - ٤٠( معظم مياه اجملاري املنتجة يف الضفة الغربيـة          وتصّب  - ٦٠
ــري     ــاري غـ ــاه جمـ ــكل ميـ ــة يف شـ ــة، ممـــ يف البيئـ ــة   امعاجلـ ــي الزراعيـ ــوث األراضـ ــؤدي إىل تلـ  يـ

__________ 
اليونيسيف جمموعة فلسطني للهيدرولوجيا الدراسة االستقـصائية لألسـر املعيـشية املتعلقـة بامليـاه واإلجـراءات                   )٣٢(  

 /www.ewash.org :املوقـــــــع متـــــــاح مـــــــن خـــــــالل) ٢٠١٠(غـــــــزة الـــــــصحية والنظافـــــــة الشخـــــــصية 
files/library/FINAL_WASH_REPORT.pdf.  

) ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٢( مبناسبة يوم امليـاه العـاملي         صحفي بالغاملكتب املركزي الفلسطيين لإلحصاءات،       )٣٣(  
  &www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx? tabID=0&lang=en :متـاح علـى املوقـع   

ItemID=1664&mid=12235.  
: كتــب املركــزي الفلــسطيين لإلحــصاءات، بــالغ صــحفي مبناســبة اليــوم العــاملي للبيئــة، متــاح علــى املوقــع  امل  )٣٤(  

www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Envirm_DayE.pdg.  
ــة،     )٣٥(   ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــزة  برن ــي لقطــاع غ ــيم البيئ ــع  ، ميكــن)٢٠٠٩ (التقي ــى املوق ــه عل :  االطــالع علي

http://oneresponse.info/crosscutting/environment/publicdocuments/UNEP_Gaza_EA.pdf.  
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 من مياه اجملاري والنفايـات      ٣ مليون م  ٤٠ وُيقدر أن ما يقارب   . )٢٥(ملياه اجلوفية اومستودعات  
  .)٤( من املستوطنات اإلسرائيلية تصب يف األراضي الفلسطينية سنوياالناجتةالصلبة 

 .وتسفر هذه املمارسات اإلسرائيلية عـن تـدهور األراضـي وفقـدان اإلنتاجيـة الزراعيـة                 - ٦١
دومن مـن األراضـي الزراعيـة        ١٩ ٠٠٠الـضفة الغربيـة علـى مـساحة تبلـغ           وقد أُقـيم اجلـدار يف       

دومن مـن األراضـي اخلـصبة تقـدر قيمتـها االقتـصادية مببلـغ          ١٧٠ ٠٠٠، مما يعزل حنو     )٤(تقريبا
 حرمان الفالحني الفلـسطينيني مـن احلـق يف االسـتفادة مـن هـذا                ويؤدي إىل  مليون دوالر،    ٣٨

 .املورد يف سبل كسب عيشهم

وال يزال الفلسطينيون يواجهـون مـصاعب يف احلـصول علـى إمـدادات الطاقـة بـسبب                    - ٦٢
 اإلمداد بالطاقة الكهربائية الذي تتحكم فيه إسـرائيل والقيـود الـصارمة املفروضـة               استقرارعدم  

وعلى الرغم من اكتشاف حقـول للغـاز الطبيعـي املناسـب لإلنتـاج               .على الغاز املعبأ يف قنينات    
ل غــزة، فــإن تطــوير تلــك احلقــول توقــف بــسبب فــشل املفاوضــات مــع  التجــاري علــى ســواح

 .)٣٦(صاحبة املصلحة املعنيةاألخرى إسرائيل واجلهات 
  

  االقتصادية- املؤشرات االجتماعية    
 ١٩٦٧ كـبري بـاالحتالل اإلسـرائيلي منـذ عـام            إىل حد لقد تضرر االقتصاد الفلسطيين       - ٦٣

ى احلصول على مـصادر للنمـو والرفـاه مثـل األراضـي،        علاحملدودة  ويعاين باستمرار من القدرة     
ــة، واملواقــع   ــردداتوالثقافيــة، الــسياحية وواملــوارد الطبيعي  الــسلكية والالســلكية  االتــصاالتت

وعقــب أزمــة  .وإمكانيــة الوصــول بــشكل دائــم إىل األســواق احملليــة والعامليــة علــى حــد ســواء  
 .ل املزيــد مــن الــسياسات التقييديــة ، فرضــت الــسلطة القائمــة بــاالحتال ٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول

ــذلك، فقــد اتــسم االقتــصاد الفلــسطيين    باجتاهــات خــالل الــسنوات العــشر األخــرية  ونتيجــة ل
أن نـصيب الفـرد     إىل  ويف الواقع، تشري تقديرات مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة              .متقلبة

ائـة عمـا كـان عليـه يف عـام      امل يف   ٣٠ كان أقل بنـسبة      ٢٠١٠من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام       
وقد أصبحت معدالت منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل مـؤخرا              ).TD/B/57/4 الوثيقة   نظرا (٢٠٠٠

 يف  رصــيده الرأمســايل والتبــاطؤ نــضوب االقتــصاد الفلــسطيين مــن  بعــد انتعــاشمرتفعــة نــسبيا، 
ي اإلمجـايل يف  وميكـن مالحظـة ذلـك يف معـدل النمـو الفعلـي للنـاتج احمللـ         .النـشاط االقتـصادي  

__________ 
  .Quarterly Economic and Social Monitor, vol. 22 (November 2010)سلطة النقد الفلسطينية وآخرون،   )٣٦(  
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املقابلـة مـن      مقارنـة بـالفترة    ٢٠١٠ يف املائة يف الربـع األول مـن عـام            ١٥قطاع غزة الذي بلغ     
  .)٣٧() يف املائة١٠(، وهو رقم أعلى من الذي حتقق يف الضفة الغربية ٢٠٠٩عام 

 املدن والبلـدات الفلـسطينية الواقعـة حتـت سـيطرته             إىل حصر   نظام االحتالل  عمدوقد    - ٦٤
ــة ضــيقة حبــدو ــذلك،   .د مؤقت ــقونتيجــة ل ضري، وتــضخمت أســعار األراضــي،   النمــو احلــ أعي
 تـأثريا سـلبيا      ذلـك   وأثـر  ، قدرات األسر الفلسطينية بشكل متزايـد      تفوق السكن    كلفة جعل مما

 .)٣٨( احلالة االقتصادية العامةعلى

ت الكـربى  وميكن مالحظة اهنيار االقتصاد الفلـسطيين ومـا تـاله مـن انتعـاش يف الـتغريا         - ٦٥
وملا كان معـدل مـشاركة القـوى         .يف مشاركة القوى العاملة ويف اجتاهات العمالة على السواء        

 يف املائة يف الربـع الثالـث        ٤٣,٥( وفقا للمعايري الدولية     ٢٠٠٠العاملة منخفضا بالفعل يف عام      
سـرائيلية  فإن اخنفاضه الالحق الناجم عن السياسات الـيت تتبعهـا الـسلطات اإل     ،)من تلك السنة  

كـان معـدل مـشاركة    (مل يتم عكس آثاره بـشكل تـام، وال حـىت بعـد مـرور عقـد مـن الزمـان                
 يف املائـة فقـط   ٣٦ يف املائة جلميـع األراضـي الفلـسطينية ولكنـه صـار          ٤٠,٥القوى العاملة هو    

ــع الثالــث مــن عــام    ــسبيا    . )٣٩()٢٠١٠يف غــزة يف الرب ــشديد ن ــرغم مــن االرتفــاع ال وعلــى ال
ــستويات رأس ــع   ملـ ــشري يف مجيـ ــال البـ ــاء األرض املـ ــسطينيأحنـ ــة    الفلـ ــة املنطقـ ــة ببقيـ ة مقارنـ

، إىل جانـب االخنفـاض      ا، فإن اجتاهات العمالة، ومعدالت العمالـة الناقـصة والبطالـة          ءهورا وما
وضـع العمالـة يف فلـسطني    اإلمجايل يف األجـور احلقيقيـة، ال تقتـصر علـى تأكيـد عـدم اسـتقرار          

اقتصاد يزداد انقـساما بـني الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وذلـك                فحسب، بل أيضا على وجود      
ــأكثر مــن الــضعف   وقــد ارتفــع املعــدل العــام  . )٣٩(٢علــى النحــو املــبني يف اجلــدول    ــة ب  للبطال

 .٢٠٠٠ عام منذ

__________ 
  )٣٧(  World Bank, The Underpinnings of the Future Palestinian State: Sustainable Growth and Institutions 

ــه علــى املوقــع    (2010)  /http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA:ميكــن االطــالع علي

Resources/WorldBankSep2010AHLCReport.pdf.  
  ).موئل األمم املتحدة(معلومات مقدمة من جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية   )٣٨(  
  .الدراسات االستقصائية للقوى العاملةاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين اجله  )٣٩(  



A/66/78 
E/2011/13  
 

11-32805 23 
 

  ٢اجلدول 
 ٢٠١٠  و٢٠٠٠ إحصاءات العمالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف الربع الثالث لعامي

  )بالنسبة املئوية(
  
  البطالة   العمالة الناقصة   العمالة الكاملة  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  

  ٢٠,١  ٧,٥  ٦,٩  ٧,٧  ٧٣,٠  ٨٤,٨  الضفة الغربية
  ٤٠,٥  ١٥,٥  ٥,٤  ٣,٥  ٥٤,١  ٨١,٠  قطاع غزة

      
 مـن البطالـة لفتـرة        يعـانون  النـاس يف غـزة    ف :ملوقـع حـسب ا   يف فترات البطالة     ومثة تباين   - ٦٦

 ٧,٨شـخاص يف الـضفة الغربيـة    تـرة البطالـة لأل   ف شهرا يف حني يبلـغ متوسـط     ٢٤,١ متوسطها
 يف املائــة، ويتــصل هــذا املعــدل بالــشباب مــن الفئــة  ٧٠,٦وبلــغ أقــصى معــدل للبطالــة  .أشــهر

 عاما يف قطـاع غـزة؛ ويبلـغ معـدل البطالـة ألقـراهنم يف الـضفة الغربيـة                    ١٩إىل   ١٥ منالعمرية  
 إىل   يف املائة سنويا، الذي يعزى جزئيـا       ٣تيجة لنمو القوة العاملة بنسبة      ون. )٣٩( يف املائة  ٣٣,٥

 الـذي يـشمل قطـاع الـسلع         املطـرد أعداد الشباب اآلخذة يف االزديـاد، فـإن النمـو االقتـصادي             
 . الشبابى مستوى اإلحباط املتزايد لدبالسيطرة علىالقابلة للتداول هو وحدة الكفيل 

ــة    - ٦٧ ــدم إمكانيـ ــن عـ ــالرغم مـ ــولوبـ ــصاد     وصـ ــزة إىل االقتـ ــاع غـ ــل يف قطـ ــوق العمـ  سـ
، ولـو بقيـود مـشددة، أمـام الفلـسطينيني املقـيمني يف الـضفة          ة مفتوحـ  ال تـزال   ااإلسرائيلي، فإهنـ  

ــة ــع األمــر، كــان  .الغربي ــاك ويف واق ــون يف   ٧٨ ٨٠٠ هن ــة يعمل ــضفة الغربي  مــن فلــسطينيي ال
يف املائـة مـن    ١٣,٨٢لون ما نسبته ، يشك٢٠١٠ من عام األخرياالقتصاد اإلسرائيلي يف الربع 

، حينمـا   ٢٠٠٩املقابلـة مـن عـام        وميثل هذا زيادة طفيفة عن الفتـرة       . الضفة الغربية  يفالعاملني  
مـن سـكان الـضفة الغربيـة العـاملني يعملـون يف       ) يف املائـة  ١٣,٤٠ (٧٢ ٠٧٩ كان ما يقارب 

 .)٣٩(االقتصاد اإلسرائيلي

ــصناعي يف ق    - ٦٨ ــزال القطــاع ال ــة      وال ي ــن األضــرار النامجــة عــن عملي ــاين م ــزة يع طــاع غ
وتــبني الــسجالت أن  .٢٠٠٧يونيــه / واإلغــالق الــذي جــرى يف حزيــران املــصبوبالرصــاص 

ــه ومتــوز/ كانــت تعمــل خــالل شــهري حزيــران   منــشأة١ ٣٦٥ ــه/يوني ، ٢٠١٠  مــن عــاميولي
عمـل  تنـشآت    يف املائة من هـذه امل      ١٥ ت نسبة وكان .منشأة قبل اإلغالق   ٣ ٩٠٠ معقارنة  بامل

 يف املائـة مـن      ٢٠، وكـان مخـسها يعمـل بنـسبة          طاقتـها  يف املائة من     ٦٠إىل   ٣٠ منمبا يتراوح   
وحـــدث أيـــضا اخنفـــاض يف العمالـــة يف   . يف املائـــة خـــارج اخلدمـــة٦٥ طاقتـــه وظلـــت نـــسبة

 كانـت  :عاىن قطاع البنـاء مـن مـأزق مماثـل     و.عامل ٦ ٠٠٠إىل  ٣٥ ٠٠٠املنشآت، من  هذه
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 هنــاك قبــل ، يف حــني كــان٢٠١٠عامــل يف عــام  ١ ٥٠٠ عاملــة تــستخدم منــشأة ٥٠ هنــاك
ــستخدم  ١٢٥ اإلغــالق ــشأة ت ــل ٥٠ ٠٠٠ من ــاء  إال أن. )٣٧(عام ــشهد  قطــاع البن  يف احتــسني

بنـسبة   ٢٠١٠عـام   مـن   يف الربـع الثالـث      الضفة الغربية، حيث زاد ما صدر من تراخيص البناء          
  .)٤٠(٢٠٠٩عام املقابلة من  مقارنة بالفترة يف املائة ١١,٨

 يف املائـة مـن األراضـي        ٣٥ ةنـسب قع  تو .وتواصل أيضا إحلاق الضرر بالقطاع الزراعي       - ٦٩
الزراعية يف قطاع غزة يف مناطق حمظورة؛ وتشري التقـديرات إىل أن عـدم إمكانيـة الوصـول إىل             

ها طن من احملاصـيل احملتملـة سـنويا، تبلـغ قيمتـ            ٧٥ ٠٠٠هذه األراضي يؤدي إىل خسارة حنو       
ويف قطـاع صـيد األمسـاك، تـشري التقـديرات إىل       .مليـون دوالر  ٥٠,٢ مـتحفظ السوقية بتقدير 

طن تقريبا مـن املـصيد       ٧ ٠٠٠أن القيود املفروضة على إمكانية الوصول قد أدت إىل خسارة           
 مليـون دوالر خـالل فتـرة    ٢٦,٥السمكي احملتمل، مع ما يتصل بـذلك مـن خـسارة تبلـغ حنـو       

 .)٤١(مخسة أعوام

 إىل احلد بقدر كـبري مـن قـدرة الـشركات علـى              التنقلوقد أدت القيود املفروضة على        - ٧٠
املنافسة وذلك بزيادة تكاليف النقل إىل جانب تدين مستويات االستفادة من القـدرات، الـذي               

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن سـاعات العمـل احملـدودة      .أدى بدوره إىل ارتفاع يف التكاليف الثابتة
 نقاط العبور اإلسرائيلية، مقرونة بعدم كفاية اهلياكل األساسـية، مثـل مرافـق التخـزين                للغاية يف 

ة إىل أخــرى يف املعــابر التجاريــة البــارد واملاســحات الكــبرية واســتخدام نظــام النقــل مــن شــاحن
لـشركات  علـى ا  ن احلاويـات، جيعـل مـن املـستحيل          مـ  يتسم بـالبطء وعـدم الكفـاءة بـدال           الذي

 دون دخوهلــا إىلام بعمليــات شــحن فعالــة مــن حيــث التكلفــة، وبالتــايل حيــول الفلــسطينية القيــ
حيــد مــن قــدراهتا علــى حتقيــق     األســواق العامليــة الــيت تــشترط مواعيــد صــارمة للتــسليم ممــا        

 .احلجم وفورات

بوجـه  و . مـؤخرا تنقيحـا ملقـاييس الفقـر    ى اجلهاز املركـزي لإلحـصاء الفلـسطيين       وأجر  - ٧١
الفقـر منخفـضة بقـدر كـبري يف القـدس الـشرقية احملتلـة وهـي آخـذة يف                    ، ال تـزال معـدالت       عام

غري أن معدالت الفقر يف قطاع غزة تبلـغ مـا يقـارب              .االخنفاض يف الضفة الغربية وقطاع غزة     
وال يزال السكان هم األكثر عرضة للفقر كمـا أن           . املسجلة يف الضفة الغربية     املعدالت فضع

والفقــر أكثـر شــيوعا يف األســر   .عـيش قريبــا مــن خـط الفقــر  نـسبة كــبرية مـن األســر املعيــشية ت  
  .املعيشية اليت يكون أرباهبا من النساء

__________ 
  .http://www.pcbs.gov.ps/desktopDefault.aspx?tabID=3491&lang=en: انظر، املوقع  )٤٠(  
  .معلومات مقدمة من برنامج األغذية العاملي  )٤١(  
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وبتكريس األسر املعيشية الفلسطينية ألكثر من نصف إمجـايل نفقاهتـا للمـواد الغذائيـة،                 - ٧٢
  ونظرا الرتفـاع   .فهي تتأثر بشكل خاص بالتغريات يف أسعار املواد الغذائية ومستويات الدخل          

، والـيت  التنقـل الذي يعزى جزئيا إىل القيود اليت تفرضـها إسـرائيل علـى          - أسعار املواد الغذائية  
  يلجـأون  ني الفلـسطيني  فـإن  مستويات الدخل،    ونظرا الخنفاض  - كلفة النقل تؤدي إىل تضخم    

إىل آليــات التكيــف الــيت تــشمل تأجيــل ســداد فــواتري خــدمات امليــاه والكهربــاء، وشــراء املــواد 
ومعظـم   . بطاقات االئتمان واستهالك مواد غذائية ذات جودة أقل وبكميات أقل          علىئية  الغذا

استراتيجيات التكيف هذه، حىت وإن كانت قابلة لعكسها، ميكن أن تكون ذات تكلفة دائمـة               
علــى حيــاة البــشر واألســر املعيــشية ملــا تــؤدي إليــه مــن ســوء األحــوال الــصحية وســوء احلالــة     

 املفرطـــة وفقـــدان الفـــرص املـــستقبلية للحـــصول علـــى مـــؤهالت أرفـــع، التغذويـــة، واملديونيـــة
 .ومهارات أفضل ووظائف تدر دخال أفضل

 الفلــسطينية احملتلــة مــن   إىل جعــل األرض التــدهور االقتــصادي وتزايــد الــضعف وأدى  - ٧٣
 القطـاع اإلنتـاجي الفلـسطيين    توقـف وقد أدى  .أكثر االقتصادات يف العامل اعتمادا على املعونة    

 .ىل ختفيض كبري يف األثر املضاعف للمعونةإ
  

 الصحة العامة وانعدام األمن الغذائي    
 ١,٤٣  مـن الفلـسطينيني يبلـغ    لعـدد ملحـة ال يزال انعدام األمـن الغـذائي ميثـل مـسألة       - ٧٤

اال ممــن مليــون فلــسطيين، علــى الــرغم مــن أن مــن يعيــشون يف الــضفة الغربيــة هــم أحــسن حــ    
 من انعدام األمـن الغـذائي     سكان الضفة  يف املائة من     ٢٢ نسبةعاين  تيعيشون يف قطاع غزة، إذ      

 .)٤٢()٤١(سكان القطاع يف املائة من ٥٢  مع نسبةقارنةبامل

 وعــدم اســتقرار اإلمــداد  الكهربــاء املتكــرروانقطــاعويف قطــاع غــزة، كــان للحــصار،   - ٧٥
واللـوازم   ت نقـص األدويـة  وعالوة على ذلك، فإن حـاال . الطبيةبالطاقة تأثري بالغ على الرعاية      

 أي خمــزون هنــاك مل يكــن، ٢٠١١ينــاير / هنايــة كــانون الثــاين   ويف.األساســية باديــة للعيــان  
 .)١٧( يف املائة من األدوية األساسية يف املخزن املركزي لألدوية يف غزة٣٨نسبته  ملا

الفئــة األضــعف ماليــا، ومــن مث يزيــدون العــبء علــى   هــم ،  بوجــه خــاصالالجئــونو  - ٧٦
 عانت الرعايـة الـصحية النفـسية يف          كما .خلدمات الصحية اليت تقدمها األونروا يف قطاع غزة       ا

 ةوأفــادت التقــارير أن نــسب .طــاع غــزة مــن جــراء الرتاعــات والعــزل االقتــصادي  قســائر أحنــاء 

__________ 
ألراضـي الفلـسطينية احملتلـة معلومـات عـن        جتمع املؤشـرات املـستخدمة يف تعريـف انعـدام األمـن الغـذائي يف ا                 )٤٢(  

واجتاهات اإلنفاق على املواد الغذائية وعلـى غـري املـوارد    ) بالدوالر للفرد(أو االستهالك /مستويات الدخل و 
  ).ال تغيري/نقصان(الغذائية 
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، بصفة خاصة، أبـدى رد فعـل معتـدل إزاء الـصدمات بينمـا كـان                  يف املائة من األطفال    ٥٦,٦
 نـسبة اإلجهـاد الالحـق       إىل أن وتـشري التقـديرات      .يف املائة شـديدا    ١٠,٦ بةلدى نس رد الفعل   

  .)٤٣( يف املائة٤٥للصدمة بني األسر قد بلغت 

إذ يـتعني    ويعاين الفلسطينيون داخل منطقة التماس قيودا بالغـة علـى الرعايـة الـصحية،               - ٧٧
ت الـصحية األساســية   سـعيا إىل احلـصول علــى اخلـدما    اإلسـرائيلية علـيهم عبـور نقـاط التفتــيش   

وال يزال نظام الرعاية الصحية يف كـل مـن    .)٤٤(املوجودة يف املدن الفلسطينية يف الضفة الغربية   
 تنقـل  مـن جـراء االحـتالل والقيـود املفروضـة علـى       جمـزأ الضفة الغربية والقـدس الـشرقية احملتلـة         

. )٤٥(والبـضائع ) ليس للمرضـى فقـط بـل أيـضا للعـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية                 (األشخاص  
 يف القــدس يف معظــم األحــوال اخلــدمات الــصحية تقــع مراكــز مقــدمي وباإلضــافة إىل ذلــك، 

الشرقية احملتلة، مما يتطلب من املقـيمني يف الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة احلـصول علـى تـصاريح                
صـة  ؛ ويؤدي هذا بدوره إىل استرتاف شديد للموارد املاليـة العامـة واخلا    )٤٦(لزيارة تلك املراكز  

  .باألسر املعيشية الشحيحة أصال
  

 الشباب والتعليم    
 فيها الطلبة من الوصـول إىل املـدارس،         ُحرم توثيق أربعني حادثة     ٢٠١٠جرى يف عام      - ٧٨

 كانــت، ومــن بــني هــذه احلــاالت .  للخطــرة الطــالب الدراســة أو تعرضــت ســالم تأو توقفــ
وعمليــات التفتــيش واملــضايقة   إغالق الطــرق ونقــاط التفتــيش،   بــ  تتــصل يف املائــة منــها  ٣٨
يف   وفقـد األطفـال    . الـسلطات اإلسـرائيلية    اليت أقامتها االعتداء على الطلبة يف نقاط التفتيش        وأ

يف املائــة مــن هــذه احلــاالت، ســاعات دراســية وتعرضــوا للعنــف مــن قبــل املــستوطنني ألن   ٣٣
 بـالقرب مـن     مـرورهم عنـد    حلمايـة األطفـال      ني عـسكري  مـرافقني السلطات اإلسرائيلية ال تـوفر      

 .)٣(املعرضة للعنفواقع األمامية يف الضفة الغربية املاملستوطنات و

__________ 
 :ميكــن االطــالع عليــه علــى املوقــع  ).٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول (٢٠١١نــداء طــوارئ لعــام األونــروا،   )٤٣(  

www.unrwa.org/userfiles/2010121464938.pdf.  
يوليــه /متــوز (أثــر اجلــدار الفاصــل علــى الــصحة منظمــة الــصحة العامليــة ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية،    )٤٤(  

 __www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_ july:ميكن االطـالع عليـة علـى املوقـع     ).٢٠١٠

2010_english.pdf.  
 Health status and health services in the occupied Palestinian territory, Theن، وريتـا غياسـامان وآخـر     )٤٥(  

Lancet, vol. 373, No. 9666 (March 2009) .٨٤٩-٨٣٧ ص.  
  .معلومات مقدمة من منظمة الصحة العاملية  )٤٦(  
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وُيعــد الوضــع يف قطــاع غــزة ملحــا بــصفة خاصــة نظــرا ملعــدل النمــو الــسكاين، إذ أن    - ٧٩
 يف املائـة    ٧٩ نـسبة  طالبـا وأن     ٤٠إىل   ٣٨ منمتوسط عدد الطلبة يف الفصل الدراسي يتراوح        

ألونــروا تعمــل ل يف املائــة مــن املــدارس التابعــة  ٩٠ ونــسبةة لــوزارة التعلــيم مــن املــدارس التابعــ
 أشارت التقديرات إىل أن وزارة التعلـيم يف حاجـة           ٢٠١٠ويف منتصف عام     .لنوبتني أو ثالث  

  .)١٧( مدرسة جديدة لتخفيف حدة مشكلة تشغيل املدارس لنوبتني أو ثالث١٦٠إىل 

 بنائهـا دون تـصريح،     بـسبب     مهـددة باهلـدم     مدارس ١٠ حنو   ، هناك ويف الضفة الغربية    - ٨٠
 مــدارس ٥ مدرســة أخــرى بأهنــا غــري آمنــة أو أن مرافقهــا غــري صــحية وتواجــه   ٢٢ربت عُتــاو

ويف املنطقـة جـيم، ال ميكـن إنـشاء          . )٤٧(املستوطنني اإلسـرائيليني  أخرى مضايقات مستمرة من     
طويلـة وغـري    إلجـراءات   ض   التعـر   خطـر   إجـراء عمليـات صـيانة دون       وال ميكن مدارس جديدة   

 .باهلدم أو اإلغالقصدور أوامر تسفر عن واضحة واليت قد 

ألراضــي اخلاضــعة لــسيطرة الــسلطة الفلــسطينية  لوعلــى الــرغم مــن املــساحة احملــدودة    - ٨١
ــسريع التقــدم يف حتــسني وظــائف        ــسلطة مــن ت ــود األخــرى، فقــد متكنــت ال ــالرغم مــن القي وب

احلوكمة، وسـيادة القـانون     ( بقدر أكرب     املتحدة  فيها األمم  ركتشتويف اجملاالت اليت    . حكومتها
؛ والتعلـيم؛ والثقافـة؛ والـصحة؛        كسب العـيش والقطاعـات اإلنتاجيـة       وحقوق اإلنسان؛ وسبل  

 للـسلطة    احلكوميـة  الوظـائف  فقـد تطـورت      ،)واحلماية االجتماعية؛ واهلياكل األساسية؛ وامليـاه     
 .)٤٨(ي مهامها مبا يكفي إلقامة حكومة دولة تؤدحاليا

  
 اجلوالن السوري احملتل  -ثالثاً   

 .١٩٦٧احتلـت إسـرائيل اجلـوالن الـسوري خـالل الـرتاع العـريب اإلسـرائيلي يف عــام           - ٨٢
اجلـــوالن، الـــذي وســـع نطـــاق القـــانون ، ســـنت إســـرائيل قـــانون مرتفعـــات ١٩٨١ويف عـــام 

الـيت تـسيطر عليهـا إسـرائيل        والن  اجل ضم بالتايل جمموع أرض   سرائيلي واإلدارة اإلسرائيلية و   إلا
ــر ا( أن القــرار ) ١٩٨١ (٤٩٧وأعلــن جملــس األمــن، يف قــراره     ).٨١، الفقــرة A/65/327نظ

 .اإلسرائيلي بفرض قوانينها، وواليتها القضائية وإدارهتا على اجلوالن السوري باطل والغ

__________ 
: ميكن االطالع عليها على املوقع )٢٠١٠سبتمرب /أيلول ( The Humanitarian Monitorمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،   )٤٧(  

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2010_10_19_english.pdf.  
 Palestinian State-building: aمكتــب منــسق األمــم املتحــدة اخلــاص لعمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط،     )٤٨(  

decisive period) الع عليــــه علــــى املوقــــعميكــــن االطــــ ).٢٠١١أبريــــل / نيــــسان١٣: http://unispal.un. 
org/pdfs/AHLC-Apr2011_UNSCOrpt.pdf.  
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  أنوتــشري التقــديرات إىل .٢كلــم ١ ٢٠٠وتغطــي املــساحة احملتلــة مــن اجلــوالن حنــو     - ٨٣
يف اجلـوالن الـسوري احملتـل حنـو         و. بلداتسوري ما زالوا يعيشون هناك، يف مخس         ٢٢ ٠٠٠
 .)٤٩( مستوطنة٣٣مستوطن إسرائيلي، يعيشون يف  ١٩ ٠٠٠

ويشكل االحتالل وإغالق املعابر إىل اجلمهورية العربيـة الـسورية أكثـر العقبـات أمهيـة               - ٨٤
 .ع النـسيج االجتمـاعي يف اجلـوالن الـسوري احملتـل           اليت تقف يف وجه التنمية االقتصادية وتطبيـ       

ويواجه املواطنون السوريون الذين يرغبون يف احلفاظ على هويتـهم العربيـة الـسورية مـصاعب                
 .)٥٠(وقيود ثقيلة على إمكانيات كسب عيشهم بشكل الئق

ــسورية        - ٨٥ ــدخل ملعظــم األســر ال ــسي لل ــصدر الرئي ــشكل امل ــة ت ــزال الزراع ــا  .وال ت ووفق
ــز   للحكو ــاك متيي ــإن هن ــسورية، ف ــة ال ــسوريني يف اجلــوالن    ام  ضــد العمــال ومــالك األراضــي ال

ويأخذ هذا التمييز شكل احلرمان من حصول علـى فـرص العمـل نتيجـة لعـدم                  .السوري احملتل 
اخلدمــة يف اجلــيش اإلســرائيلي، فــضال عــن القيــود املفروضــة علــى اســتخدام امليــاه، وال ســيما    

ــضرائب الب   ــري، وال ــراض ال ــةألغ ــى احملاصــيل      .اهظ ــضرائب املفروضــة عل ــصل ال وميكــن أن ت
مـن العوائـق األخـرى أمـام       و . يف املائـة   ٥٠الزراعية للسكان الرازحني حتت االحتالل إىل نسبة        

وأفـادت وزارة   .حملاصـيل األشـجار وتـدمري   اقارير مـن اقـتالع   ما أفادت به الت ،اإلنتاج الزراعي 
 العديــد مــن حــاالت اقــتالع األشــجار   حبــدوثوٌدخارجيــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وشــه 

 .)٥٠(٢٠١٠مايو /وحرق األراضي يف أيار

نشب نـزاع يف بلـدة جمـدل مشـس عنـدما قيـل أن أراضـي قـد              ،  ٢٠٠٩ويف صيف عام      - ٨٦
ــصادرهتا إلتا  ــرود    جــرت م ــستوطنة من ــاق م ــيع نط ــة الفرصــة لتوس ــع حــادث آخــر يف   . ح ووق

 شجرة يف كـل دومن قـد جـرى          ٨٠  و ٧٠اوح بني   ، عندما أفاد فالحون أن ما يتر      ٢٠١٠ عام
 .)٥٠( دومنا٢٥اقتالعها يف مساحة قدرها 

، مبا فيها رقـع     ٢ كلم ٨٠ويزرع املستوطنون اإلسرائيليون مساحة من األراضي قدرها          - ٨٧
وختـضع امليـاه    .مـن األراضـي   ٢ كلـم ٢٠ويـزرع الـسوريون حنـو      .كبرية من األراضـي الزراعيـة     

رب إىل ضــوابط صــارمة، مــع وجــود تباينــات بــني امليــاه املخصــصة    املخصــصة الســتخدام العــ 
ــسوريني   ــسكان الـ ــرائيليني والـ ــستوطنني اإلسـ ــستوطنات    .للمـ ــاه إىل املـ ــل امليـ ــد أدى حتويـ وقـ

__________ 
، ميكـن االطـالع عليـه    ”Occupied Golan: nurturing ties with the rest of Syria“جلنة الصليب األمحر الدولية،   )٤٩(  

  .www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2011/golan-update-2011-02-15.htm: على املوقع
: ميكــن االطــالع عليــه علــى املوقــع  ).٢٠١٠ (“وضــع العمــال يف األراضــي العربيــة احملتلــة ”منظمــة العمــل الدوليــة،    )٥٠(  

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_130550.pdf.  
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اإلسرائيلية إىل جفاف الينابيع اليت متد القرى العربية باملياه يف اجلوالن احملتل، مما أثر سـلبا علـى                  
 .)٥١(احملاصيل وسبل كسب العيش

، أعربــت اجلمهوريــة العربيــة الــسورية عــن القلــق إزاء إعــالن  ٢٠٠٩ويف أواخــر عــام   - ٨٨
 يف اجلـوالن الـسوري       مـبىن سـكنيا يف قريـة عـني قنيـة           ١١إسرائيل عن مناقصة فيما يتعلق ببيـع        

وتواصل الـسلطات اإلسـرائيلية تـشجيع النمـو الـسكاين       ).٨٦، الفقرة   A/65/327،  نظرا(احملتل  
 لـــصاحل ٢٠١٠فربايـــر / شـــباط١٠فعلـــى ســـبيل املثـــال، صـــوت الكنيـــست يف  .لمـــستوطننيل

 .)٥٢(مشروع قانون مبنح إعفاءات ضريبية للمستوطنني املقيمني يف مرتفعات اجلوالن

، أشارت منظمة العمـل الدوليـة إىل قلـة فـرص العمـل احملليـة املتاحـة،                  ٢٠١٠ويف عام     - ٨٩
ــسبة خلرجيــي اجلامعــات وســائر الــ    ــة   شباوال ســيما بالن ــاحثني عــن وظــائف مهني ، نظــرا(ب الب

A/65/327 ٩٠، الفقرة.(  

، كـان حنـو سـبعة مـن الـسجناء مـن اجلـوالن الـسوري             ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧ويف    - ٩٠
 . عامـا رهـن االحتجـاز      ٢٥احملتل حمتجزين يف السجون اإلسـرائيلية، وقـد أمـضى أحـدهم حنـو               

 ال تفـي    فويعيـشون يف ظـرو    يـة الطبيـة      الرعا نقـص مـن   تقارير بأن احملتجزين يعانون     وأفادت ال 
 ).٩١، الفقرة A/65/327، نظرا(موذجية الدنيا ملعاملة السجناء بالقواعد الن

ــضال عــن          - ٩١ ــسان، ف ــوق اإلن ــة حبق ــم املتحــدة املعني ــات ووكــاالت األم ــستطيع آلي وال ت
وعــالوة علــى ذلــك،  .املنظمــات األخــرى ذات الــصلة، الوصــول إىل اجلــوالن الــسوري احملتــل

ــراد العــاملون يف اجلــوالن احملتــل صــعوبات يف      ــة واألف ــة احمللي واجهــت املنظمــات غــري احلكومي
احلصول على املعلومات، مثال احلصول على األرقام الرمسية عن استهالك املياه، وذلـك بـسبب               

  ).٩٤، الفقرة A/65/327، نظرا( واملستوطنني اإلسرائيليني عدم تعاون إسرائيل

 .ظلت جلنة الصليب األمحر الدولية تعمـل يف اجلـوالن الـسوري احملتـل    ومع ذلك، فقد    - ٩٢
 طالبــا ٢٦٢ رالترتيبــات الالزمــة لعبــو جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة اختــذت، ٢٠١٠ويف عــام 

طـن   ٨ ٠٠٠ من اجلـوالن احملتـل إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وقامـت بنقـل            حاجا ٦٦٦ و

__________ 
 يف الفتـرة مـن      ةم هبـا إىل سـوري     رير املقرر اخلـاص لألمـم املتحـدة املعـين بـاحلق يف الغـذاء عـن البعثـة الـيت قـا                      تق  )٥١(  

 /www2.ohchr.org: ميكـــن االطـــالع عليـــه علـــى املوقـــع . ٢٠١٠ســـبتمرب / أيلـــول٧أغـــسطس إىل /آب ٢٩
english/issues/food/docs/SyriaMissionPreliminaryConclusions_07092010.pdf..  

  )٥٢(  Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, vol. 20, No. 

4 (July-August), p. 4.   ــع ــى املوق ــه عل -.www.fmep.org/reports/archive/vol.-20/no :، ميكــن االطــالع علي

4/PDF.  
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قيـــة صل بـــني اجلـــوالن الـــسوري احملتـــل وب يفـــمـــن التفـــاح عـــرب خـــط ترســـيم احلـــدود الـــذي
  .)٤٩(اجلمهورية

ــة الـــسورية و  - ٩٣ ــا يف اجلـــوالن احملتـــل، تـــشريعا    ،ســـنت احلكومـ ــة مـــساعدة مواطنيهـ بغيـ
باالستمرار يف صرف األجـور للمـواطنني الـسوريني الـذي فـصلتهم الـسلطات اإلسـرائيلية مـن                   

 وروابطهم الوطنية مـع     فاظ على هويتهم  ويرمي التشريع إىل مساعدة املواطنني على احل       .العمل
 .الوطن األم

  
 خامتة  -رابعاً   

 الفلــسطينية واجلــوالن الــسوري يعمــل خــالل عــام  االحــتالل اإلســرائيلي لــألرضظــل  - ٩٤
  . على تفاقم املصاعب االقتصادية واالجتماعية بني السكان الرازحني حتت االحتالل٢٠١٠

، وال تـزال مـسألة      القانونيـة  غـري    لبؤر االستيطانية واوتواصل توسيع نطاق املستوطنات       - ٩٥
العنف الذي ميارسـه املـستوطنون ضـد الفلـسطينيني وإنفـاذ القـانون بـشكل كـاف يف مواجهـة                      

 من احلصول على مـا يكفـي مـن         ني، كما ال يزال الفلسطينيون حمروم     املستوطنني تثري قلقا بالغا   
الفقـر مرتفعـة، كمـا ال تـزال البطالـة تـشكل       وال تـزال مـستويات       املياه، واستمر تدهور البيئـة،    

 كمـا اسـتمرت مؤشـرات       ،حالة مزمنة على الرغم من النمو الطفيف يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل             
 .الصحة يف التدهور

وجرى ختفيف احلصار اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة بقـدر حمـدود، ولكـن اإلمـدادات                     - ٩٦
ال يزال مستوى حركة الشاحنات يـساوي جـزءا     األساسية إلعادة البناء ال تزال حمظورة، كما        

 . لقيود مشددةا األشخاص خاضعتنقل  من مستوياهتا قبل احلصار كما ظلضئيال

 علـى املـدن والبلـدات اإلسـرائيلية         تشنها الفصائل الفلـسطينية   وما زالت اهلجمات اليت       - ٩٧
التـسبب يف    يف ذلـك     وتواصـل إسـرائيل انتـهاك القـانون الـدويل، مبـا            .توقع ضحايا من املـدنيني    

 الفلسطينيني، وحتتجز آالف الفلـسطينيني، مبـن فـيهم األطفـال، وتواصـل              موت وجرح املدنيني  
  .بناء املستوطنات واجلدار وتفرض حصارا على قطاع غزة

 األمــم املتحــدة يف نظمتــهقــال األمــني العــام يف رســالته املوجهــة إىل االجتمــاع الــذي و  - ٩٨
ــة    ــة ومنطق ــسالم   البحــر اأمريكــا الالتيني ــا لل ــني لكــارييب دعم ــسطينيو نياإلســرائيليب  يف نيالفل

، إن مجيــع مظــاهر العنــف جيــب أن تتوقــف، وأن ُيقــدم مرتكبــوه إىل   ٢٠١١مــارس /آذار ٢٩
وشـــدد علـــى أن  . جيـــب أن ينتـــهي١٩٦٧وقـــال إن االحـــتالل الـــذي بـــدأ يف عـــام  .العدالـــة

القابلــة للحيـاة، وإن إلسـرائيل احلــق يف   للفلـسطينيني حقـا مـشروعا يف إنــشاء دولتـهم املـستقلة      
 احلاجـة امللحـة   إىل  وبعـد أن أشـار  .العيش يف سالم وأمن داخل حدود آمنة ومعترف هبا دوليـا     
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ت  جـادة إلعـادة الطـرفني إىل طاولـة املفاوضـا            جهود ه يتعني بذل  تحقيق حل الدولتني، قال إن    ل
ــة، اســتنادا إىل   ــرارات جملــس األمــن   ا االتفاقــات القائمــة بــني  بأســرع فرصــة ممكن لطــرفني، وق

 .)٥٣(الصلة، وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية ذات

 ودائـم وشـامل يف الـشرق    دة العمل من أجل حتقيق سالم عـادل       وستواصل األمم املتح    - ٩٩
ــط  ــتناد إىلاألوسـ ــة    باالسـ ــرارات اجلمعيـ ــع قـ ــدويل ومجيـ ــانون الـ ــن    القـ ــس األمـ ــة وجملـ العامـ

ــصلة، و ذات ــت الـ ــد لالحـ ــع حـ ــام  وضـ ــدأ يف عـ ــذي بـ ــسطينية  إ و١٩٦٧الل الـ ــة فلـ ــة دولـ قامـ
 مــع ودميقراطيــة وقابلــة للحيــاة ومتــصلة األجــزاء تعــيش يف ســالم جنبــا إىل جنــب   ســيادة ذات

  .إسرائيل اآلمنة
  
  

__________ 
  .www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=5173: كاملها على املوقعميكن االطالع على رسالة األمني العام ب  )٥٣(  


	الجمعية العامة
	المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	الدورة السادسة والستون
	البند 62 من القائمة الأولية*
	السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
	الدورة الموضوعية لعام 2011
	البند 11 من جدول الأعمال المؤقت**
	الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل
	الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل
	مذكرة من الأمين العام
	* A/66/50.
	** E/2011/100.
	طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمين العام في قراره 2010/31 أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، عن طريق المجلس، تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار. وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أيضا في قرارها 65/179 أن يقدم إليها تقريرا بهذا الشأن في دورتها السادسة والستين. ويقدم هذا التقرير، الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، استجابة لقراري الجمعية والمجلس.
	تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل*
	موجز
	لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يعمل على تقييد وجود مؤسسات السلطة الفلسطينية ونجاح عملها ويساهم في المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الفلسطينيون. ويشمل ذلك لجوء الجيش الإسرائيلي المستمر للاحتجاز التعسفي، والاستخدام غير المتناسب للقوة، وتوسيع المستوطنات، وتدمير الممتلكات، وهدم المنازل، وفرض القيود على التنقل، وتقييد تراخيص البناء وسياسات الإغلاق.
	وفي الفترة الممتدة من 1 شباط/فبراير 2010 إلى 29 آذار/مارس 2011، أقدمت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون على قتل 98 فلسطينيا وإصابة 871 1 بجراح. وخلال الفترة نفسها، وقع 5 قتلى بين الإسرائيليين وأصيب 82 بجراح نتيجة للنزاع.
	وبحلول نهاية عام 2010، قدر أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا في السجون الإسرائيلية، بلغ 000 6 فلسطيني بما في ذلك 213 من الأطفال الفلسطينيين و 210 من المحتجزين الإداريين المعتقلين دون تهمة أو محاكمة.
	وفي عام 2010، تم تسجيل عدد من عمليات الهدم فاق ما سجل في أي عام منذ عام 2005. وتم تدمير ما لا يقل عن 431 من المباني الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وفي المنطقة (جيم) في الضفة الغربية، بما في ذلك 137 من الهياكل السكنية مما أدى إلى تشريد 594 شخصا والإضرار بعدد آخر من الأشخاص بلغ 136 14.
	وأعلنت حكومة إسرائيل يوم 20 حزيران/يونيه 2010 عن قرارها بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. وأدى هذا القرار إلى زيادة في واردات السلع الاستهلاكية. ومع ذلك، فإن معظم البارامترات الأساسية للحصار الإسرائيلي، أي القيود المفروضة على تنقل الناس، وحصر الاستيراد بالمواد الخام ومواد البناء الأساسية التي تستخدم في المشاريع التي تنفذ تحت إشراف دولي، وحصر التصدير بفئات محدودة فقط من المنتجات، لا تزال نافذة. وفي الضفة الغربية، لا يزال من الصعب على الفلسطينيين الوصول إلى القدس الشرقية المحتلة وإلى أراضيهم التي تقع أساسا في وادي الأردن، وفي المناطق التي تقع خلف الجدار وفي المناطق الواقعة في محيط المستوطنات الإسرائيلية. 
	وفي منتصف عام 2010، كان هناك 774 517 مستوطنا إسرائيليا يعيشون في 144 مستوطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك نحو 000 200 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. وقد زاد عدد هذه الفئة من السكان عن الضعف منذ بداية عملية أوسلو للسلام في عام 1992.
	ويشكل الاحتلال وإغلاق المعابر إلى الجمهورية العربية السورية بإحكام أهم الحواجز التي تحول دون التنمية الاقتصادية وتطبيع النسيج الاجتماعي في الجولان السوري المحتل. ويواجه المواطنون السوريون الذين يرغبون في الحفاظ على الهوية العربية السورية مصاعب واحتمالات مقيدة بشدة فيما يتعلق بتوليد الدخل.
	* تود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن تعرب عن تقديرها للمساهمات الجوهرية التي قدمها في هذا التقرير كل من إدارة الشؤون السياسية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
	أولا - مقدمة
	1 - دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2010/31، إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، على نحو يتسق مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، لكفالة وصول المساعدات الإنسانية، وكذلك تدفقات الأشخاص والبضائع على أساس مطرد واعتيادي، وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تنقل الشعب الفلسطيني. وأهاب المجلس أيضا بجميع الأطراف احترام قواعد القانون الإنساني الدولي والإحجام عن العنف الموجه ضد السكان المدنيين، وطلب أيضا إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتوقف عن تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل. وأكد المجلس من جديد أن تشييد وتوسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، عمل غير شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد من جديد أن استمرار إسرائيل في تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتنافى مع القانون الدولي ويعزل القدس الشرقية ويفتت الضفة الغربية ويضعف بشدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
	2 - وأكدت الجمعية العامة في قرارها 65/179، الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، وطالبت إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر. وشددت الجمعية على أن ما تقوم به إسرائيل حاليا من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية. وطلبت إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما طلبت الجمعية العامة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، وتدمير الهياكل الأساسية الحيوية.
	ثانيا - الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
	الوفيات والإصابات 
	3 - في الفترة الواقعة من 1 شباط/فبراير 2010 إلى 29 آذار/مارس 2011، قامت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون بقتل 98 فلسطينيا وإصابة 871 1 بجراح. وسجلت غالبية الوفيات في قطاع غزة، وإلى حد كبير نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق النار في المناطق المحظورة في محيط المنطقة العازلة بالقرب من السياج الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل. ووقعت معظم الإصابات، التي ارتفعت في عام 2010 بنسبة 60 في المائة عن السنة السابقة()، في الضفة الغربية ونجمت عن الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة().
	4 - وقتل أحد عشر طفلا وأصيب 360 نتيجة لهذه الاشتباكات. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2010 وحدهما، أصيب 26 طفلا فلسطينيا بجراح وتوفي طفل واحد عمره 15 شهرا في القدس الشرقية المحتلة بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع؛ وشملت معظم الحالات الحراس المسلحين الخصوصيين الذين عينتهم وزارة البناء والإسكان في إسرائيل لحماية المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان().
	5 - وتم توثيق ثلاث حالات منفصلة قامت فيها قوات الأمن الإسرائيلية في 2010 باستخدام الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية في الضفة الغربية مقارنة مع سبع حالات من هذا القبيل خلال حملة الرصاص المصبوب في غزة().
	6 - وخلال الفترة نفسها، سجل وقوع 5 قتلى إسرائيليين وإصابة 82 بجراح نتيجة للنزاع(2).
	الاعتقال والاحتجاز التعسفيان
	7 - نفذت القوات الإسرائيلية في عام 2010، متذرعة بشواغل أمنية، ما لا يقل عن 200 4 عملية تفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، واعتقلت حوالي 940 2 من الفلسطينيين(1). ومنذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967، قدر أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية لفترات مختلفة بلغ 000 760 فلسطيني، بما في ذلك 000 13 من النساء و 000 15 من الأطفال. وفي نهاية عام 2010، كان هناك حوالي 000 6 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك 210 رهن الاحتجاز الإداري دون تهمة أو محاكمة. ومنذ 25 حزيران/يونيه 2006، يحتفظ فصيل فلسطيني مسلح ومقره غزة بجندي إسرائيلي واحد.
	8 - وفي الفترة نفسها، ذكرت التقارير أن أكثر من 213 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما محتجزون في السجون الإسرائيلية(). ووفقا لأرقام الشرطة الإسرائيلية، تم فتح 267 1 ملفا جنائيا ضد أطفال اتهموا بقذف الحجارة في القدس الشرقية المحتلة في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتم في عام 2010 توثيق تسعين حالة تعذيب وسوء معاملة للأطفال المحتجزين، كانت أعمارهم في 24 حالة من هذه الحالات تقل عن 15 سنة، مقارنة مع 101 حالة في عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 13 حالة تهديد بالعنف الجنسي ووقوع حالة فعلية من الاعتداء الجنسي ضد الأطفال المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 17 عاما في عام 2010، مقارنة مع تسعة من هذه الحالات عام 2009(3).
	9 - وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2010 وحتى نهاية عام 2010، قدمت 645 شكوى ضد المحققين في وكالة الأمن الإسرائيلية للادعاء بسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم. ولم تقم إدارة الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة العدل وهي السلطة المختصة المكلفة بالتحقيق في هذه الشكاوى بأي تحقيق جنائي(3).
	تشريد السكان وتدمير الممتلكات ومصادرتها
	10 - المخطط العام للمجتمعات المحلية الفلسطينية في المنطقة جيم في الضفة الغربية، التي تخضع للولاية القضائية الإسرائيلية، إما أنه ليس له وجود، أو أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هي التي أعدته من دون مشاركة المجتمعات المحلية الفلسطينية ودون التشاور معها() ونتيجة لذلك، لا تزال الاحتياجات المتعلقة بالإسكان والهياكل الأساسية إلى حد كبير دون تلبية، مما أدى إلى النـزوح إلى المنطقتين ألف وباء الخاضعتين إداريا لسيطرة السلطة الفلسطينية وإلى زيادة كثافتهما.
	11 - ولا تزال الأرض الفلسطينية وهياكلها عرضة للمصادرة للأغراض الإسرائيلية، مثل بناء الجدار والطرق التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية(). وبالإضافة إلى التشريد الناجم عن هدم المنازل، فإن تدمير الهياكل الفلسطينية ذات الصلة بمورد الرزق غالبا ما يكون له تأثير مدمر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة().
	12 - وزادت أعمال الهدم عام 2010، بنسبة 59 في المائة عن عام 2009، وهو معدل أعلى مما كان عليه في أي سنة منذ عام 2005. وتم هدم 431 مبنى فلسطينيا على الأقل في القدس الشرقية المحتلة والمنطقة جيم() في الضفة الغربية، بما في ذلك 137 من المباني السكنية مما أدى إلى تشريد 594 شخصا والتأثير على معيشة 136 14 شخصا آخرين() وتم تشريد 194 20 فلسطيني على الأقل منذ عام 2004 نتيجة لهدم منازلهم().
	13 - وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم 29 من المباني في قرية خربة تانا، بما في ذلك منازل ومدرسة البلدة. وكانت هذه هي الموجة الثالثة من عمليات الهدم التي قاساها المجتمع المحلي في أكثر من خمس سنوات بقليل. وبعد ذلك بأسبوع، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء استهدفت معظم المباني المتبقية في القرية(10).
	14 - وتشمل السياسات الإسرائيلية، التي أظهرت الحقائق على الأرض أنها تستهدف ضم القدس الشرقية، هدم المنازل، وإلغاء تصاريح الإقامة، وتقويض المنشآت ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وأسفرت عن الاستيلاء على 378 23 دونم() من الأراضي في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1968().
	15 - ولم تخصص السلطات الإسرائيلية للبناء الفلسطيني سوى 13 في المائة من القدس الشرقية المحتلة، ومع ذلك، فإن معظم هذه المنطقة مبني بالفعل بشكل مكثف. وعلاوة على ذلك، فإن سياسة إسرائيل لمنح تراخيص البناء للفلسطينيين مقيدة وتنطوي على عملية معقدة وغالبا ما تكون باهظة التكاليف(1).
	16 - ونتيجة لذلك، فإن عدد تراخيص البناء الممنوحة سنويا لا يلبي الطلب الحالي على المساكن. ويقدر أن الفجوة بين احتياجات السكن بالاستناد إلى النمو السكاني وبين البناء المسموح به قانونا تبلغ 100 1 وحدة سكنية على الأقل في السنة. وهكذا فإن 28 في المائة من جميع المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بنيت دون تصريح، وهي حالة يمكن أن تستخدمها السلطات الإسرائيلية في أي وقت، كذريعة لهدم المنازل، مما يجعل من المحتمل تشريد 000 60 من الفلسطينيين() ومنذ عام 1967، هدمت السلطات الإسرائيلية آلاف المباني التي يملكها الفلسطينيون في القدس الشرقية، بما في ذلك ما يقدر بألفي منـزل() وبالتالي، فقد أصبح الإسكان باهظ التكاليف على نحو متزايد، وأصبح الاكتظاظ يشكل مشكلة، ولم يعد لدى بعض الأسر من خيار سوى الخروج من القدس الشرقية المحتلة.
	17 - وفي النصف الأول من عام 2010، تم إلغاء 46 من تصاريح الإقامة الممنوحة للفلسطينيين في القدس، إضافة إلى 115 13 تصريحا كانت قد ألغيت بين عام 1967 وتشرين الثاني/نوفمبر 2009().
	18 - وقامت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2010 بمصادرة حوالي 407.5 8 دونمات من الأراضي وتدمير 532 1 دونما أخرى من أجل بناء الجدار في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات(4).
	19 - وفي قطاع غزة، لا يزال الحصار يعرقل البناء وإعادة الإعمار واستعادة منازل الفلسطينيين. ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك حاجة إلى 500 26 وحدة سكنية جديدة لاستيعاب النمو الطبيعي الذي حدث بين حزيران/يونيه 2007 وكانون الأول/ديسمبر 2010. وتلزم الوحدات الإضافية لاستبدال 300 6 وحدة دمرت أو تضررت بشدة خلال عملية الرصاص المصبوب؛ و 900 2 وحدة دمرت أو أصيبت بأضرار في العمليات العسكرية السابقة؛ و 500 5 وحدة إضافية لتحل محل الوحدات المتدنية المستوى وغير الصحية في مخيمات اللاجئين. ويبلغ التقدير (المتحفظ) للوحدات السكنية اللازمة 200 41 وحدة().
	المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين 
	20 - في منتصف عام 2010، قدر أن أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون في 144 مستوطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حوالي 000 200 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة(4). وقد زاد عدد هذه الفئة من السكان عن الضعف منذ بداية عملية أوسلو للسلام في عام 1992.
	21 - وزاد عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بنسبة 68 في المائة بين عامي 1997 و 2010 (التي تعادل النمو السنوي بنسبة 4 في المائة، وهو أكثر من ضعف إجمالي النمو السكاني الطبيعي في إسرائيل خلال الفترة نفسها)، في حين أن السكان الفلسطينيين في المنطقة زادوا بنسبة 41 في المائة خلال الفترة نفسها، كما هو موضح في الجدول 1.
	الجدول 1 
	النمو السكاني للمستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
	السنة
	1992
	1997
	2002
	2007
	2010
	المستوطنون الإسرائيليون
	241 500
	308 689
	383 275
	461 169
	517 774
	الفلسطينيون
	-
	1 787 562
	2 042 306
	2 323 469
	2 513 283
	المصدر: www.btselem.org/English/Settlements/Settlement_population.xls; Human Rights Watch, Separate and Unequal: Israel's Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Territories (December 2010); information contributed by the Palestinian Authority's Palestinian Central Bureau of Statistics (see www.pcbs. gov.ps/ Portals/_ pcbs/populati/GOVER1997-2010E.htm).
	22 - وبالإضافة إلى المستوطنات، هناك في الوقت الحاضر نحو 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بنيت دون الحصول على إذن رسمي من السلطات الإسرائيلية، وبالتالي، فإن حكومة إسرائيل تعتبرها غير قانونية، ولكن الوزارات الحكومية تسمح بهذا العمل في كثير من الأحيان بل ويتمتع بحماية الجيش الإسرائيلي. وكما هو الحال بالنسبة للمستوطنات، فإن البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي(). وتسيطر البؤر الاستيطانية على نحو 000 16 دونم من الأراضي، التي يتكون 000 7 دونم منها من أراض خاصة ومملوكة من الفلسطينيين (انظر A/65/365، الفقرة 15).
	23 - وفي يوم 26 أيلول/سبتمبر 2010، انتهى الوقف الجزئي المفروض على بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة 10 أشهر. واستمر خلال الأشهر العشرة بناء الوحدات المأذون بها قبل بدء الوقف الجزئي. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية ”السلام الآن“ عن وقوع عدد من الانتهاكات للوقف الجزئي (انظر A/HRC/16/72، الفقرة 14).
	24 - وفي الأسابيع الستة التي أعقبت نهاية الوقف، زاد معدل بناء المستوطنات بالمقارنة مع ما كان عليه قبل الوقف (انظر A/HRC/16/72، الفقرة 14). وفي الواقع، فإن عدد الوحدات السكنية التي بنيت في المستوطنات زاد عام 2010 (764 6) بأربعة أضعاف عن عام 2009 (703 1): وتم بناء 107 2 وحدات عام 2008 و 471 1 وحدة في عام 2007 و 518 1 وحدة عام 2006().
	25 - وقد وضعت إسرائيل خططا لبناء مستوطنة جديدة تقع بين معاليه أدوميم والقدس الشرقية، سيؤدي تنفيذها إلى الربط بين المنطقتين وعزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد شيدت بالفعل مقر شرطة المنطقة منذ عدة سنوات، وقامت في سياق ذلك، بتعبيد الطرق وبناء الهياكل الأساسية اللازمة لخدمة المستوطنة المقررة، وبالتالي تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين (انظر A/65/365، الفقرة 23).
	26 - وترتبط المستوطنات الإسرائيلية بين بعضها بعضا، وبإسرائيل بشبكة واسعة النطاق من الطرق. والفلسطينيون إما يمنعون من استخدام هذه الطرق أو لا يتمتعون إلا بإمكانية محدودة لاستعمالها. ونتيجة لذلك، فإن الطرق تقسم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة يتعين على الفلسطينيين الوصول إليها عبر طرق بديلة ونقاط تفتيش وجسور وأنفاق لتفادي الطرق المخصصة للمستوطنين.
	27 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل إلغاء الحظر المفروض على تنقل الفلسطينيين على الجزء من الطريق (443) الذي يقع خارج الخط الأخضر للوصول إلى القدس. وردا على ذلك، اقترح الجيش الإسرائيلي ترتيبات جديدة للمرور أدت إلى استمرار استبعاد الفلسطينيين من استخدام الطريق، في انتهاك لقرارات محكمة العدل العليا().
	28 - وتم نعت المستوطنات الإسرائيلية، وهياكلها الأساسية والأراضي المخصصة لتوسيعها، كأكبر عامل يشكل لوحده نظام القيود المفروضة على وصول السكان الفلسطينيين إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى الرغم من أن المستوطنين الإسرائيليين يقيمون المناطق المحظورة في بعض الحالات وينفذونها من جانب واحد، فإن الجيش الإسرائيلي، في حالات أخرى، يقيم الأسوار حول المستوطنات ويعلن المنطقة الواقعة خلف السياج منطقة أمنية خاصة (انظر A/65/365، الفقرة 16). 
	29 - وفي عام 2010، زاد عدد الهجمات التي قام بها المستوطنون عن ضعف عددها في عام 2009. وسجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة الواقعة بين شباط/فبراير 2010 وشباط/فبراير 2011، ما مجموعه 304 من الحوادث ذات الصلة بالمستوطنين، منها 101 حادثة ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي عام 2010، قام المستوطنون بقتل صبي فلسطيني. وعلاوة على ذلك، استولى المستوطنون على 10 وحدات سكنية على الأقل في القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى طرد ما لا يقل عن 70 من الفلسطينيين(1). 
	30 - وقام المستوطنون الإسرائيليون بإحراق كنيسة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وثلاثة مساجد في الضفة الغربية. وتعرضت ستة مساجد للتخريب، أو الحريق أو لكليهما على يد المستوطنين الإسرائيليين خلال عام 2010، وهو الحادث الخامس من نوعه في تلك السنة().
	31 - وخلال موسم قطف الزيتون لعام 2010، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 30 حادثا نجم عنها إما إصابة فلسطينيين أو إلحاق أضرار بأشجار الزيتون، مقارنة مع 20 حادثا في موسم قطف الزيتون في كل من عامي 2008 و 2009. وبالإضافة إلى ذلك، تسبب المستوطنون الإسرائيليون في عشرات الحوادث الأخرى، بما في ذلك التخويف، والتعدي على ممتلكات الغير، ومنع الوصول. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 17 فلسطينيا بجراح وتدمير ما يقرب من 000 4 من أشجار الزيتون(1).
	32 - وفي أحد الحوادث، أحرق المستوطنون الإسرائيليون 000 3 دونم من الأراضي المزروعة في آب/أغسطس 2010، مما أدى إلى تقويض سبل عيش 100 أسرة فلسطينية من قرية بيت فوريك (نابلس)().
	33 - ولم توجه أي لائحة اتهام بعد 97 من التحقيقات التي أجرتها قوات الأمن الإسرائيلية في تخريب أشجار الفلسطينيين بين عامي 2005 و 2010() وفي 27 آذار/مارس، حكم على أحد المستوطنين بالسجن لمدة سنة ونصف ودفع تعويضات بعد أن أدانته محكمة القدس بخطف قاصر فلسطيني عام 2007. 
	الجدار العازل

	34 - تواصل إسرائيل بناء الجدار العازل الذي بدأت بتنفيذه في عام 2002، والذي يمر ما يقرب من 85 في المائة من خطه المقرر داخل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. وإذا ما استكمل بناء الجدار كما هو مقرر له، فإن ما يقرب من 000 33 فلسطيني في الضفة الغربية، فضلا عن غالبية سكان القدس الشرقية المحتلة، سوف يقيمون بين الجدار والخط الأخضر(1).
	35 - وبحلول نهاية عام 2010، تم إنجاز ما يقرب من 61.4 في المائة من الجدار الذي يبلغ طوله 707 كيلومترات. ويجري العمل على إنشاء 8.4 في المائة منه وكان من المقرر بناء 30.1 في المائة من الجدار، ولكن ذلك لم يتم بعد. 
	36 - وقد أثر هذا الجدار بالفعل تأثيرا شديدا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية: فهو يقيد إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وتنقلهم فيها، ويؤثر على حوالي 000 855 من الفلسطينيين في 206 من المجتمعات المحلية. ولا يزال تأثير الجدار يتواصل مع تقدم عمليات البناء.
	37 - ويعزل الجدار القدس الشرقية المحتلة عن بقية الضفة الغربية. ولا يسمح بالوصول إلى القدس الشرقية المحتلة إلا لحاملي بطاقات هوية الضفة الغربية ممن لديهم تصاريح سارية المفعول، من خلال 3 من 14 نقطة تفتيش، من أجل الوصول إلى أعمالهم أو إلى مرافق الرعاية الصحية(4) ويقيم حوالي 000 50 شخص من حاملي وثائق هوية القدس داخل الحدود البلدية ولكن على جانب ”الضفة الغربية“ من الجدار. وعلاوة على ذلك، هناك 000 140 شخص يعيشون في محافظة القدس في مجتمعات ترتبط تاريخيا بالقدس إلا أنهم معزولون حاليا بسبب الجدار(14).
	38 - وتم تعيين المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر ”منطقة عسكرية مغلقة“ ويشار إليها أيضا باسم ”منطقة التماس“. وتغطي تقريبا مساحة 733 كم2، وتمثل نحو 13 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتشمل هذه المناطق المعزولة والمصادرة 348 كم2 من الأراضي الزراعية، و 110 كم2 من الأراضي المستخدمة لبناء المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية، و 250 كم2 من الغابات والمساحات المفتوحة، و 25 كم2 من الأرض التي بناها الفلسطينيون(19) ويقيم ما يقرب من 800 7 فلسطيني حاليا في هذه المنطقة المغلقة. وعلاوة على ذلك، يضطر الفلسطينيون إلى الحصول على تصاريح ”زائر“ للوصول إلى أراضيهم الزراعية وموارد المياه التي تقع في منطقة التماس. ويجري توجيه الوصول عبر بوابات محددة أقيمت في الجدار(1). وقد أدى تضييق منح التصاريح وقلة عدد البوابات وتقليص مواعيد فتحها إلى الإضرار بممارسة الزراعة وتقويض معيشة الفلاحين(1).
	39 - وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن وصولها إلى منطقة التماس - لتقديم الخدمات الصحية المتنقلة، والمساعدة الغذائية وخدمات الصحة العقلية، بالإضافة إلى فرق العمل الاجتماعي - لا يزال صعبا بسبب المطالب الإسرائيلية بتفتيش السيارات والموظفين. ولا تزال السلطات الإسرائيلية تشترط أن يتم نقل بضائع الأونروا ”من شاحنة إلى أخرى“ في واحد من المعابر التجارية الخمسة على طول الجدار(8).
	القيود المفروضة على التنقل وسياسات الإغلاق، بما في ذلك تضييق سبل الحصول على المساعدة الإنسانية 
	40 - يؤدي اعتماد إسرائيل، متذرعة بالمخاوف الأمنية، لنظام الإغلاق فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى تعقيد ممارسة الأسر الفلسطينية لحياتهم العادية (الوصول إلى المدرسة، ومرافق الرعاية الصحية، والسوق المحلية، ومكان العمل والأراضي الزراعية). ويتعارض تقييد الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة مع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، (اتفاقية جنيف الرابعة) ويؤدي إلى إقامة حيز اجتماعي واقتصادي محطم فيها، تخضع فيه قدرة الأسرة الفلسطينية العادية على ممارسة الحياة الاعتيادية باستمرار لقرارات وتأخيرات تفتقر إلى الشفافية. ويؤدي نظام القيود المفروضة على التنقل إلى حمل الناس على العيش في ظل شعور مستمر من عدم اليقين والضعف. 
	41 - وواصلت إسرائيل السيطرة على تصدير واستيراد البضائع الفلسطينية. وليس لدى الأرض الفلسطينية المحتلة ميناء أو مطار أو سكك حديدية، وتعاني من القيود المفروضة على النقل البري، ونتيجة لذلك فإن تجارتها ما فتئت تتركز مع إسرائيل ومن خلالها. 
	القيود المفروضة على دخول قطاع غزة والخروج منه والأثر الناجم عن الحصار

	42 - لا يزال الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ حزيران/يونيه 2007 نافذا، ويشكل حالة واضحة ومنتظمة ومستمرة من العقاب الجماعي المفروض على كامل السكان المدنيين في انتهاك مباشر للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة (انظر A/HRC/16/72، الفقرة 23).
	43 - وما زال من الصعب على سكان غزة دخول قطاع غزة والخروج منه، باستثناء السماح بصورة استثنائية بالوصول في الحالات الإنسانية. وهذا يعني أنه لا يسمح بدخول إسرائيل إلا لعدد محدود من الأشخاص الذين هم بحاجة ملحة للرعاية الطبية والأشخاص المرافقين لهم، الذين يحملون تصاريح(1) وعلاوة على ذلك، فإن الموظفين الوطنيين للمنظمات الإنسانية أقل قدرة على دخول غزة والخروج منها بعد حزيران/يونيه 2010 عندما لم يوافق إلا على نصف الطلبات العديدة المقدمة من هؤلاء الموظفين للحصول على تصريح بالدخول إلى غزة().
	44 - وحتى حزيران/يونيه 2010، لم يسمح إلا بمرور كميات محدودة من 76 بندا، بالمقارنة مع ما يقرب من 000 4 من البنود التي كان يجري تداولها قبل الحصار(10). وفي حزيران/يونيه 2010، أعلنت إسرائيل عن تخفيف الحصار، بالانتقال من قائمة إيجابية إلى قائمة سلبية للسلع، وأدى ذلك إلى زيادة طفيفة في استيراد السلع الاستهلاكية وانخفاض مماثل في التجارة غير المشروعة في هذه البنود من خلال الأنفاق. ومع ذلك، فإن القيود الأساسية المفروضة على حركة الناس وعلى استيراد المواد الخام ومواد البناء الأساسية، وكذلك الحظر المفروض على تصدير السلع التي تتجاوز مجموعة محدودة من المنتجات الزراعية لا تزال موجودة، على الرغم من التقدم المحدود المحرز في دخول مواد البناء(). وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المسموح بها، وفقا للإعلان الذي أصدرته إسرائيل في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، تشمل المنتجات الزراعية والأثاث والمنسوجات، التي تخضع لتحضيرات أمنية ولوجستية في معبر كيريم شالوم().
	45 - وهذه التحسينات التدريجية يمكن سحبها أو تعديلها بسهولة، وبالتالي فإنه ليس من المرجح أن تعطي الناس اليقين الذي يحتاجون إليه للقيام بأعمالهم المعتادة. ولا تزال إجراءات الموافقة حاليا مرهقة وتؤدي القدرة المحدودة في نقاط العبور إلى تأخير تدفق السلع الأساسية وتنفيذ المشاريع الدولية في إطار خطة الإنعاش وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وحتى الآن، وافقت حكومة إسرائيل على مشاريع للأمم المتحدة تبلغ قيمتها 155.5 مليون دولار. ومن المهم الآن كفالة تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المناسب، والتدفق المستمر للموافقات. فعلى سبيل المثال، أثر الإغلاق التعسفي لمعبر ناحال عوز في مطلع عام 2010 سلبا على استيراد غاز الطهي، كما أثرت القدرات المحدودة في معبري كارني وكيرم شالوم في تلبية الحاجة إلى إمدادات البناء(1).
	46 - ودخلت إلى قطاع غزة في الفترة من كانون الثاني/يناير 2010 إلى شباط/فبراير 2011، 407 3 شحنة من البضائع. وبينما يمثل الرقم زيادة مقارنة بعام 2009، فإنه ما زال أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 350 12 شحنة في الأشهر السابقة على فرض الحصار في عام 2007(10). وبالرغم من الزيادة الكلية في المواد غير الغذائية، ومن بينها المواد الخام الجديدة، فإن المواد الغذائية لا تزال تمثل الغالبية العظمى، أو 58 في المائة من السلع المستوردة؛ بينما كان نصيبها قبل حزيران/يونيه 2007 حوالي 20 في المائة(17). وفي وقت كتابة هذا التقرير ما زال الإعلان الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر 2010، عن تخفيف القيود المفروضة على الصادرات لم ينفذ في معظم الأحوال(1). وفي واقع الأمر، تم تصدير 99 شحنة من البضائع في كانون الأول/ديسمبر 2010 و 107 شحنة في كانون الثاني/يناير 2011 و 52 شاحنة في شباط/فبراير 2011 بالمقارنة مع أربع شحنات في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ولا شيء في الأشهر الستة السابقة. وقد كانت جميع الصادرات في كانون الأول/ديسمبر 2010 وشباط/فبراير 2011 صادرات زراعية(27). 
	47 - وما زالت هنالك قيود شديدة على استيراد مواد البناء الأساسية. وتفرض قيود على المواد التي تصنفها إسرائيل على أنها مواد صالحة للاستخدام المزدوج، وذلك بالنسبة للمشاريع المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية وتخضع لإشراف المنظمات الدولية(1)، مما يؤدي إلى فرض تأخيرات وتكاليف إضافية على عملية تنفيذ المشاريع. ويؤدي تصنيف مواد البناء من طرف وحيد على أنها مواد صالحة للاستخدام المزدوج في المشاريع إلى تقويض جهود الإنعاش وإعادة الإعمار ويجعل التزام المانحين الدوليين بتخفيف معاناة السكان المدنيين هباء منثورا. 
	48 - وبالإضافة إلى ذلك، ثمة نظام مرهق للغاية للتنسيق والرصد يتعين الالتزام به، مما يؤدي غالبا إلى تعطيل عمليات الاستيراد والمشاريع. ويؤدي عدم تلبية الحاجة إلى 200 41 وحدة سكنية(17) (نتيجة لعدة أسباب من بينها النمو الطبيعي) إلى مشكلة سكنية تتفاقم حدتها باطراد وتؤثر سلبا على مجموع المساكن وصحة الأسر واستقرارها الاجتماعي. 
	49 - وبينما تواصل السلطات الإسرائيلية بذل الجهود من أجل توسيع طاقة معبر كريم شالوم، فإن كون الحزام الناقل عند معبر كارني يعمل فقط مرتين أسبوعيا في الوقت الحالي لنقل الحبوب والحصى، قد مثل عائقا كبيرا أمام تنفيذ مشاريع الإعمار التي أذنت بها السلطات الإسرائيلية()، وكذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية من القمح(1). وقد أغلق الحزام الناقل خلال النصف الأول من شهر آذار/مارس عام 2011.
	50 - ومنذ آواخر عام 2008، منع الفلسطينيون كليا أو جزئيا من الوصول إلى الأراضي التي تبعد بمسافة تتراوح من 000 1 إلى 500 1 متر عن الخط الأخضر وإلى المناطق البحرية التي تبعد ثلاثة أميال بحرية عن الشاطئ، وفي البحر يمنع الصيادون من الوصول إلى منطقتهم الاقتصادية الخالصة. وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الاقتصادية الخالصة في سائر الدول الأعضاء تحدد بـ 200 ميل بحري، كما تنص المادة 57 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(). وبوجه عام، تشير التقديرات إلى أن 17 في المائة من المساحة الكلية لقطاع غزة و 35 في المائة من أراضيها الزراعية تخضع للقيود. ويقدر أن 000 178 فرد (12 في المائة من سكان قطاع غزة) يتأثرون تأثرا مباشرا بنظام التنقل الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي. ويشمل ذلك 000 113 شخص تقريبا يتضررون من القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي و 000 65 شخصا يتضررون من القيود المفروضة على الطرق المؤدية إلى المناطق البحرية(). 
	حركة الأفراد والبضائع في الضفة الغربية 

	51 - على الرغم من تحسن التنقل بين المراكز الحضرية في سائر أنحاء الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية المحتلة تحسنا طفيفا، فإن وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة في وادي الأردن، أي في المناطق الواقعة خلف الجدار والقريبة من المستوطنات الإسرائيلية، لا يزال محفوفا بالصعاب(1). وتدير السلطات الإسرائيلية إجراءات العبور عند البوابات المؤدية إلى القدس الشرقية أو الأجزاء الأخرى من الضفة الغربية عن طريق المنطقة ج بشكل تعسفي. ولا تكون تصاريح العبور سارية في معظم الأحيان إلا عند بوابات معينة ولا يسمح بالممرات البديلة. 
	52 - ولا يزال تنقل الفلسطينيين عبر أرجاء الضفة الغربية خاضعا للمراقبة من خلال نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية والحواجز التي تعيق التنقل. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2011، كان هنالك ما يزيد عن 500 عائق في الضفة الغربية - بالمقارنة مع 571 من العوائق التي كانت مقامة في نهاية عام 2009 و 518 عائقا في المتوسط كانت موجودة عام 2006 - بما في ذلك 64 نقطة تفتيش مزودة بحراسة دائمة، وحوالي 24 نقطة تفتيش مزودة بحراسة لبعض الوقت وما يزيد عن 420 حاجزا غير مزودة بحراسة (متاريس، وكتل ترابية، وجدران ترابية، وحواجز، وبوابات، وخنادق). وتدعم عوائق التنقل هذه بنقاط تفتيش مخصصة أو ”طيارة“. وخلال عام 2010 كانت تقام وسطيا 92 من نقاط التفتيش هذه كل أسبوع(1). ولم تشهد القدس الشرقية والمنطقة جيم أي تحسن. وقد أتاحت إسرائيل إمكانية دخول السياح إلى بيت لحم، ومهدت سبل الوصول إلى القدس الشرقية من باقي الضفة الغربية بصورة يسهل التنبؤ بها بشكل أكبر من أجل الحصول على اللحوم ومنتجات الألبان. 
	53 - ويحظر على الفلسطينيين عبور نقاط التفتيش بسياراتهم الخاصة إلى مناطق الضفة الغربية الواقعة على نهر الأردن (وهي منطقة ذات إمكانات هائلة فيما يتعلق بالزراعة واللوجستيات المتصلة بالتجارة والسياحة الدينية والعلاجية)، إلا بتصريح خاص يصعب الحصول عليه عادة.
	54 - وقد واجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) خلال عام 2010 عقبات متواصلة خلال عملية الوصول إلى تجمعات اللاجئين في الضفة الغربية، مما كان له آثار بالغة على قدرتها على تلبية الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وقد أبلغ في عام 2010 عن عدد من الحوادث ذات الصلة بالوصول إلى هذه التجمعات بلغ إجمالا 339 حادثا، مما تسبب في خسارة الأونروا لما يقدر بـ 293 يوم عمل، أي 200 2 ساعة عمل. وكان من بين من لحقهم الضرر مدرسون وأطباء وأخصائيو تمريض وأخصائيون اجتماعيون وموظفو المكاتب الميدانية. وقد أثرت هذه الحوادث سلبا على تقديم الخدمات التعليمية والصحية والقيام بعمليات الإغاثة. وكانت الغالبية العظمى من هذه الحوادث (337) من جراء القيود الإسرائيلية. 
	الاستغلال والتعريض للخطر واستنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينيةوإهدار البيئة
	55 - أدى توسيع المستوطنات الإسرائيلية والجدار العازل والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى فرض قيود شديدة على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى مواردهم الطبيعية، ألا وهي المياه والأرض والطاقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على البيئة، من خلال استنزاف الموارد المائية وتدهور مستوى جودتها على سبيل المثال. وتدهورت الأراضي ولحق التلوث بالأرض والهواء على حد سواء، وسوف يكون لذلك آثار بيئية وصحية على المدى البعيد مما سيؤدي إلى زيادة تقويض تنمية السكان الفلسطينيين ورفاهيتهم. 
	56 - ولا يتاح للفلسطينيين إلا إمكانية محدودة للغاية للحصول على موارد المياه السطحية مثل نهر الأردن. وتستخرج إسرائيل 80 في المائة من المخزون التقديري لطبقات المياه الجوفية الواقعة تحت الضفة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، تسحب إسرائيل أكثر من نصف المخزون من خلال أبار عميقة دون وجود أية آلية منتظمة للتشاور مع السلطة الفلسطينية، مما أدى على مدى العقدين الماضيين إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية ونضوب نصف الآبار الفلسطينية. وتعني القيود الإسرائيلية المفروضة حاليا أن الفلسطينيين حصلوا على مدى العقد الماضي على مقدار من المياه يتراوح من 113 مليون إلى 138 مليون متر مكعب مقارنة بما يقرب من 75 مليون متر مكعب وصلت إلى سكان المستوطنات. وفي عام 2007، كان نصيب الفرد الفلسطيني من المياه في الضفة الغربية 123 لتر يوميا، بينما كان نصيب الفرد الإسرائيلي 544 لتر يوميا().
	57 - ولا تتوفر لدى الفلسطينيين إلا إمكانية محدودة للغاية للحصول على المياه العذبة محليا، بمتوسط 73 لترا للفرد يوميا في الضفة الغربية (وينخفض المتوسط في أجزاء من الخليل إلى 10 لترات للفرد يوميا) و 52 لترا في قطاع غزة. ويقل هذا بكثير عن المتوسط الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وقدره 100 لتر يوميا(4). وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 000 313 فرد في الضفة الغربية غير موصولين بشبكة مياه، ولذا، فهم يدفعون ما بين 4 إلى 5 أضعاف ما يدفعه أولئك الموصلون بالشبكة من أجل الحصول على المياه(). ويعتمد أولئك الذين لا يتصلون بشبكة المياه بصفة رئيسية على صهاريج المياه من أجل جمع مياه الأمطار أو مياه الخزانات التي يمكن أن يتفاوت مستوى جودتها. ويدفع أولئك الذين يشترون مياه الخزانات في الضفة الغربية وسطيا خمسة أضعاف ما يدفعه الذين يحصلون على المياه من الشبكة لقاء كل متر مكعب (19.4 شاقل جديد مقابل 3.8 شاقل جديد لكل متر مكعب)(). وينتهي الأمر بالفقراء في قطاع غزة إلى أن يدفعوا عشرة أضعاف المستوى المرجعي للإنفاق القياسي للأسر المعيشية الذي تحدده اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية(32).
	58 - وأدى الحظر المفروض على استيراد قطع الغيار ومواد البناء في غزة إلى تدهور جودة المياه ونقص كميتها. وحوالي 85 في المائة من مياه الآبار في قطاع غزة غير صالحة للشرب بسبب تزايد معدلات القلوية وارتفاع تركيز الأملاح والنترات(4) (). وتعاني المياه في غزة، وفقا للمكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات، من ارتفاع نسبة الملوحة نظرا لأن طبقة المياه الجوفية الساحلية بلغ تركيز الكلوريد بها 000 1 مليغرام للتر مقارنة بنسبة 300 مليغرام للتر التي توصي بها المعايير الدولية(33).
	59 - ونتيجة للقدرة المحدودة لمرافق الصرف الصحي وتعطلها المتواصل في غزة، والتي لا تخدم سوى ثلثي السكان، فإن ما يقرب من 60 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تصل يوميا إلى الأراضي الزراعية، وإلى البحر وموارد مياه الشرب(25)().
	60 - وتصبّ معظم مياه المجاري المنتجة في الضفة الغربية (40 - 50 مليون م3 في السنة) في البيئة في شكل مياه مجاري غير معالجة، مما يؤدي إلى تلوث الأراضي الزراعية ومستودعات المياه الجوفية(25). ويُقدر أن ما يقارب 40 مليون م3 من مياه المجاري والنفايات الصلبة الناتجة من المستوطنات الإسرائيلية تصب في الأراضي الفلسطينية سنويا(4). 
	61 - وتسفر هذه الممارسات الإسرائيلية عن تدهور الأراضي وفقدان الإنتاجية الزراعية. وقد أُقيم الجدار في الضفة الغربية على مساحة تبلغ 000 19 دونم من الأراضي الزراعية تقريبا(4)، مما يعزل نحو 000 170 دونم من الأراضي الخصبة تقدر قيمتها الاقتصادية بمبلغ 38 مليون دولار، ويؤدي إلى حرمان الفلاحين الفلسطينيين من الحق في الاستفادة من هذا المورد في سبل كسب عيشهم.
	62 - ولا يزال الفلسطينيون يواجهون مصاعب في الحصول على إمدادات الطاقة بسبب عدم استقرار الإمداد بالطاقة الكهربائية الذي تتحكم فيه إسرائيل والقيود الصارمة المفروضة على الغاز المعبأ في قنينات. وعلى الرغم من اكتشاف حقول للغاز الطبيعي المناسب للإنتاج التجاري على سواحل غزة، فإن تطوير تلك الحقول توقف بسبب فشل المفاوضات مع إسرائيل والجهات الأخرى صاحبة المصلحة المعنية().
	المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية
	63 - لقد تضرر الاقتصاد الفلسطيني إلى حد كبير بالاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويعاني باستمرار من القدرة المحدودة على الحصول على مصادر للنمو والرفاه مثل الأراضي، والموارد الطبيعية، والمواقع السياحية والثقافية، وترددات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمكانية الوصول بشكل دائم إلى الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. وعقب أزمة أيلول/سبتمبر 2000، فرضت السلطة القائمة بالاحتلال المزيد من السياسات التقييدية. ونتيجة لذلك، فقد اتسم الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات العشر الأخيرة باتجاهات متقلبة. وفي الواقع، تشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 كان أقل بنسبة 30 في المائة عما كان عليه في عام 2000 (انظر الوثيقة TD/B/57/4). وقد أصبحت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤخرا مرتفعة نسبيا، بعد انتعاش الاقتصاد الفلسطيني من نضوب رصيده الرأسمالي والتباطؤ في النشاط الاقتصادي. ويمكن ملاحظة ذلك في معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة الذي بلغ 15 في المائة في الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2009، وهو رقم أعلى من الذي تحقق في الضفة الغربية (10 في المائة)(). 
	64 - وقد عمد نظام الاحتلال إلى حصر المدن والبلدات الفلسطينية الواقعة تحت سيطرته بحدود مؤقتة ضيقة. ونتيجة لذلك، أعيق النمو الحضري، وتضخمت أسعار الأراضي، مما جعل كلفة السكن تفوق قدرات الأسر الفلسطينية بشكل متزايد، وأثر ذلك تأثيرا سلبيا على الحالة الاقتصادية العامة().
	65 - ويمكن ملاحظة انهيار الاقتصاد الفلسطيني وما تلاه من انتعاش في التغيرات الكبرى في مشاركة القوى العاملة وفي اتجاهات العمالة على السواء. ولما كان معدل مشاركة القوى العاملة منخفضا بالفعل في عام 2000 وفقا للمعايير الدولية (43.5 في المائة في الربع الثالث من تلك السنة)، فإن انخفاضه اللاحق الناجم عن السياسات التي تتبعها السلطات الإسرائيلية لم يتم عكس آثاره بشكل تام، ولا حتى بعد مرور عقد من الزمان (كان معدل مشاركة القوى العاملة هو 40.5 في المائة لجميع الأراضي الفلسطينية ولكنه صار 36 في المائة فقط في غزة في الربع الثالث من عام 2010)(). وعلى الرغم من الارتفاع الشديد نسبيا لمستويات رأس المال البشري في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية مقارنة ببقية المنطقة وما وراءها، فإن اتجاهات العمالة، ومعدلات العمالة الناقصة والبطالة، إلى جانب الانخفاض الإجمالي في الأجور الحقيقية، لا تقتصر على تأكيد عدم استقرار وضع العمالة في فلسطين فحسب، بل أيضا على وجود اقتصاد يزداد انقساما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك على النحو المبين في الجدول 2(39). وقد ارتفع المعدل العام للبطالة بأكثر من الضعف منذ عام 2000.
	الجدول 2إحصاءات العمالة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الربع الثالث لعامي 2000 و 2010
	(بالنسبة المئوية)
	العمالة الكاملة
	العمالة الناقصة
	البطالة
	2000
	2010
	2000
	2010
	2000
	2010
	الضفة الغربية
	84.8
	73.0
	7.7
	6.9
	7.5
	20.1
	قطاع غزة
	81.0
	54.1
	3.5
	5.4
	15.5
	40.5
	66 - وثمة تباين في فترات البطالة حسب الموقع: فالناس في غزة يعانون من البطالة لفترة متوسطها 24.1 شهرا في حين يبلغ متوسط فترة البطالة للأشخاص في الضفة الغربية 7.8 أشهر. وبلغ أقصى معدل للبطالة 70.6 في المائة، ويتصل هذا المعدل بالشباب من الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما في قطاع غزة؛ ويبلغ معدل البطالة لأقرانهم في الضفة الغربية 33.5 في المائة(39). ونتيجة لنمو القوة العاملة بنسبة 3 في المائة سنويا، الذي يعزى جزئيا إلى أعداد الشباب الآخذة في الازدياد، فإن النمو الاقتصادي المطرد الذي يشمل قطاع السلع القابلة للتداول هو وحدة الكفيل بالسيطرة على مستوى الإحباط المتزايد لدى الشباب.
	67 - وبالرغم من عدم إمكانية وصول سوق العمل في قطاع غزة إلى الاقتصاد الإسرائيلي، فإنها لا تزال مفتوحة، ولو بقيود مشددة، أمام الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. وفي واقع الأمر، كان هناك 800 78 من فلسطينيي الضفة الغربية يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2010، يشكلون ما نسبته 13.82 في المائة من العاملين في الضفة الغربية. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن الفترة المقابلة من عام 2009، حينما كان ما يقارب 079 72 (13.40 في المائة) من سكان الضفة الغربية العاملين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي(39).
	68 - ولا يزال القطاع الصناعي في قطاع غزة يعاني من الأضرار الناجمة عن عملية الرصاص المصبوب والإغلاق الذي جرى في حزيران/يونيه 2007. وتبين السجلات أن 365 1 منشأة كانت تعمل خلال شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه من عام 2010، بالمقارنة مع 900 3 منشأة قبل الإغلاق. وكانت نسبة 15 في المائة من هذه المنشآت تعمل بما يتراوح من 30 إلى 60 في المائة من طاقتها، وكان خمسها يعمل بنسبة 20 في المائة من طاقته وظلت نسبة 65 في المائة خارج الخدمة. وحدث أيضا انخفاض في العمالة في هذه المنشآت، من 000 35 إلى 000 6 عامل. وعانى قطاع البناء من مأزق مماثل: كانت هناك 50 منشأة عاملة تستخدم 500 1 عامل في عام 2010، في حين كان هناك قبل الإغلاق 125 منشأة تستخدم 000 50 عامل(37). إلا أن قطاع البناء يشهد تحسنا في الضفة الغربية، حيث زاد ما صدر من تراخيص البناء في الربع الثالث من عام 2010 بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2009(). 
	69 - وتواصل أيضا إلحاق الضرر بالقطاع الزراعي. وتقع نسبة 35 في المائة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة في مناطق محظورة؛ وتشير التقديرات إلى أن عدم إمكانية الوصول إلى هذه الأراضي يؤدي إلى خسارة نحو 000 75 طن من المحاصيل المحتملة سنويا، تبلغ قيمتها السوقية بتقدير متحفظ 50.2 مليون دولار. وفي قطاع صيد الأسماك، تشير التقديرات إلى أن القيود المفروضة على إمكانية الوصول قد أدت إلى خسارة 000 7 طن تقريبا من المصيد السمكي المحتمل، مع ما يتصل بذلك من خسارة تبلغ نحو 26.5 مليون دولار خلال فترة خمسة أعوام().
	70 - وقد أدت القيود المفروضة على التنقل إلى الحد بقدر كبير من قدرة الشركات على المنافسة وذلك بزيادة تكاليف النقل إلى جانب تدني مستويات الاستفادة من القدرات، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع في التكاليف الثابتة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ساعات العمل المحدودة للغاية في نقاط العبور الإسرائيلية، مقرونة بعدم كفاية الهياكل الأساسية، مثل مرافق التخزين البارد والماسحات الكبيرة واستخدام نظام النقل من شاحنة إلى أخرى في المعابر التجارية الذي يتسم بالبطء وعدم الكفاءة بدلا من الحاويات، يجعل من المستحيل على الشركات الفلسطينية القيام بعمليات شحن فعالة من حيث التكلفة، وبالتالي يحول دون دخولها إلى الأسواق العالمية التي تشترط مواعيد صارمة للتسليم مما يحد من قدراتها على تحقيق وفورات الحجم.
	71 - وأجرى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخرا تنقيحا لمقاييس الفقر. وبوجه عام، لا تزال معدلات الفقر منخفضة بقدر كبير في القدس الشرقية المحتلة وهي آخذة في الانخفاض في الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أن معدلات الفقر في قطاع غزة تبلغ ما يقارب ضعف المعدلات المسجلة في الضفة الغربية. ولا يزال السكان هم الأكثر عرضة للفقر كما أن نسبة كبيرة من الأسر المعيشية تعيش قريبا من خط الفقر. والفقر أكثر شيوعا في الأسر المعيشية التي يكون أربابها من النساء. 
	72 - وبتكريس الأسر المعيشية الفلسطينية لأكثر من نصف إجمالي نفقاتها للمواد الغذائية، فهي تتأثر بشكل خاص بالتغيرات في أسعار المواد الغذائية ومستويات الدخل. ونظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية - الذي يعزى جزئيا إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل، والتي تؤدي إلى تضخم كلفة النقل - ونظرا لانخفاض مستويات الدخل، فإن الفلسطينيين يلجأون إلى آليات التكيف التي تشمل تأجيل سداد فواتير خدمات المياه والكهرباء، وشراء المواد الغذائية على بطاقات الائتمان واستهلاك مواد غذائية ذات جودة أقل وبكميات أقل. ومعظم استراتيجيات التكيف هذه، حتى وإن كانت قابلة لعكسها، يمكن أن تكون ذات تكلفة دائمة على حياة البشر والأسر المعيشية لما تؤدي إليه من سوء الأحوال الصحية وسوء الحالة التغذوية، والمديونية المفرطة وفقدان الفرص المستقبلية للحصول على مؤهلات أرفع، ومهارات أفضل ووظائف تدر دخلا أفضل.
	73 - وأدى التدهور الاقتصادي وتزايد الضعف إلى جعل الأرض الفلسطينية المحتلة من أكثر الاقتصادات في العالم اعتمادا على المعونة. وقد أدى توقف القطاع الإنتاجي الفلسطيني إلى تخفيض كبير في الأثر المضاعف للمعونة.
	الصحة العامة وانعدام الأمن الغذائي
	74 - لا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل مسألة ملحة لعدد من الفلسطينيين يبلغ 1.43 مليون فلسطيني، على الرغم من أن من يعيشون في الضفة الغربية هم أحسن حالا ممن يعيشون في قطاع غزة، إذ تعاني نسبة 22 في المائة من سكان الضفة من انعدام الأمن الغذائي بالمقارنة مع نسبة 52 في المائة من سكان القطاع(41)().
	75 - وفي قطاع غزة، كان للحصار، وانقطاع الكهرباء المتكرر وعدم استقرار الإمداد بالطاقة تأثير بالغ على الرعاية الطبية. وعلاوة على ذلك، فإن حالات نقص الأدوية واللوازم الأساسية بادية للعيان. وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2011، لم يكن هناك أي مخزون لما نسبته 38 في المائة من الأدوية الأساسية في المخزن المركزي للأدوية في غزة(17).
	76 - واللاجئون بوجه خاص، هم الفئة الأضعف ماليا، ومن ثم يزيدون العبء على الخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا في قطاع غزة. كما عانت الرعاية الصحية النفسية في سائر أنحاء قطاع غزة من جراء النزاعات والعزل الاقتصادي. وأفادت التقارير أن نسبة 56.6 في المائة من الأطفال، بصفة خاصة، أبدى رد فعل معتدل إزاء الصدمات بينما كان رد الفعل لدى نسبة 10.6 في المائة شديدا. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإجهاد اللاحق للصدمة بين الأسر قد بلغت 45 في المائة(). 
	77 - ويعاني الفلسطينيون داخل منطقة التماس قيودا بالغة على الرعاية الصحية، إذ يتعين عليهم عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية سعيا إلى الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الموجودة في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية(). ولا يزال نظام الرعاية الصحية في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة مجزأ من جراء الاحتلال والقيود المفروضة على تنقل الأشخاص (ليس للمرضى فقط بل أيضا للعاملين في مجال الرعاية الصحية) والبضائع(). وبالإضافة إلى ذلك، تقع مراكز مقدمي الخدمات الصحية في معظم الأحوال في القدس الشرقية المحتلة، مما يتطلب من المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة الحصول على تصاريح لزيارة تلك المراكز()؛ ويؤدي هذا بدوره إلى استنزاف شديد للموارد المالية العامة والخاصة بالأسر المعيشية الشحيحة أصلا. 
	الشباب والتعليم
	78 - جرى في عام 2010 توثيق أربعين حادثة حُرم فيها الطلبة من الوصول إلى المدارس، أو توقفت الدراسة أو تعرضت سلامة الطلاب للخطر. ومن بين هذه الحالات، كانت 38 في المائة منها تتصل بإغلاق الطرق ونقاط التفتيش، وعمليات التفتيش والمضايقة أو الاعتداء على الطلبة في نقاط التفتيش التي أقامتها السلطات الإسرائيلية. وفقد الأطفال في 33 في المائة من هذه الحالات، ساعات دراسية وتعرضوا للعنف من قبل المستوطنين لأن السلطات الإسرائيلية لا توفر مرافقين عسكريين لحماية الأطفال عند مرورهم بالقرب من المستوطنات والمواقع الأمامية في الضفة الغربية المعرضة للعنف(3).
	79 - ويُعد الوضع في قطاع غزة ملحا بصفة خاصة نظرا لمعدل النمو السكاني، إذ أن متوسط عدد الطلبة في الفصل الدراسي يتراوح من 38 إلى 40 طالبا وأن نسبة 79 في المائة من المدارس التابعة لوزارة التعليم ونسبة 90 في المائة من المدارس التابعة للأونروا تعمل لنوبتين أو ثلاث. وفي منتصف عام 2010 أشارت التقديرات إلى أن وزارة التعليم في حاجة إلى 160 مدرسة جديدة لتخفيف حدة مشكلة تشغيل المدارس لنوبتين أو ثلاث(17). 
	80 - وفي الضفة الغربية، هناك نحو 10 مدارس مهددة بالهدم بسبب بنائها دون تصريح، واعتُبرت 22 مدرسة أخرى بأنها غير آمنة أو أن مرافقها غير صحية وتواجه 5 مدارس أخرى مضايقات مستمرة من المستوطنين الإسرائيليين(). وفي المنطقة جيم، لا يمكن إنشاء مدارس جديدة ولا يمكن إجراء عمليات صيانة دون خطر التعرض لإجراءات طويلة وغير واضحة والتي قد تسفر عن صدور أوامر بالهدم أو الإغلاق.
	81 - وعلى الرغم من المساحة المحدودة للأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وبالرغم من القيود الأخرى، فقد تمكنت السلطة من تسريع التقدم في تحسين وظائف حكومتها. وفي المجالات التي تشترك فيها الأمم المتحدة بقدر أكبر (الحوكمة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وسبل كسب العيش والقطاعات الإنتاجية؛ والتعليم؛ والثقافة؛ والصحة؛ والحماية الاجتماعية؛ والهياكل الأساسية؛ والمياه)، فقد تطورت الوظائف الحكومية للسلطة حاليا بما يكفي لإقامة حكومة دولة تؤدي مهامها().
	ثالثاً - الجولان السوري المحتل
	82 - احتلت إسرائيل الجولان السوري خلال النزاع العربي الإسرائيلي في عام 1967. وفي عام 1981، سنت إسرائيل قانون مرتفعات الجولان، الذي وسع نطاق القانون الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية وضم بالتالي مجموع أرض الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل (انظر A/65/327، الفقرة 81). وأعلن مجلس الأمن، في قراره 497 (1981) أن القرار الإسرائيلي بفرض قوانينها، وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري باطل ولاغ.
	83 - وتغطي المساحة المحتلة من الجولان نحو 200 1 كلم2. وتشير التقديرات إلى أن 000 22 سوري ما زالوا يعيشون هناك، في خمس بلدات. وفي الجولان السوري المحتل نحو 000 19 مستوطن إسرائيلي، يعيشون في 33 مستوطنة().
	84 - ويشكل الاحتلال وإغلاق المعابر إلى الجمهورية العربية السورية أكثر العقبات أهمية التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية وتطبيع النسيج الاجتماعي في الجولان السوري المحتل. ويواجه المواطنون السوريون الذين يرغبون في الحفاظ على هويتهم العربية السورية مصاعب وقيود ثقيلة على إمكانيات كسب عيشهم بشكل لائق().
	85 - ولا تزال الزراعة تشكل المصدر الرئيسي للدخل لمعظم الأسر السورية. ووفقا للحكومة السورية، فإن هناك تمييزا ضد العمال وملاك الأراضي السوريين في الجولان السوري المحتل. ويأخذ هذا التمييز شكل الحرمان من حصول على فرص العمل نتيجة لعدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي، فضلا عن القيود المفروضة على استخدام المياه، ولا سيما لأغراض الري، والضرائب الباهظة. ويمكن أن تصل الضرائب المفروضة على المحاصيل الزراعية للسكان الرازحين تحت الاحتلال إلى نسبة 50 في المائة. ومن العوائق الأخرى أمام الإنتاج الزراعي، ما أفادت به التقارير من اقتلاع الأشجار وتدمير المحاصيل. وأفادت وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية وشهودٌ بحدوث العديد من حالات اقتلاع الأشجار وحرق الأراضي في أيار/مايو 2010(50).
	86 - وفي صيف عام 2009، نشب نزاع في بلدة مجدل شمس عندما قيل أن أراضي قد جرت مصادرتها لإتاحة الفرصة لتوسيع نطاق مستوطنة نمرود. ووقع حادث آخر في عام 2010، عندما أفاد فلاحون أن ما يتراوح بين 70 و 80 شجرة في كل دونم قد جرى اقتلاعها في مساحة قدرها 25 دونما(50).
	87 - ويزرع المستوطنون الإسرائيليون مساحة من الأراضي قدرها 80 كلم2، بما فيها رقع كبيرة من الأراضي الزراعية. ويزرع السوريون نحو 20 كلم2 من الأراضي. وتخضع المياه المخصصة لاستخدام العرب إلى ضوابط صارمة، مع وجود تباينات بين المياه المخصصة للمستوطنين الإسرائيليين والسكان السوريين. وقد أدى تحويل المياه إلى المستوطنات الإسرائيلية إلى جفاف الينابيع التي تمد القرى العربية بالمياه في الجولان المحتل، مما أثر سلبا على المحاصيل وسبل كسب العيش().
	88 - وفي أواخر عام 2009، أعربت الجمهورية العربية السورية عن القلق إزاء إعلان إسرائيل عن مناقصة فيما يتعلق ببيع 11 مبنى سكنيا في قرية عين قنية في الجولان السوري المحتل (انظر، A/65/327، الفقرة 86). وتواصل السلطات الإسرائيلية تشجيع النمو السكاني للمستوطنين. فعلى سبيل المثال، صوت الكنيست في 10 شباط/فبراير 2010 لصالح مشروع قانون بمنح إعفاءات ضريبية للمستوطنين المقيمين في مرتفعات الجولان().
	89 - وفي عام 2010، أشارت منظمة العمل الدولية إلى قلة فرص العمل المحلية المتاحة، ولا سيما بالنسبة لخريجي الجامعات وسائر الشباب الباحثين عن وظائف مهنية (انظر، A/65/327، الفقرة 90). 
	90 - وفي 27 آب/أغسطس 2010، كان نحو سبعة من السجناء من الجولان السوري المحتل محتجزين في السجون الإسرائيلية، وقد أمضى أحدهم نحو 25 عاما رهن الاحتجاز. وأفادت التقارير بأن المحتجزين يعانون من نقص الرعاية الطبية ويعيشون في ظروف لا تفي بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (انظر، A/65/327، الفقرة 91).
	91 - ولا تستطيع آليات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن المنظمات الأخرى ذات الصلة، الوصول إلى الجولان السوري المحتل. وعلاوة على ذلك، واجهت المنظمات غير الحكومية المحلية والأفراد العاملون في الجولان المحتل صعوبات في الحصول على المعلومات، مثلا الحصول على الأرقام الرسمية عن استهلاك المياه، وذلك بسبب عدم تعاون إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين (انظر، A/65/327، الفقرة 94). 
	92 - ومع ذلك، فقد ظلت لجنة الصليب الأحمر الدولية تعمل في الجولان السوري المحتل. وفي عام 2010، اتخذت لجنة الصليب الأحمر الدولية الترتيبات اللازمة لعبور 262 طالبا و 666 حاجا من الجولان المحتل إلى الجمهورية العربية السورية وقامت بنقل 000 8 طن من التفاح عبر خط ترسيم الحدود الذي يفصل بين الجولان السوري المحتل وبقية الجمهورية(49). 
	93 - وسنت الحكومة السورية، بغية مساعدة مواطنيها في الجولان المحتل، تشريعا بالاستمرار في صرف الأجور للمواطنين السوريين الذي فصلتهم السلطات الإسرائيلية من العمل. ويرمي التشريع إلى مساعدة المواطنين على الحفاظ على هويتهم وروابطهم الوطنية مع الوطن الأم.
	رابعاً - خاتمة
	94 - ظل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجولان السوري يعمل خلال عام 2010 على تفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية بين السكان الرازحين تحت الاحتلال. 
	95 - وتواصل توسيع نطاق المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، ولا تزال مسألة العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وإنفاذ القانون بشكل كاف في مواجهة المستوطنين تثير قلقا بالغا، كما لا يزال الفلسطينيون محرومين من الحصول على ما يكفي من المياه، واستمر تدهور البيئة، ولا تزال مستويات الفقر مرتفعة، كما لا تزال البطالة تشكل حالة مزمنة على الرغم من النمو الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي، كما استمرت مؤشرات الصحة في التدهور.
	96 - وجرى تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بقدر محدود، ولكن الإمدادات الأساسية لإعادة البناء لا تزال محظورة، كما لا يزال مستوى حركة الشاحنات يساوي جزءا ضئيلا من مستوياتها قبل الحصار كما ظل تنقل الأشخاص خاضعا لقيود مشددة.
	97 - وما زالت الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية على المدن والبلدات الإسرائيلية توقع ضحايا من المدنيين. وتواصل إسرائيل انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك التسبب في موت وجرح المدنيين الفلسطينيين، وتحتجز آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتواصل بناء المستوطنات والجدار وتفرض حصارا على قطاع غزة. 
	98 - وقال الأمين العام في رسالته الموجهة إلى الاجتماع الذي نظمته الأمم المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دعما للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 29 آذار/مارس 2011، إن جميع مظاهر العنف يجب أن تتوقف، وأن يُقدم مرتكبوه إلى العدالة. وقال إن الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 يجب أن ينتهي. وشدد على أن للفلسطينيين حقا مشروعا في إنشاء دولتهم المستقلة القابلة للحياة، وإن لإسرائيل الحق في العيش في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا. وبعد أن أشار إلى الحاجة الملحة لتحقيق حل الدولتين، قال إنه يتعين بذل جهود جادة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بأسرع فرصة ممكنة، استنادا إلى الاتفاقات القائمة بين الطرفين، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية().
	99 - وستواصل الأمم المتحدة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط بالاستناد إلى القانون الدولي وجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد للاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة ومتصلة الأجزاء تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل الآمنة.

