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  يعاجمللس االقتصادي واالجتما    اجلمعية العامة
  ٢٠١٢الدورة املوضوعية لعام     الدورة السابعة والستون

  ** من جدول األعمال املؤقت١١لبند ا    * من القائمة األولية٦٢البند 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية

ــة، مبــا فيهــا القــدس   ــشرقية، وللــسكان  احملتل  العــرب يفال
  اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية

االنعكاسات االقتصادية واالجتماعيـة لالحـتالل اإلسـرائيلي  
علــــى األحــــوال املعيــــشية للــــشعب الفلــــسطيين يف األرض
الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وللــسكان

        العرب يف اجلوالن السوري احملتل
قتـــصادية واالجتماعيـــة لالحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى     االنعكاســـات اال    

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

  مذكرة من األمني العام    
  

 إىل األمــني العــام أن ،٢٠١١/٤١ هيف قــرار ،مــاعيطلــب اجمللــس االقتــصادي واالجت   
ذلـك  يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني، عن طريق اجمللس، تقريرا عن تنفيـذ    

إليهــا ، إىل األمــني العــام أن يقــدم ٦٦/٢٢٥قرارهــا يف  ،طلبــت اجلمعيــة العامــة أيــضاو. القــرار
وُيقــدَّم هــذا التقريــر، الــذي أعدتــه . بعة والــستنيتقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار يف دورهتــا الــسا

  .اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، عمال بقراري اجلمعية واجمللس
  

 
  

 * A/67/50.  
  **  E/2012/100.  
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التقرير الذي أعدتـه اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا عـن االنعكاسـات                      
ــصادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــى األحــوال املعيــشي      ة للــشعب االقت

الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وللـسكان العـرب    
 إىل ٢٠١١مــارس / آذار٣٠يف اجلــوالن الــسوري احملتــل خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 

  *٢٠١٢مارس / آذار٢٩
  

  موجز  
ــ   ــشرقية، واتباعهــا     تكان ــسطينية، مبــا فيهــا القــدس ال  الحــتالل إســرائيل لــألرض الفل

ــسياسات و ــداعيات         ل ــدويل ت ــساين ال ــانون اإلن ــام الق ــن أحك ــددا م ــهك ع ــدابري تنت ــا لت اختاذه
  .اجتماعية واقتصادية سلبية على الشعب الفلسطيين يف األرض احملتلة

ــرة املــشمولة     ــل  هبــذا وخــالل الفت ــر، قُِت ــهم  ١٢٢التقري ــسطينيا مــن بين  طفــال، ١٢ فل
، بلـغ عـدد     ٢٠١٢فرباير  /اطوحبلول شهر شب  .  طفال ٣٦٢من بينهم   آخرون   ٢ ٠٧٧وُجرح  

 وُتـشري   ، شخـصا  ٤ ٤١١حمتجـزين يف الـسجون اإلسـرائيلية        كانوا ما زالوا    الفلسطينيني الذين   
، قامت السلطات اإلسـرائيلية بتـدمري       ٢٠١١ويف عام   . انتهاكات حلقوقهم حدوث  إىل  تقارير  

قــدرها بنــسبة نيون، أي مــا ميثــل زيــادة ي مــبىن مــن املبــاين الــيت ميلكهــا الفلــسط٦٢٠أكثــر مــن 
 فلسطيين للتشريد بـسبب هـدم   ١ ١٠٠وتعرض ما جمموعه  . ٢٠١٠يف املائة مقارنة بعام      ٤٢

  .بسبب عنف املستوطننيفلسطينيا آخرون  ١٤٠ دوتشّراملنازل، 
 مـستوطنة غــري قانونيـة ويف حنــو   ١٤٤ مــستوطن إسـرائيلي يف  ٥١٩ ٠٠٠حنـو  وٌيقـيم    
ــؤرة اســتيطانية موجــودة يف خمتلــف أحنــ   ١٠٠ ــة  ب ــسطينية احملتل وشــهدت ســنة  . اء األرض الفل
ــة   ٢٠١١ ــشاط االســتيطاين، مقارن ــادة يف الن ــدا    ب زي ــسابقة، األمــر الــذي يــشكل هتدي ــسنة ال ال
اســتمرار االســتيالء مــع  ،عنــف املــستوطننيأيــضا تزايــد تواصــل و. ألرض الفلــسطينيةلوحــدة ا

  .على املمتلكات الفلسطينية

 
  

نية اليت قدمها كـل مـن       ات الف مهسامتود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا اإلعراب عن تقديرها لل           *  
مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل و ،إدارة الــشؤون الــسياسية

الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة             
صحة العامليــة، ومكتــب منــسق األمــم املتحــدة اخلــاص لعمليــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، ومنظمــة الــ

السالم يف الشرق األوسط، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وجامعة              
 .الدول العربية
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ــذي      ــدار الـ ــاء اجلـ ــرائيل بنـ ــلت إسـ ــه  وواصـ ــغ طولـ ــومترات٧٠٨ يبلـ ــد  ، كيلـ ويوجـ
ويفـصل  واملـوارد الطبيعيـة     القـرى   ويعزل اجلـدار    . املائة منه داخل حدود الضفة الغربية      يف ٨٥

  .القدس الشرقية عن بقية األرض الفلسطينية احملتلةيف الوقت نفسه 
واستمر احلـصار الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى قطـاع غـزة منـذ فـوز حركـة محـاس يف                          
  . يف تسليط عقوبة مجاعية على السكان املدنيني٢٠٠٧يونيه /ات يف حزيراناالنتخاب

، ارتفــع عــدد العقبــات اإلســرائيلية الــيت تعــوق حركــة       ٢٠١١وعلــى امتــداد ســنة     
  . األنواع عقبة خمتلفة٥٢٠الفلسطينيني داخل الضفة الغربية لتصل إىل ما جمموعه 

. لطبيعيــة أيــضا يف األرض احملتلــة  ســرائيل يف اســتغالل وهتديــد املــوارد ا   إواســتمرت   
وإضافة إىل ذلك، ال يزال الفلسطينيون والسوريون الذين يعيشون حتت االحتالل يعـانون مـن               

  .املياهيتعلق بتخصيص  فيماالتمييز 
يعكـس  قابـل لالسـتدامة و  وال يزال النمو االقتصادي يف األرض الفلسطينية احملتلة غـري     

أساســا القطــاع غــري القــائم علــى  قاطرتــه يف ذلــك هــي نيــة مــستويات متدمــن اقتــصادا يتعــاىف 
وظلـت معـدالت البطالـة مرتفعـة، وال تـزال معـدالت الفقـر وانعـدام األمـن                   . التبادل التجاري 

  .مقلقةالغذائي، وخاصة يف قطاع غزة، 
ــتيطانية التوســـعية يف اجلـــوالن الـــسوري احملتـــل،      وواصـــلت إســـرائيل ممارســـاهتا االسـ
ــة     الــسكان اظــل  بينمــا ــود املفروضــة علــى إمكاني ــز والقي لعــرب الــسوريون يعــانون مــن التميي

ملــستوطنني اســتخدام ااحلــصول علــى املــوارد، الــيت تــشمل االســتحواذ علــى املــوارد مــن أجــل   
  . هلا حصريااإلسرائيليني
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  مقدمة  -أوال   
ــة ٢٠١١/٤١أعــرب كــل مــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف قــراره     - ١ ، واجلمعي
املمارسات اليت تقوم هبا إسـرائيل، الـسلطة        تلك  ، عن قلقهما إزاء     ٦٦/٢٢٥امة، يف قرارها    الع

القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة ويف اجلــوالن الــسوري احملتــل، والــيت تــشكل  
املمارسات التسبب يف وفـاة املـدنيني وإصـابتهم      تلك  وتشمل  . انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل   

لقــانون اإلنــساين وفقــا لاألطفــال والنــساء، الــذين جيــب محايتــهم مجيعــا   ومــن بينــهم وح، جبــر
مـــن قبـــل [...] تزايـــد حـــوادث العنـــف ”وأعـــرب اجمللـــس عـــن قلقـــه العميـــق إزاء . الـــدويل

وضـد  [...] ضـد املـدنيني الفلـسطينيني       [...] املستوطنني اإلسرائيليني املسلحني غري القانونيني      
اجمللس عن قلقه أيـضا ألن آالف الفلـسطينيني، مبـن فـيهم أطفـال ونـساء،                 ، وأعرب   “ممتلكاهتم

بـسبب تـسريع   أيـضا  ويساور اجمللس واجلمعية القلق     . ال يزالون حمتجزين يف ظل ظروف قاسية      
األرض الفلـسطينية احملتلـة؛ واسـتغالل       داخـل   بنـاء املـستوطنات؛ وتـشييد اجلـدار         وترية  إسرائيل  

البنيـة  املنازل واملؤسسات االقتصادية واألراضي الزراعيـة و      هدم  ارسة   مم تزايداملوارد الطبيعية؛ و  
؛ وإلغـاء حـق الفلـسطينيني يف اإلقامـة يف القـدس الـشرقية احملتلـة ومـا حوهلـا؛ واسـتمرار                       التحتية

الــسياسة اإلســرائيلية املتمثلــة يف إغــالق املنــاطق وفــرض قيــود صــارمة علــى حتــرك األشــخاص    
 ســلط اجمللــس واجلمعيــة األضــواءو. ر املفــروض علــى قطــاع غــزةوالبــضائع مبــا يف ذلــك احلــصا

ملمارسـات اإلسـرائيلية    مـا ختلفـه ا    ، علـى    ٦٦/٢٢٥  و ٢٠١١/٤١، مـن خـالل قراريهمـا        أيضا
علـــى املــوارد الطبيعيــة وعلــى الظـــروف االجتماعيــة واالقتــصادية للـــشعب      مــن آثــار ضــارة    

  .الفلسطيين وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل
وطلــب اجمللــس واجلمعيــة إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرين عــن تنفيــذ قراريهمــا            - ٢

ممارسات إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، الـيت تتنـاىف            يتناوالن   ٦٦/٢٢٥ و   ٢٠١١/٤١
  . مع هذين القرارين

  
  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية  -ثانيا   

  القتلى واجلرحى    
ــا يف  - ٣ ، قُتـــــل ٢٠١٢مـــــارس / آذار٢٩  و٢٠١١مـــــارس / آذار٣٠بـــــني  الفتـــــرة مـــ

وبينمـا ُتعـزى أغلبيـة اخلـسائر         . املباشـر   آخرون كنتيجة للرتاع   ٢ ٠٧٧فلسطينيا وجرح    ١٢٢
 إصابة جبروح كانت ناجتـة      ٢٠٥ البشرية إىل قوات األمن اإلسرائيلية، فإن حالة وفاة واحدة و         

ويف . آخــرون ٣٦٢ طفــال وجــرح ١٢ضحايا، قُتــل ومــن بــني الــ . عــن هجمــات املــستوطنني 
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ــسها  ــرة نفــ ــل الفتــ ــرح    ٦، قٌتــ ــالن، وجــ ــهم طفــ ــن بينــ ــرائيليني، مــ ــن  ٦٦ إســ ــرائيليا مــ  إســ
  . )١(طفالن بينهم
ــزهــاء وُيعــزى    - ٤ ــة إىل  ي اخلــسائر البــشرية يف صــفوف ثلث  الفلــسطينيني يف الــضفة الغربي

ذلــك اخلــسائر البــشرية املتكبَّــَدة خــالل األنــشطة االســتيطانية، مبــا يف إىل عنــف املــستوطنني أو 
علــى اعتــداءات املــستوطنني،   احتجاجــاً االشــتباكات الــيت وقعــت أثنــاء مظــاهرات ُنظِّمــت      

ــستوطنات      ــة املـ ــة هبـــدف محايـ ــة علـــى احلركـ ــود املفروضـ ــي، والقيـ ــتيالء علـــى األراضـ واالسـ
ــعه ــم    . )٢(اوتوسُّ ــسكري اإلســرائيلي رق ــر الع ــا لألم ــّرف )١٩٦٧ (١٠١ووفق ــسلطات ، ُتع ال

اإلسرائيلية التجمعـات واملظـاهرات يف األرض احملتلـة، الـيت مل حتـصل علـى تـصريح مـن القائـد                      
العسكري اإلسرائيلي، بأهنا جتمعات غـري قانونيـة، حـىت لـو كانـت غـري عنيفـة، وتقـوم بتفريـق                      

  . )٣(معظمها بالقوة
ى أساســا إىل أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن اخلــسائر البــشرية يف صــفوف الفلــسطينيني تعــز   - ٥

وكـان  . الغارات اجلوية اإلسـرائيلية والتـوغالت العـسكرية واالغتيـاالت خـارج نطـاق القـضاء               
 أطفـال وامرأتـان، تعرضـوا لطلقـات ناريـة           ٧، مـن بينـهم      فلـسطينيا  ٢١من بـني تلـك اخلـسائر        

  .)٢(وقٌتلوا يف مناطق يف قطاع غزة تقّيد إسرائيل إمكانية الوصول إليها
  

  الحتجازاتاالعتقاالت وا    
ــام    - ٦ ــاهز     ٢٠١١خــالل ع ــا ين ــرائيلية م ــوات اإلس ــذت الق ــيش  ٤ ٢٠٠، نف ــة تفت  عملي

واعتقال يف كافة أحناء الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، اعتقلـت أثناءهـا عـددا يفـوق               
حمتجـزين  مـا زالـوا      فلـسطينيا    ٤ ٤١١ كان،  ٢٠١٢فرباير  /وحىت شباط . )٢( فلسطينيا ٣ ١٥٠

  .)٤( قاصرا١٨٣سرائيلية، من بينهم يف السجون اإل
يظـل احملتَجـزون يف الـسجن، دون        و ،ويسمح القـادة العـسكريون باالحتجـاز اإلداري         - ٧

. حماكمــة أو توجيــه هتــم إلــيهم، ملــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد لعــدد غــري حمــدود مــن املــرات 
_________________ 

: ملـدنيني ا عـن محايـة      ه املعلومات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة، من قاعـدة بياناتـ             قدم هذه   )١(  
 .www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002: ، املتاحة من املوقع الشبكيقاعدة البيانات املتعلقة باخلسائر البشرية

  .٢٠١٢قّدم هذه املعلومات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،   )٢(  
ــرائيل،      )٣(   ــواطن يف إس ــوق امل ــة حق ــانون ، The State of Human Rights in Israel and the OPTمجعي ك

  .www.acri.org.il: ، وهو متاح على املوقع التايل٥٠، الصفحة ٢٠١١ديسمرب /األول
ــسيلم      )٤(   ــز بتـ ــجلها مركـ ــام سـ ــي احمل    (أرقـ ــسان يف األراضـ ــوق اإلنـ ــرائيلي حلقـ ــات اإلسـ ــز املعلومـ ــةمركـ ، )تلـ

ــو ــاح وهــــــــــ ــشبكي   متــــــــــ ــع الــــــــــ ــن املوقــــــــــ  www.btselem.org/statistics/minors_in_custody: مــــــــــ
  .www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners و
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حمـاميوهم  ستطيع حيق للمحتجزين الطعن يف أمـر االعتقـال لـدى حمكمـة عـسكرية، ال يـ              وبينما
كـان  ،  ٢٠١٢فرباير  /شباطحىت  و. )٥(االطالع على املعلومات اليت يستند إليها قرار االحتجاز       

  .)٦(٣٢٠يبلغ عدد الفلسطينيني احملتجزين إداريا املعتقلني يف السجون اإلسرائيلية 
 إىل الفلـسطينيني الـسجناء  وفضال عن ذلك، فـإن الـسياسة اإلسـرائيلية املتمثلـة يف نقـل               - ٨

األراضي اإلسرائيلية تشكل انتهاكا اللتزامـات إسـرائيل، بوصـفها الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،            
ــادة  ــة    ٧٦مبوجـــب املـ ــدنيني وقـــت احلـــرب، املؤرخـ ــة املـ ــة حبمايـ ــة جنيـــف املتعلقـ  مـــن اتفاقيـ

ــة   (١٩٤٩أغــسطس/آب ١٢ ــة جنيــف الرابع ــسبب يف شــقاء   . )٧()اتفاقي ــسياسة ال تت وهــذه ال
ــسجناء  ــذين    فحــسب وإمنــ ال ــراد أســرهم ال ــقاء أف ــضا يف ش ــا يف   ا أي ال ميلكــون أي حــق تقريب
غـري جمديـة بـسبب النظـام املُـضين الـذي            تغـدو   ، وأما احلقوق املـسموح هبـا رمسيـا فهـي            زيارهتم

اســتخراج التــراخيص ومــنح اإلذن بالزيــارة، كمــا ورد يف تقريــر فيمــا يتعلــق بتفرضــه إســرائيل 
ــوق     ــة حق ــين حبال ــرر اخلــاص املع ــام    املق ــذ ع ــة من ــسطينية احملتل ــسان يف األرض الفل  ١٩٦٧اإلن

  ). ١٨، الفقرة A/66/358الوثيقة  انظر(
باسـتمرار  ”وال يزال األطفال الفلسطينيون الـذين حتتجـزهم إسـرائيل يتعرضـون أيـضا                 - ٩
ــ ــاء  ل ــة أثن ــيهم سوء املعامل ــهم واســتجواهبم إلقــاء القــبض عل ــداءات  “، ونقل ــا يف ذلــك االعت ، مب

اللفظية، وكذلك التهديد والترهيب واحلبس االنفـرادي، وقـد تـصل هـذه         ساءات  اإلاجلسدية و 
  . )٨(املعاملة يف بعض احلاالت إىل حد التعذيب

ألطفــال اإلســرائيليني، للقــانون علــى االخــتالف مــن اوخيــضع األطفــال الفلــسطينيون،   - ١٠
اليت يوفرها القـانون    العسكري اإلسرائيلي، الذي يوفر للقصر وسائل محاية أقل بكثري من تلك            

ويف املتوسـط، بلـع عـدد األطفـال     ). ٣٥، الفقـرة  A/66/358انظـر الوثيقـة   (اجلنـائي اإلسـرائيلي   
ومنـذ  . )٩(٢٠١١ طفال علـى امتـداد عـام         ١٩٢الفلسطينيني احملتجزين يف السجون اإلسرائيلية      

. )١٠(ين طفـل فلـسطي    ٧ ٥٠٠حنـو   ، قامت السلطات اإلسرائيلية باعتقال ومقاضـاة        ٢٠٠٠عام  

_________________ 
  )٥(  The State of Human Rights in Israel and the OPT ١٥ و ١٤، الصفحتان.  
  .www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners انظر   )٦(  
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  

حـسب  ” فـرع فلـسطني      -للحصول على مزيـد مـن التفاصـيل، انظـر احلركـة الدوليـة للـدفاع عـن األطفـال                       )٨(  
نون كـا (“ تقريـر عـن حالـة األطفـال الفلـسطينيني احملتجـزين يف نظـام احملـاكم العـسكرية اإلسـرائيلية                    : أقواهلم
  .٣، الصفحة )٢٠١٢يناير /الثاين

 .٧، الصفحة املرجع نفسه  )٩(  

 .٤، الصفحة املرجع نفسه  )١٠(  
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 يف املائة من القـضايا املرفوعـة ضـد القـصر يف الـضفة الغربيـة                 ٩٩,٧٤وتشري التقديرات إىل أن     
وهـذه النـسبة   .  يف املائة مـن القـضايا    ٩٨انتهت بإدانتهم، وصدرت أحكام بسجن األطفال يف        

  يف ٦,٥خمتلفة متاما عن نسبة األحكام بالسجن الصادرة ضـد األطفـال اإلسـرائيليني الـيت تبلـغ                  
  . )١١(املائة

  
  التدابري اإلدارية والتشريعية اإلسرائيلية    

تزداد حدة العنف الذي ميارسه املدنيون اإلسرائيليون ضد الفلـسطينيني بـسبب وجـود                - ١١
نظام قـانوين مـزدوج، أي حمـاكم مدنيـة للمـدنيني اإلسـرائيليني ونظـام قـضائي عـسكري يـوفر                      

ن تقدمي شكوى ضد املـستوطنني أو ضـد عـسكري           ما يكو كثريا  و. )١٢(محاية أقل للفلسطينيني  
العديـد منـهم عـن      حيجـم   وهلـذا   . لكـثري مـن الفلـسطينيني     بالنسبة  إسرائيلي عملية معقدة وخميفة     

  .القيام هبذه العملية
ــل       - ١٢ ــرّوج إســرائيل إلقامــة منــوذج الستــصالح األراضــي ٌيقــصي الفلــسطينيني والقبائ وت

تقـوم  ونظام تقسيم األراضي وختطيطهـا الـذي        . )١٣(همالبدوية وميارس التمييز ضدهم ويستبعد    
 والقـــدس الـــشرقية يعرقـــل منـــو وتنميـــة الفلـــسطينيني،  )١٤(يف املنطقـــة جـــيمبتطبيقـــه إســـرائيل 

وتتـضمن هـذه املعاملـة التفـضيلية املوافقـة      . يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنات اإلسـرائيلية   بينما
لـــضرورية، واملـــشاركة يف عمليـــة التخطـــيط، علـــى اخلطـــط الرئيـــسية وتـــوفري البنيـــة التحتيـــة ا

  .)٢(وختصيص األراضي واملوارد املائية
وحتــول القيــود املــذكورة آنفــا دون القيــام بأنــشطة اجتماعيــة واقتــصادية فلــسطينية يف      - ١٣
 يف ٣٥ االسـتيالء علـى   جـرى ويف القـدس الـشرقية احملتلـة،       . )١٥(يف املائة مـن املنطقـة جـيم        ٧٠

 يف املائـة  ٢٢نـسبة قـدرها   دينـة إلنـشاء مـستوطنات إسـرائيلية، وُخصِّـصت      املائة من أراضـي امل   
_________________ 

 .٥، الصفحة املرجع نفسه  )١١(  

 .٢٠١٢قدمت هذه املعلومات مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،   )١٢(  

صــــر احلــــق يف  املقــــررة اخلاصــــة املعنيــــة بالــــسكن الالئــــق كعنــــصر مــــن عنا      أفــــادت هبــــا  معلومــــات   )١٣(  
ــا     معيــــشي مــــستوى ــذا الــــسياق عــــن البعثــــة الــــيت قامــــت هبــ مناســــب وبــــاحلق يف عــــدم التمييــــز يف هــ

: الـــــــــشبكيواألرض الفلـــــــــسطينية احملتلـــــــــة، وهـــــــــي متاحـــــــــة علـــــــــى املوقـــــــــع       إســـــــــرائيل إىل
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11815&LangID=E. 

الـضفة الغربيـة، حتـت الـسيطرة الكاملـة للجـيش       تـضم األغلبيـة الـساحقة مـن أراضـي          تقع املنطقة جـيم، الـيت       )١٤(  
  .اإلسرائيلي، حىت يف ما يتعلق بالشؤون املدنية

ــة العمــل الدوليــة،    )١٥(   ، )٢٠١١(،  ”The situation of workers of the occupied Arab territories“منظم
---/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm: الـــــشبكي مـــــن املوقــــع ، وهـــــو متــــاح  ٣ الــــصفحة 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_155419.pdf. 
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ــة منــاطق خــضراء      ــن األراضــي إلقام ــة  م ــسبة قــدرها   عامــة، يف حــني  وبنيــة حتتي خصــصت ن
، وهــذه الــيت ضــمتها إســرائيل إليهــا إلنــشاءات الفلــسطينيني املائــة فقــط مــن األراضــي   يف ١٣

  .)١٦(الطبيعي للسكان الفلسطينينيالنسبة غري كافية لتلبية احتياجات النمو 
  

  تدمري املمتلكات ومصادرهتا    
تتعلــق ... خاصــة ” مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تــدمري أي ممتلكــات   ٥٣حتظــر املــادة   - ١٤

  .“أو بالدولة أو السلطات العامة، أو املنظمات االجتماعية أو التعاونية... بأفراد 
 مـبىن   ٦٢٠ بتدمري مـا يزيـد علـى         ٢٠١١ عام   وإمجاال، قامت السلطات اإلسرائيلية يف      - ١٥

 مـرتال،   ٢٢٢ومشل ذلـك    . ٢٠١٠ يف املائة مقارنة بعام      ٤٢مملوكا لفلسطينيني، بزيادة نسبتها     
.  حوضا لتجميع ميـاه األمطـار، وقـاعيت دراسـة، ومـسجدين        ٤٣ حظرية حيوانات، و     ١٧٠و  

  .)٢( شخص من عمليات اهلدم هذه٤ ٢٠٠وتضرر حنو 
 مـبىن فلـسطيين ُهـدم يف األرض         ٢٤ ٨٠٠رقام الواردة أعاله إضافةً إىل زهاء       ومتثل األ   - ١٦

ووفقــا ملــا تــذكره   . )١٧(٢٠١٠ و ١٩٦٧الفلــسطينية احملتلــة خــالل الفتــرة، مــا بــني عــامي       
 علـى مبـان منـشأة دون تـصاريح          ٢٠١١السلطات اإلسرائيلية، ُنفِّذت عمليـات اهلـدم يف عـام           

ىل أنـه مـن الـصعب للغايـة علـى املقـيمني الفلـسطينيني احلـصول          وجتدر اإلشارة إ  . بناء إسرائيلية 
 يف املائة من املباين اململوكة لفلسطينيني الـيت هـدمت           ٦٠وكان أكثر من    . على تلك التصاريح  

  .)٢( يقع يف مناطق خصصتها السلطات اإلسرائيلية للمستوطنات٢٠١١يف عام 
ــازل    - ١٧ ــة، تبلــغ نــسبة املن ــاء، الــيت   ويف القــدس الــشرقية احملتل  الــيت تفتقــر إىل تــصاريح البن

 يف املائة على األقل من جمموع املنـازل الفلـسطينية، وهـذا الوضـع               ٣٢يصعب احلصول عليها،    
 على األقل مـن املقـيمني خلطـر التـشريد، ال سـيما وأن عـدد أوامـر اهلـدم                     ٨٦ ٥٠٠قد يعرِّض   

  .)١٨(مر أ٢٠ ٠٠٠القائمة ملنازل الفلسطينيني يصل حسب التقديرات إىل 

_________________ 
ديـسمرب  /كـانون األول  (،”East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns“مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية،    )١٦(  

: الـــــــــــــــــــشبكيمتـــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــن املوقـــــــــــــــــــع  ، وهـــــــــــــــــــو ٢، الـــــــــــــــــــصفحة )٢٠١١
www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_December_2011_english.pdf. 

ــشبكي       )١٧(   ــع الـ ــة مـــن املوقـ ــازل، وهـــي متاحـ ــدم املنـ ــة هـ ــرائيلية ملكافحـ ــة اإلسـ ــا اللجنـ ــادت هبـ : معلومـــات أفـ
www.icahd.org/?page_id-5508. 

ــة مـــن      )١٨(   ــازل، وهـــي متاحـ ــدم املنـ ــة هـ ــرائيلية ملكافحـ ــة اإلسـ ــا اللجنـ ــادت هبـ ــشبكيمعلومـــات أفـ ــع الـ :  املوقـ
www.icahd.org/?page_id-5374.  
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وقامت السلطات اإلسرائيلية هبدم فنـدق شـربد يف القـدس الـشرقية، وهـو أحـد املعـامل                     - ١٨
ــام بنــــاء وحــــدات ســــكنية جديــــدة     الفلــــسطينية التارخييــــة يف املدينــــة، إلفــــساح اجملــــال أمــ

  .)١٩(للمستوطنني
 متـر   ٨٩٦ ٠٠٠وأفادت السلطة الفلسطينية بأن الـسلطات اإلسـرائيلية صـادرت حنـو               - ١٩
  .)١٩(٢٠١١ع من األراضي الزراعية يف الضفة الغربية خالل عام مرب
 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة النقــل اجلــربي للمــدنيني مــن أرض حمتلــة،  ٤٩حتظــر املــادة   - ٢٠
  .عند الضرورة لكفالة أمن هؤالء املدنيني أو ألسباب عسكرية قهرية إال
صفهم أطفـال، للتـشريد    فلـسطيين، أكثـر مـن نـ        ١ ١٠٠ أُخـضع حنـو      ٢٠١١ويف عام     - ٢١

ويزيـد هــذا العـدد مبقــدار الـضعف علــى عــدد    . القـسري نتيجــة هلـدم املنــازل يف الـضفة الغربيــة   
 ٢٠١١وإضـــافة إىل ذلـــك، أُخـــضع يف عــــام    . ٢٠١٠األشـــخاص الـــذين ُشـــردوا يف عـــام     

  .)٢(فلسطينيا للتشرد القسري نتيجة لعنف املستوطنني اإلسرائيليني ١٤٠
 قرية، تـدهورا منـذ   ١٥٥الرعي املتبقية يف املنطقة جيم، وعددها   وتشهد أوضاع قرى      - ٢٢
، حبيث أُجـرب نـصف سـكاهنا علـى تـرك منـاطق الرعـي يف الـضفة الغربيـة، وفقـدوا                    ٢٠٠٠عام  

قطعــاهنم وانتــهى هبــم املطــاف يف بلــدات وقــرى صــغرية رغمــا عنــهم، وهــو مــا فــرض علــيهم    
ىل سياسـة إسـرائيلية جيـري مبقتـضاها         ويعـزى ذلـك جزئيـا إ      . أسلوب حيـاة يتـسم بقلـة احلركـة        

اهلدم املمنهج ملرافق املياه التقليدية للبدو القائمة علـى اسـتخدام أحـواض جتميـع ميـاه األمطـار،          
ــاهتم البــدوي والزراعــي      ــها للحفــاظ علــى أســلوب حي انظــر الوثيقــة (وهــي مرافــق ال غــىن عن

A/66/358 شــخص مــن البــدو ٢ ٣٠٠وميكــن أيــضا أن يــشرَّد عــدٌد يــصل إىل  ). ٤٢، الفقــرة 
 إذا ٢٠١٢الذين يعيشون على أطراف مدينة القدس، أغلبهم الجئون، تـشريدا قـسريا يف عـام             

ويواجـه  . استمرت السلطات اإلسـرائيلية يف تنفيـذ خططهـا االسـتيطانية الـيت تفيـد هبـا التقـارير                  
دم مـع   أيضا سـكان القـرى الواقعـة يف غـور األردن احتمـال تعـرُّض مـساكنهم للمزيـد مـن اهلـ                      

  .)٢٠(استمرار توسع املستوطنات
وقد اعُترب الفلـسطينيون الـذين كـانوا موجـودين فعليـا يف القـدس الـشرقية احملتلـة لـدى               - ٢٣

ووفقـا للقـانون اإلسـرائيلي، يعتـرب املقيمـون إقامـة       .  مقيمني إقامة دائمة  ١٩٦٧احتالهلا يف عام    
هم ال يهـاجرون إىل البلـد مبوجـب      دائمة مواطنني أجانب يرغبـون يف العـيش يف إسـرائيل ولكنـ            

_________________ 
 .٢٠١٢معلومات قدمتها السلطة الفلسطينية،   )١٩(  

: معلومـــــــات أفــــــــادت هبــــــــا منظمــــــــة العفــــــــو الدوليــــــــة، وهــــــــي متاحــــــــة يف املوقــــــــع الــــــــشبكي   )٢٠(  
www.amnesty.org/en/news/record-number-palestinians-displaced-demolitions-quartet-continues-talk-

2011-12-13.  
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ولذلك تعامـل إسـرائيل الـسكان الفلـسطينيني املقـيمني يف القـدس الـشرقية علـى                  . قانون العودة 
وميكـــن أن خيـــسر الـــسكان   . )٢١()٣٤، الفقـــرة A/66/356انظـــر الوثيقـــة  (أهنـــم مهـــاجرون  

لفعـل، إذا أقـاموا   الفلسطينيون املقيمون يف القـدس الـشرقية إقامتـهم الدائمـة، وهـم خيـسروهنا با         
خارج إسرائيل أو القدس الشرقية احملتلة ملدة سبع سنوات، أو إذا حصلوا على اإلقامـة الدائمـة               

كذريعــة “  لدولــة إســرائيلالــوالء”وميكــن أن ُتــستخدم مقولـة عــدم  . أو اجلنـسية يف بلــد آخــر 
ــشرقية، وحــدث هــذا فعــال          ذلــك وحتظــر. إللغــاء إقامــة الفلــسطينيني املقــيمني يف القــدس ال

 وحيتمـل أن تعـرِّض عـددا        )٢٢(١٩٠٧االستخدام األنظمـة املرفقـة باتفاقيـة الهـاي الرابعـة لعـام              
كبريا مـن الـسكان الفلـسطينيني املقـيمني يف القـدس الـشرقية خلطـر إلغـاء إقامتـهم الدائمـة، إذا                       

  ).٣٧ إىل ٣٥، الفقرات A/66/356انظر الوثيقة (مارسوا حقهم يف حرية التعبري والرأي 
وعــالوة علــى ذلــك، متــسكت احملكمــة العليــا بدســتورية قــانون املواطنــة والــدخول إىل   - ٢٤

وحيـول هـذا القـانون دون مجـع مشـل األسـرة يف حالـة                . ٢٠١٢ينـاير   /إسرائيل يف كانون الثـاين    
ويتــضرر مــن هــذا القــانون  . اإلســرائيليني املتــزوجني مــن فلــسطينيني مــن الــضفة الغربيــة وغــزة  

ومـن مث   .  املقيمـون يف القـدس املقترنـون بـأزواج مـن بقيـة األراضـي احملتلـة                 حتديدا الفلسطينيون 
يضطر أفراد هذه األسر الفلسطينية إىل السفر إىل اخلارج، أو العيش معـا بـصورة غـري قانونيـة،                   

وينتــهك هــذه القــانون احلظــر املطلــق للتمييــز، الــوارد يف القــانون الــدويل . أو العــيش منفــصلني
ى األخص يف عدة معاهدات صـدقت عليهـا إسـرائيل ويقـع عليهـا التـزام                 حلقوق اإلنسان، وعل  

والعهـد   )٢٣(بالتقيد هبا، ومن بينها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري        
الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية   

 على النحو الذي أشار إليه مكتب منـسق         )٢٥(اقية حقوق الطفل   واتف )٢٤(واالجتماعية والثقافية 
  .)٢٦(األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط

، ألغـت   ٢٠١١ديـسمرب   / وهنايـة كـانون األول     ١٩٦٧ويف الفترة الواقعة، ما بـني عـام           - ٢٥
  .)٢٧( فلسطيين يف القدس١٤ ٠٠٠السلطات اإلسرائيلية إقامة حنو 

_________________ 
تستند هذه السياسة إىل قضية مبارك عوض اليت نظرهتا حمكمة العدل العليا اليت قررت أنه ينبغي تنظيم وضـع           )٢١(  

 .، وهو قانون اهلجرة)١٩٥٢-٥٧١٢رقم (الفلسطينيني املقيمني وفقا لقانون الدخول إىل إسرائيل 

نيويـورك،   (١٩٠٧ و   ١٨٩٩النـات الهـاي لعـامي       صندوق كـارنيغي للـسالم الـدويل، اتفاقيـات وإع         : انظر  )٢٢(  
 ).١٩١٥مطبعة جامعة أوكسفورد، 

 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠، اجمللد جمموع املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٣(  

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢٤(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٥(  

 .٢٠١٢كتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط، معلومات قدمها م  )٢٦(  

  )٢٧(  ”East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns“ ١، الصفحة.  



A/67/91 
E/2012/13  
 

12-34395 11 
 

ــة الدائمــة،      وفــضال عــ   - ٢٦ ــصاريح اإلقام ــى ت ــصعب احلــصول عل ــزال مــن ال ــك، ال ي ن ذل
سيما يف حاالت مجع مشل األسرة، عندما يتزوج مقدسيون شرقيون بفلسطينيني مـن أجـزاء                ال

ــة أو غــزة ويرغبــون يف العــيش معــا يف القــدس الــشرقية     ــذ عــام  . أخــرى مــن الــضفة الغربي ومن
وال يـزال تـسجيل أطفـال    . “قامـة املختلطـة  اإل”، أعاق جتميد مجع مشل األسـر زجيـات        ٢٠٠٣
، A/66/356انظـر الوثيقـة     (كمقيمني يف القـدس الـشرقية يـشكل عمليـة طويلـة وشـاقة                األزواج
  ).٣٨ الفقرة
وال تــزال أنــشطة بنــاء املــستوطنات، الــيت تــستتبع بالــضرورة يف بعــض األوقــات طــرد     - ٢٧

. رقية، وتعّرضـهم خلطـر التـشريد القـسري        الفلسطينيني من بيوهتم، هتدد املقيمني يف القدس الش       
 ٥٠٠ويتضرر من ذلك علـى وجـه اخلـصوص سـكان مدينـة القـدس القدميـة وحـي سـلوان، و                

  .)٢٧(شخص يف حي الشيخ جراح
  

  املستوطنات وعنف املستوطنني    
املـستوطنات اإلسـرائيلية عائقـا خطـريا وغـري          ) ١٩٧٩ (٤٤٦يعترب قـرار جملـس األمـن          - ٢٨

ــام حتق ــرائيلية يف األرض  . يـــق الـــسالمقـــانوين أمـ ويـــستند عـــدم مـــشروعية املـــستوطنات اإلسـ
ال جيـوز لدولـة   ” من اتفاقية جنيف الرابعة، اليت تـنص علـى أنـه       ٤٩الفلسطينية احملتلة إىل املادة     

وُتعتــرب . “االحــتالل أن ترحِّــل أو تنقــل جــزءا مــن ســكاهنا املــدنيني إىل األراضــي الــيت حتتلــها    
... التخوم اجلديدة لعمليات سلب السكان التقليديني ممتلكـاهتم         ”ا من   املستوطنات أيضا جزء  

  .)١٣(“والسيطرة على األرض الفلسطينية
 )٢٨( مـــستوطنة غـــري قانونيـــة١٤٤ مـــستوطن إســـرائيلي يف ٥١٩ ٠٠٠ويعـــيش حنـــو   - ٢٩
وعـادة مـا تكـون البـؤر     .  بؤرة استيطانية يف أجزاء خمتلفة من األرض الفلسطينية احملتلـة        ١٠٠ و

االســتيطانية مــستوطنات أصــغر تقبلــها احلكومــة وتــدعمها يف حــاالت كــثرية، متحديــة بــذلك  
أحكـــام القـــضاء اإلســـرائيلي يف بعـــض األحيـــان، إال أهنـــا غـــري قانونيـــة مبوجـــب القـــانون          

  .)٢٩(اإلسرائيلي
  

_________________ 
، وهي متاحة يف املوقع     ٢٠١١أغسطس  / آب ٣اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، نشرة صحفية مؤرخة          )٢٨(  

  .www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Sett_E2011.pdf: الشبكي
وهــي ) مركــز املعلومــات اإلسـرائيلي حلقــوق اإلنــسان يف األراضـي احملتلــة  (معلومـات ســجلها مركــز بتـسيلم     )٢٩(  

  .www.btselem.org/settlements/statistics: متاحة من املوقع الشبكي
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 يف املائة من أراضي الضفة الغربيـة بغـرض          ٤٠وقد صادرت السلطات اإلسرائيلية حنو        - ٣٠
  .)٣٠(نيني إسرائيليني يف األرض الفلسطينية احملتلة، انتهاكا للقانون اإلنساين الدويلتوطني مد

وعالوة على ذلك، ال يـزال الـسكان الفلـسطينيون يعـانون مـن التمييـز املؤسـسي بـني                      - ٣١
املقيمني الفلـسطينيني واملـستوطنني اإلسـرائيليني، الـذي حيـايب مـصاحل املـستوطنني علـى مـصاحل                   

 ويتــسم هــذا النظــام يف مجلــة أمــور بوجــود نظــامني قــضائيني منفــصلني، أحــدمها  .الفلــسطينيني
وتقـوم احلكومـة اإلسـرائيلية أيـضا بتزويـد          . )٣١(للفلسطينيني واآلخـر للمـستوطنني اإلسـرائيليني      

. املـــستوطنني اإلســـرائيليني مبزايـــا كحـــوافز لتـــشجيع اهلجـــرة إىل املـــستوطنات غـــري القانونيـــة  
ــوافز مز  ــذه احلـ ــضمن هـ ــشية    وتتـ ــستويات معيـ ــضة، ومـ ــكان منخفـ ــاليف إسـ ــة، وتكـ ــا ماليـ ايـ

  .)٣٢(مرتفعة
  

  النشاط االستيطاين    
 يف  ٢٠ زيـادة يف النـشاط االسـتيطاين، حبيـث حـدثت زيـادة قـدرها                 ٢٠١١شهد عام     - ٣٢

ويقـع عــدد مـن وحــدات   . ٢٠١٠املائـة يف اإلنــشاءات اجلديـدة يف املــستوطنات، مقارنـة بعــام    
  .)٣٣(ؤها يف مناطق ُتعترب حيوية لوحدة األراضي الفلسطينيةاالستيطان املعتزم إنشا

 اعتزامـه إضـفاء     ٢٠١١وإضافة إىل ذلك، أعلن جملس الوزراء اإلسـرائيلي خـالل عـام               - ٣٣
ــا علــى    ــة رمسي ــؤرة اســتيطانية يقــيم فيهــا   ١١الــصفة القانوني  مــستوطن كــي تــصبح  ٢ ٣٠٠ ب

القانونيـة علـى مئـات الوحـدات املـشيدة          مستوطنات معترفا هبا اعترافا كامال، وإضـفاء الـصفة          
  .)٣٣(بصورة غري قانونية يف املستوطنات القائمة

 وحـــدة ســـكنية جديـــدة  ٤ ٠٠٠ويف القـــدس الـــشرقية احملتلـــة، ُووفـــق علـــى إنـــشاء     - ٣٤
. )٢٠( علــى األقــل٢٠٠٦وهــذا الــرقم هــو األعلــى منــذ عــام . ٢٠١١للمــستوطنني خــالل عــام 

_________________ 
 How dispossession Happens: The Humanitarian Impact”مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، صـحيفة وقـائع،      )٣٠(  

of the Takeover of Palestinian Water Springs by Israeli Settlers“٤ ، الــصفحة٢٠١٢مــارس /، آذار ،
:  املوقــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــشبكيمــــــــــــــــــــــــــــــــنمتاحــــــــــــــــــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــــــــــــــــــي

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_english.pdf.  
  )٣١(  The State of Human Rights in Israel and OPT ١٢، الصفحة.  
مركــز (انظــر مركــز بتــسيلم   . تعتــرب إســرائيل معظــم املــستوطنات يف الــضفة الغربيــة منــاطق ذات أولويــة         )٣٢(  

: مـــــــن موقعـــــــه الـــــــشبكي  ) اإلســـــــرائيلي حلقـــــــوق اإلنـــــــسان يف األراضـــــــي احملتلـــــــة     املعلومـــــــات
www.btselem.org/settlements/migration.  

:  حركـــــــــة الـــــــــسالم اآلن، وهـــــــــي متاحـــــــــة مـــــــــن املوقـــــــــع الـــــــــشبكي  معلومـــــــــات ســـــــــجلتها  )٣٣(  
peacenow.org.il/eng/2011Summary.  
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 وحـدة اسـتيطانية جديـدة يف ثالثـة مواقـع يف             ٥٥ يف تـشييد     وبدأت احلكومة اإلسـرائيلية أيـضا     
  .)٣٣(قلب األحياء الفلسطينية بالقدس

وأفــادت الــسلطة الفلــسطينية بــأن الــسلطات اإلســرائيلية قامــت علــى مــدى الــسنوات     - ٣٥
 وحــدة ٢٨ ٠٠٠الـثالث املاضــية بالتوســع يف املــستوطنات املوجــودة يف األراضــي احملتلــة ببنــاء  

  .)٣٤( مستوطن١٠٣ ٠٠٠ تؤوي حنو سكنية جديدة
  

  عنف املستوطنني    
ال يــزال تقــاعس الــسلطات اإلســرائيلية يف جمــال إنفــاذ القــانون إزاء عنــف املــستوطنني    - ٣٦

واالستيالء على ممتلكات الفلسطينيني يدمي حالة اإلفالت من العقاب يف الضفة الغربيـة احملتلـة،               
 وهـو يـشكل أيـضا انتـهاكا مـستمرا ألبـسط التـزام        .)٢(مما يشجع على ممارسة املزيد من العنف  

أساسي عليها مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل وهـو االلتـزام حبمايـة سـكان مـدنيني يعيـشون                 
 مـن الربوتوكـول     ٧٧حتت االحتالل، وتوفري محاية خاصة لألطفال على النحو احملدد يف املـادة             

 واملتعلــق حبمايــة  ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢اإلضــايف امللحــق باتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف     
، A/66/358انظـــر أيـــضا الوثيقـــة  ) (الربوتوكـــول األول(ضـــحايا الرتاعـــات املـــسلحة الدوليـــة  

  .)٣٥()٢٧ الفقرة
 يف املائــة يف عـدد اهلجمـات الــيت قـام هبــا    ٣٠ زيــادة نـسبتها  ٢٠١١وُسـجلت يف عـام     - ٣٧

ــسطينيني أو أضــرار يف ممتلكــ       ــوع ضــحايا فل ــن وق ــستوطنون وأســفرت ع ــة بعــام  م اهتم مقارن
 يف املائـة علـى الـرقم املـسجل          ١٦٥ بأكثر من    ٢٠١١ويزيد الرقم املسجل يف عام      . )٢(٢٠١٠
 شــجرة مملوكــة ١٠ ٠٠٠وقــد قــام املــستوطنون اإلســرائيليون بــائتالف حنــو  . ٢٠٠٩يف عــام 

للفلسطينيني، معظمهـا أشـجار زيتـون، أو باقتالعهـا مـن جـذورها، علـى حنـو أثّـر بـشدة علـى             
  .)١٢(ق مئات األسر الفلسطينيةأرزا
 ٢٠١٢فربايـــر / وشـــباط٢٠١١فربايـــر /وقـــام املـــستوطنون اإلســـرائيليون بـــني شـــباط  - ٣٨

  .)٣٦(بتخريب سبعة مساجد وكنيسة وإضرام النار فيها

_________________ 
كـانون   (٢٠١١منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون املفاوضات، تقرير عن األنشطة اإلسرائيلية يف عام               )٣٤(  

 .٣، الصفحة )٢٠١٢يناير /الثاين

 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٥(  

، هي  ) الفلسطينية، دائرة شؤون املفاوضات    التحريرمنظمة  (انظر التقارير الشهرية جملموعة الرقابة الفلسطينية         )٣٦(  
 .www.nad-plo.org/monthlyreports.php: متاحة من املوقع الشبكي
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ومن املظاهر األخرى هلذه اهلجمات تكـرار حتـرش املـستوطنني باألطفـال الفلـسطينيني                 - ٣٩
وهو ما ُيقال إنه ثبَّط األطفـال وعـن االنتظـام يف املـدارس وثـبطّ               وهم يف طريقهم إىل املدرسة،      

أسرهم عن إرسـاهلم إىل املـدارس، ممـا يـشكل بالتـايل انتـهاكا حلـق أولئـك األطفـال يف التعلـيم                        
  ).٢٧، الفقرة A/66/358انظر الوثيقة (

وقامــت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان بتوثيــق عــدة حــاالت ظهــر فيهــا أن    - ٤٠
ــة          ــات احمللي ــى اجملتمع ــد هجــومهم عل ــستوطنني عن ــرا للم ــا مباش ــدم دعم ــرائيلي ق اجلــيش اإلس

وركــزت القــوات اإلســرائيلية جهودهــا علــى تفريــق الفلــسطينيني أو إبعــادهم مــن . الفلــسطينية
  .)١٢(أراضيهم بدال من توفري احلماية هلم وملمتلكاهتم اخلاصة من املستوطنني اإلسرائيليني

  
  زلاجلدار العا    

فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة، بنــاء اجلــدار العــازل  ل ، يف خمالفــة منــهاتواصــل إســرائيل  - ٤١
 ضـعف طـول خـط اهلدنـة         لـى ا يزيـد ع   هو مـ   كيلومترات يف الضفة الغربية، و     ٧٠٨لغ طوله   االب

ــام  ــضر  (١٩٤٩لعــ ــه    ) اخلــــط األخــ ــالغ طولــ ــرائيل البــ ــة وإســ ــضفة الغربيــ ــل بــــني الــ الفاصــ
 يف املائة من مساره داخـل الـضفة الغربيـة والقـدس             ٨٥ تبلغ حنو    توجد نسبة كيلومترا، و  ٣٢٠

 يف املائــة مـن اجلـدار العــازل   ٦١,٨ ت نـسبة قـدرها  ، كانـ ٢٠١١وحبلـول هنايـة عــام   . الـشرقية 
 يف املائـة منـه، ومل يكـن         ٨,٢  نـسبة قـدرها     جاريـة يف    التـشييد  ، بينما ال تزال أعمال    تأُجنز قد

  .)٢(املخطط تشييدهامن  يف املائة ٣٠  أخرى قدرهاقد مت بعد بناء نسبة
 يف املائــة مــن أراضــي الــضفة الغربيـــة     ١١,٩عنــد اكتمالــه، حنــو    ، وســيعزل اجلــدار    - ٤٢
بينمـــــا يـــــؤثر بـــــشكل مباشـــــر علـــــى ، )٣٧(“منطقـــــة التمـــــاس” فلـــــسطيين يف ٢٧ ٥٠٠ و

وإضافة إىل ذلك، سيعزل اجلـدار القـدس الـشرقية وسـكاهنا            . )٣٨(آخرينفلسطيين   ٢٤٧ ٨٠٠
 نــسمة عــن بقيــة األرض الفلــسطينية احملتلــة وسيفــصل ٢٧٠ ٠٠٠طينيني البــالغ عــددهم الفلــس

  .)٢٧( شخص من سكان حمافظة القدس الشرقية عن مركزها احلضري٥٥ ٠٠٠ ماديا قرابة
 فلــــسطيين حاليــــا يف املنطقــــة املغلقــــة بــــني اجلــــدار العــــازل ٦ ٥٠٠ويــــسكن حنــــو   - ٤٣

  .)٢(األخضر واخلط

_________________ 
 واملعزولـة متامـا   لعـازل واخلـط األخـضر    بـني اجلـدار ا  منطقة التماس هي تلك املنطقة من الضفة الغربية الواقعة      )٣٧(  

 .عن بقية الضفة الغربية

ــسليم،    )٣٨(   ــز بتــــــــ ــجلها مركــــــــ ــات ســــــــ ــن  معلومــــــــ ــة مــــــــ ــي متاحــــــــ ــع وهــــــــ ــشبكي املوقــــــــ :  الــــــــ
www.btselem.org/separation_barrier/statistics. 
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ــسطينيو   - ٤٤ ــصل الفل ــة التمــاس عــرب   وي ــة يف منطق ــة حمــددة  ٦٦ن إىل األراضــي الواقع  بواب
أقيمت يف اجلـدار، أغلبـها ال ُيفـتح إال يف موسـم حـصاد الزيتـون وعـادة لفتـرة حمـدودة خـالل                         

. ويتوقـف هـذا الوصـول أيـضا علـى احلـصول علـى تـصريح مـن الـسلطات اإلسـرائيلية                     . النهار
 مقــدمو الطلبــات ستويفيــده، جيــب أن يــلحــصول علــى هــذا التــصريح أو جتد لولتقــدمي طلــب 

 ويف .)٢(“صــــلتهم بــــاألرض”االعتبــــارات األمنيــــة اإلســــرائيلية وأن يقــــدموا وثــــائق تثبــــت 
، أصدرت احملكمة العليا اإلسرائيلية حكما ضـد االلتماسـات الـيت قدمتـها              ٢٠١١أبريل  /نيسان

  .)٣٩(منظمات إسرائيلية ضد نظام التصاريح هذا
  

  التنقل وسياسات اإلغالقالقيود املفروضة على     
  حصار قطاع غزة    

ال يزال احلصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غـزة يعاقـب الـسكان املـدنيني عقابـا             - ٤٥
، )١٢، الفقـرة    A/66/370انظـر الوثيقـة     ( يف انتهاك اللتزامات إسرائيل القانونيـة        ، وذلك مجاعيا
  .)٤٠( اليت حتاول مساعدهتا املعونةاالت غري متناسب على الفئات الضعيفة ووكه تأثريامع تأثري

ــران  - ٤٦ ــه /ويف حزي ــد قائمــة   ٢٠١٠يوني ــة”، انتقلــت إســرائيل مــن حتدي ــضائع “إجيابي  للب
وأصــدرت . ر دخوهلــاوظــ بالبــضائع احمل“ســلبية”إدخاهلــا إىل غــزة إىل حتديــد قائمــة باملــسموح 

 مـا زالـت   ر اسـتريادها، و   وظ احمل “االستخدام املزدوج ”السلطات اإلسرائيلية قائمة بالبنود ذات      
وتشمل القائمة بنودا ال يعترب القـانون اإلسـرائيلي أو أي معيـار دويل آخـر أهنـا           . سارية املفعول 

وتفتقـر القائمـة أيـضا إىل التحديـد، ومـن مث فهـي موسـعة وتـشمل                  . قابلة لالسـتخدام املـزدوج    
 زادت الـواردات إىل     ا بينمـ  ولـذا، .  الـصحي  صرفأغلب مواد البناء ومعدات مشاريع املياه وال      

ــة،   ــوات الرمسي ــد مــستوى أقــل مــن    فإهنــا مــا زالــت قطــاع غــزة عــرب القن ــة مــن  ٤٠ عن  يف املائ
  .)٢(٢٠٠٧قبل عام  مستويات ما

، اخنفضت واردات املواد اخلام الزراعية وعلـف احليـوان     ٢٠١١  و ٢٠١٠وبني عامي     - ٤٧
علـق بتخفيـف القيـود علـى التجـارة      إىل قطاع غزة، وهـو مـا يـشري إىل أن القـرار الـسياسايت املت          

  .)٤١(فر املدخالت الزراعية يف قطاع غزةا مل حيسِّن تو٢٠١٠يونيه /حزيران يف

_________________ 
  )٣٩(   The State of Human Rights in Israel and the OPT ٣٦، الصفحة. 

 .٢٠١٢ة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، عام  وكال قدمتهامعلومات   )٤٠(  

 .٢٠١٢ منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، عام  قدمتهامعلومات   )٤١(  
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يونيــه /وأفــادت شــركات القطــاع اخلــاص الــصناعية الــيت مشلــها استقــصاء يف حزيــران    - ٤٨
 علـى  فرةا يف املائة من املواد اخلام الـضرورية لإلنتـاج مل تكـن متـو            ٢١  نسبة قدرها  أنب ٢٠١١

  .)٢(اإلطالق يف غزة
وأدت احلاجــة إىل احلــصول علــى موافقــات حمــددة الســترياد املــواد إىل تــأخريات مطولــة   - ٤٩
وأدى ذلـك، عـالوة علـى التـأخريات يف احلـصول        . مشاريع أساسـية تلـيب احتياجـات إنـسانية         يف

 تلـزم   جمـاالت أساسـية    يف   دين التـ   زيـادة  ، إىل  البنيـة التحتيـة    على املوافقة اإلسرائيلية علـى مـشاريع      
ومع مرور الوقت، .  الصحيصرفل اإلسكان واملياه والن قبي  مشاريع دولية ضرورية م    أجل من

  .)٢(فر يف املستقبلاتوتفإن األموال اليت تتعهد اجلهات املاحنة بتقدميها ملشاريع حمددة قد ال 
ــومسي    - ٥٠ ــة م ــوع صــادرات احملــصول الن   ٢٠١١  و٢٠١٠وبنهاي ــدي ، مل يتجــاوز جمم ق
 يف املائـة مـن مـستويات مـا قبـل احلـصار،              ٢٥أزهار القرنفـل وفاكهـة الفراولـة إىل أوروبـا            من

  .)٤١( يف املائة من تلك املستويات٠,٤بينما تبلغ الصادرات من اخلضروات 
  

   داخل قطاع غزة“املنطقة املقيدة الدخول”    
علـى   قطـاع غـزة و   يف“منطقـة مقيـدة الـدخول   ”إضافة إىل احلـصار، تفـرض إسـرائيل          - ٥١

 يف املائـة مـن األراضـي القابلـة          ٣٥  نـسبة قـدرها    ونتيجة هلذا اإلجراء، أصبحت   .  ساحله امتداد
 يف املائـة مـن منطقتـها البحريـة يتعـذر وصـول الفلـسطينيني               ٨٥نـسبة قـدرها     للزراعة يف غـزة و    

  .)٤٢(ا كليا أو جزئيامإليه
. ات االثــنيت عــشرة املاضــية أدىن مــصيد مسكــي خــالل الــسنو ٢٠١١ُســجِّل يف عــام و  - ٥٢

وإضافة إىل ذلـك، يظـل الـصيادون عرضـة ألشـكال خمتلفـة مـن العنـف يف البحـر، مبـا يف ذلـك             
، ُسـجِّلت   ٢٠١١ويف عـام    . استخدام الذخرية احليـة ضـد زوارق الـصيد واالحتجـاز التعـسفي            

  .)٢(لصيادينا ت حادثة استهدف٧٢
  

  التنقل يف الضفة الغربية    
 عائقــا يعرقــل حركــة الفلــسطينيني ٥٢٠، كــان هنالــك حنــو ٢٠١١ام حبلــول هنايــة عــ  - ٥٣

. ٢٠١٠ يف املائة عن الـرقم املقابـل يف هنايـة عـام              ٤ زيادة نسبتها    مما ميثل داخل الضفة الغربية،    
مـزودة حبراسـة لـبعض      أي  (وتشمل هذه العوائق نقاط التفتيش املزودة حبراسة دائمة أو جزئيـة            

_________________ 
  )٤٢(   ”The Access Restricted Areas in the Gaza Strip: update for January-December 2011“، وهـو  ١فحة ص الـ ،

 .http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ARA%20Update%202011.pdf: لشبكي املوقع انمتاح م
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 متـاريس، وكتـل ترابيـة، وبوابـات،      منهاية غري مزودة حبراسة، ، عالوة على عوائق ماد    )الوقت
  .)٢(وحواجز، وخنادق

ن منــاطق  باملــستوطنات اإلســرائيلية، حيـث يــؤمّ  مرتبطـا  نظــام القيــودكـون وكـثريا مــا ي   - ٥٤
وظـل هـذا النظـام يعيـق        .  بـني املـستوطنات وبـني إسـرائيل نفـسها           االرتبـاط  لتوسعها، أو حيـسن   

، يــضطر إمجــاالو. يني إىل ســبل كــسب العــيش واخلــدمات األساســيةوصــول الــسكان الفلــسطين
ــة  قريــة٧٠ شــخص مــن ٢٠٠ ٠٠٠  أطــول مــرتني إىل مخــس مــرات   أن يــسلكوا طرقــا التفافي
 يـزال   الوحـىت تارخيـه،     . تنقـل  بـسبب القيـود علـى ال       ،الطريق املباشر إىل أقرب مدينـة إلـيهم        من

ويظـل  . سية يف تسع من احملافظات العشر مغلقـا       واحد أو أكثر من املداخل التارخيية للمدن الرئي       
  .)٢(أيضا الوصول إىل طرق املرور الرئيسية اليت تصل القرى باملدن مقتصرا على نقاط خمتارة

 حـاجزا، يف حــني ظــل  ١٢٢ومدينـة اخلليــل القدميـة معزولــة عــن بقيـة املدينــة بواســطة      - ٥٥
قـدام، حمظـورا علـى امتـداد شـوارع          تنقل الفلسطينيني بالسيارات، ويف بعض احلـاالت علـى األ         

 القيــود علــى التنقــل  )٤٣(، أقــرت احملكمــة العليــا اإلســرائيلية ٢٠١١يونيــه /ويف حزيــران. معينــة
 أكثر من عقد، واليت حتظـر علـى الفلـسطينيني املـرور عـرب وسـط اخلليـل، جاعلـة                 منذ  املفروضة  
  .)٤٣( على اإلسرائيليني وحدهم أساسا مقتصراذلك املرور

 يف املائـــة مـــن الـــضفة الغربيـــة، ٣٠و حنـــ منطقـــة غـــور األردن والبحـــر امليـــت ضموتـــ  - ٥٦
 املنطقــة جــيم، الــيت  مــسماة يف املائــة مــن األرض٨٧ و.  فلــسطيين٦٠ ٠٠٠  زهــاءويــسكنها

  نـسبة  وهنالـك .  أو املـستوطنات اإلسـرائيلية      اإلسرائيلي ُتخصص كلها تقريبا الستخدام اجليش    
وتقيـد نقـاط    .  حمميـة طبيعيـة     ُسـميت  ا مـن املنطقـة بـاء      ءرمسيا جز  يف املائة ُتعد     ٧ قدرها   إضافية

وتلحـق  . التفتيش اإلسرائيلية وصول الفلسطينيني إىل املنطقـة أو خـروجهم منـها تقييـدا شـديدا               
 املنطقـة، والـذين يعتمـدون كليـةً علـى            الـذين يعيـشون يف     هذه القيود ضررا بالغا بالفلـسطينيني     

.  املؤسـسات التعليميـة    معظـم ن، مبـا يف ذلـك املستـشفيات و        اخلدمات املتاحة خارج غور األرد    
  .)٤٤( على سيارات اإلسعاف، اليت ال ُيسمح هلا بدخول غور األردن التنقلقيود أيضا وتنطبق
ــام    - ٥٧ ــن   ٢٠١١وخــالل ع ــر م ــسفر إىل   ٤ ٠٠٠، منعــت إســرائيل أكث ــسطيين مــن ال  فل

دون إعطـــاء املزيـــد  بـــ ،يـــة، متذرعـــة باعتبـــارات أمن  احلـــدودياألردن عـــرب معـــرب الكرامـــة  
  .ملرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسانا يذكره االتفاصيل، وذلك وفقا مل من
  

_________________ 
  )٤٣(   The State of Human Rights in Israel and the OPT ٣٥ و ٣٤، الصفحتان.  
 Dispossession and Exploitation: Israel’s policy in the Jordan Valley and Northern ” مركـز بتـسليم،     )٤٤(  

Dead Sea“٢٩، الصفحة ٢٠١١مايو /، أيار.  
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  الوصول إىل القدس الشرقية احملتلة    
ظل الفلسطينيون من حاملي بطاقات هوية الـضفة الغربيـة حباجـة إىل تـصاريح دخـول                   - ٥٨

 إىل القدس الشرقية احملتلـة عمليـة        وقد صار الدخول  . خاصة للوصول إىل القدس الشرقية احملتلة     
طويلة وشاقة بفعل االكتظاظ، إضـافة إىل املراحـل املتعـددة للتفتـيش واإلجـراءات األمنيـة عنـد                   

وكان للوصول املقيد إىل القدس الشرقية احملتلة تـأثري         . نقاط التفتيش األربع احملددة هلذا الغرض     
نية الواقعـة يف املدينـة، وكـذلك علـى          سليب بوجه خاص على الوصول إىل املستشفيات الفلسطي       

  .)٢(املسلمني واملسيحيني الراغبني يف الوصول إىل األماكن املقدسة يف القدس
ت وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن           بلغوأ  - ٥٩

، ٢٠١١ام  حادثــا متعلقــا بالوصــول ملوظفيهــا يف عــ ٢٨٠عــن وقــوع مــا جمموعــه  ) األونــروا(
 إضـافة   ، وعمـال إغاثـة    ني اجتمـاعي  ني وأخـصائي  ني وأطباء وممرضـ   ني معلم مشلت هذه احلوادث  و

مطالبـات بتفتـيش مركبـات األمـم     علـى   ت هـذه احلـوادث      انطـو و. إىل موظفي املكتب امليـداين    
 يف خمالفـة التفاقيـة امتيـازات األمـم املتحـدة             وذلـك  املتحدة الداخلة إىل القدس الـشرقية احملتلـة،       

ضـيفت قيـود إضـافية      وعـالوة علـى ذلـك، أُ      .  إسرائيل طرف فيهـا     وهي اتفاقية  ،)٤٥(وحصاناهتا
علــى الوصــول إىل املنــاطق املندرجــة ضــمن منطقــة التمــاس لتقــدمي اخلــدمات الــصحية املتنقلــة،  

يـث صـار أغلـب      حب العمـل االجتمـاعي،       وأفرقـة  واملساعدة الغذائية، وخدمات الصحة العقليـة،     
  .)٤٠( يف منطقة التماس إىل القرى الواقعة قادرين على الوصولموظفي الوكالة غري

  
  االستغالل والتعريض للخطر واسترتاف املوارد الطبيعية الفلسطينية    

املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية احملتلة قواعـد        املتعلقة ب تنتهك السياسات اإلسرائيلية      - ٦٠
، اليت تنص على أنـه مـن واجـب دولـة االحـتالل              ١٩٤٩ واتفاقية جنيف لعام     ١٩٠٧الهاي لعام   

  .صون املوارد الطبيعية للبلد احملتل وتزويد املواطنني األصليني باحتياجاهتم من هذه املوارد
 املياه مـشكلة خطـرية تواجـه        قصشكل ن يو. ة كبري ة مائي  أزمة وحييا الفلسطينيون يف ظل     - ٦١

لظــروف املناخيــة فحــسب، وإمنــا أيــضا   الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، ال بــسبب ا  منــاطقأغلــب
واملياه املخصـصة للفلـسطينيني تعـادل       . ملياهإىل ا بسبب القيود اإلسرائيلية املفروضة على الوصول       

 متــرا مكعبــا لكــل إســرائيلي  ٣٣٣ متــرا مكعبــا مــن امليــاه لكــل فلــسطيين ســنويا، يف مقابــل   ٨٣
  .)٤٦(ع قدر املياه املخصص لإلسرائيليوبعبارة أخرى، ُيخصص للفلسطيين رب. سنويا

_________________ 
 ).١-د( ألف ٢٢ القرار   )٤٥(  

 .٢٠١٢، عام  األمم املتحدة للبيئةبرنامج معلومات قدمها   )٤٦(  
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ــام    - ٦٢ ــذ ع ــة     ١٩٦٧ومن ــدة يف األرض احملتل ــار جدي ــر آب ــسطينيني حف ــى الفل  ،، ُحظــر عل
وظـــل احلـــد األقـــصى للميـــاه املخصـــصة . وفُرضـــت حـــصص علـــى اســـتخدام اآلبـــار القائمـــة

وتـستخدم إسـرائيل    .  علـى الـرغم مـن النمـو الـسكاين          ١٩٦٧للفلسطينيني عند مستويات عام     
 يف املائـة إىل مـستوطناهتا،       ١٠  نسبة إضافية قـدرها     يف املائة من مياه الضفة الغربية، وحتول       ٧٣
  .)٤٦(سبعة عشر يف املائة إىل الفلسطينيني وقدرها  املتبقية النسبةوتبيع
. حـــد أغـــىن مـــصادر امليـــاه الطبيعيـــة يف الـــضفة الغربيـــة  أوُتعـــد منطقـــة غـــور األردن   - ٦٣
 أغلب مصادر املياه يف املنطقة وخصـصت اسـتخدام أغلـب املـوارد              سيطرت إسرائيل على   وقد

  .)٤٧(حصريا للمستوطنني اإلسرائيليني
واستوىل املستوطنون اإلسرائيليون متاما على ثالثني من ينابيع امليـاه يف الـضفة الغربيـة،                  - ٦٤

 “تاجلـوال ” خطـر اسـتيالء املـستوطنني عليهـا بـسبب            ٢٦بينما تواجـه بقيـة الينـابيع وعـددها          
املتــضررة  يف املائــة مــن الينــابيع ٨٤ويقــع مــا ال يقــل عــن  . والــدوريات املنتظمــة للمــستوطنني

أنــشطة املــستوطنني علــى أراض تعتــرف اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية مبلكيــة الفلــسطينيني هلــا  مــن
  .)٤٨(ملكية فردية

 الوديـان الفلـسطينية     من املستوطنات اإلسرائيلية وتفريغهـا يف     املياه العادمة   جيري مجع   و  - ٦٥
وإضـافة إىل ذلـك، عـزل       . ، مما يـؤثر علـى نوعيـة امليـاه يف الـضفة الغربيـة              تهادون معاجل بالقريبة  
ونتيجة لذلك، أصـبحت    . “منطقة التماس ” مصدرا من خمتلف مصادر املياه داخل        ٥٨اجلدار  

 وهنـاك أثـر     .احلفـاظ علـى أراضـيها     علـى    و البقـاء  غري قادرة على     ةأسر وجمتمعات زراعية كثري   
، بغـزارة ففي أوقـات هطـول األمطـار        . الصرف الطبيعية نظم  سليب آخر هو تعارض اجلدار مع       

  .)٤٦(يتسبب ذلك يف حدوث فيضانات إىل جانب أضرار بيئية وزراعية كبرية
 ٣٦ ٠٠٠ شـجرة ودمـرت    ١٠٠ ٠٠٠وعالوة على ذلك، اقتلعت إسرائيل أكثر من          - ٦٦

 كيلـومترا   ١٧٠يـق لبنـاء اجلـدار، ممـا يـؤثر علـى حـوايل               متر من شـبكات الـري، إلفـساح الطر        
  .)٤٦( يف املائة من األرض الزراعية اخلصبة يف الضفة الغربية١٠مربعا أو 

 حكمــا اإلســرائيلية، أصــدرت احملكمــة العليــا ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٢٦ويف   - ٦٧
ــة اإلســرائيلية ومؤســسات القطــاع اخلــاص مواصــلة اســتخدام احملــ       ــيح للدول ــضفة يت اجر يف ال

القـرن العـشرين، فتوجـد      سـبعينيات   ويف حني أن تلـك املمارسـات بـدأت يف منتـصف             . الغربية
_________________ 

  )٤٧(  ” Dispossession and Exploitation: Israel’s policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea“، 
 .١٩الصفحة 

  )٤٨(   ”How Dispossession Happens: The Humanitarian Impact of the Takeover of Palestinian Water Springs 

by Israeli Settlers“ ٢، الصفحة. 
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حنــو تعمــل، وتنــتج ســنويا  حمــاجر ميلكهــا إســرائيليون يف الــضفة الغربيــة، مثانيــة منــها ١٠حاليــا 
  .)٤٩( يف املائة منها إىل إسرائيل٩٤ُينقل مليون طن من مواد احملاجر  ١٢
ــة،   وتواصـــل  - ٦٨ ــناعية يف األرض احملتلـ ــاء وتـــشغيل منـــاطق صـ ــرائيلية بنـ  الـــشركات اإلسـ
يـث يوجـد حاليـا      حبسيما وأن احلكومة اإلسرائيلية تقدم ختفيضات ضـريبية لـذلك النـشاط،              ال

يف األرض إســـرائيلية   صـــناعية منـــشأة١٦٠ منطقـــة صـــناعية إســـرائيلية و ١٨مـــا يربـــو علـــى 
إلسرائيلية ذاهتا سبع مناطق صناعية على األقل يف الـضفة          وشيدت احلكومة ا  . الفلسطينية احملتلة 

إىل العادمـة الـصناعية     يـاه   املعلـى قمـم الـتالل، ممـا يـؤدي غالبـا إىل تـدفق                معظمها  قع  يالغربية،  
وجيــري يف كــثري مــن األحيــان مجــع النفايــات الــصناعية الــصلبة  . األراضــي الفلــسطينية اجملــاورة

وميكـن أن تـسبب تلـك       . نـاطق قريبـة مـن القـرى الفلـسطينية         الناجتة عن املـصانع وإلقاؤهـا يف م       
حمتملـة  وإحلـاق أضـرار     النفايات ضررا للمحاصيل الزراعية والبساتني، إىل جانب تلويث التربة          

  .)٤٦(املياه اجلوفيةب
مـن أن إسـرائيل تنقـل بـشكل غـري           وجـود خمـاوف     برنامج األمم املتحدة للبيئـة      ويذكر    - ٦٩

ة نتجـت داخـل إسـرائيل إىل الـضفة الغربيـة، ممـا يـشكل انتـهاكا                  مشروع نفايات خطرة وسـام    
  .)٥٠(التفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها

ويف قطاع غزة، يعتمد السكان يف الغالب على آبار املياه اجلوفية، حيث يزيـد تـسرب        - ٧٠
بـسبب مــا قامـت بــه إسـرائيل مـن ضــخ مفـرط للميــاه      ميـاه البحـر املاحلــة إىل ميـاه تلــك اآلبـار     

ــامي     ــني ع ــا ب ــة فيم ــاه حــادة      . ٢٠٠٥ و ١٩٦٧اجلوفي ــة مي ــزة أزم ــذلك، تواجــه غ ونتيجــة ل
  .)٤٦( عاما١٥وحتذيرات من أن قطاع غزة لن تكون به مياه صاحلة للشرب يف غضون 

ــاه املاحلــة وامل     - ٧١ ــار  وهلــذا يــضطر املزارعــون يف قطــاع غــزة إىل اســتخدام املي ــة مــن آب لوث
بكل من اإلنتاجية الزراعية وجودة املنتجات، وحيـد مـن   الحقا زراعية ألغراض الري، مما يضر   

القدرة على تصديرها، إضافة إىل أنه يشكل خماطر صحية بسبب ما يـنجم عنـه مـن تـدهور يف                    
  .)٤١(جودة املواد الغذائية

  
   احملتلة األحوال االجتماعية واالقتصادية يف األرض الفلسطينية    
  األحوال االقتصادية     

زال النمو االقتصادي يف األرض الفلسطينية احملتلـة غـري مـستدام، ويعكـس اقتـصادا                 ما  - ٧٢
القــائم علــى التبــادل التجــاري، القطــاع غــري قاطرتــه الرئيــسية يف يتعــاىف مــن قاعــدة منخفــضة، 

_________________ 
ينـاير  / كانون الثاين١٦، ”High Court sanctions looting: Israeli quarries in the West Bank“مذكرة بتسليم،   )٤٩(  

  .www.btselem.org/printpdf/127713: من املوقع الشبكي، وهو متاح ٢٠١٢
 .٢٨٩١١، الرقم ١٦٧٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥٠(  
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 يف دعــم االقتــصاد ويــربز ذلــك أمهيــة معونــات اجلهــات املاحنــة  . وخاصــة اقتــصاد قطــاع غــزة 
زال يعـاين بفعـل القيـود اإلسـرائيلية املفروضـة       الفلسطيين، بدال مـن القطـاع اخلـاص، الـذي مـا        

زال  البطالـة مرتفعـة، ومـا     معـدالت   زالـت    ومـا . على الوصـول إىل املـوارد الطبيعيـة واألسـواق         
  .)٥١(مقلقنيالفقر وانعدام األمن الغذائي، وخاصة يف قطاع غزة، 

ــة مبعــدل    وقــد منــا ا   - ٧٣ ــسطينية احملتل ــاتج احمللــي اإلمجــايل يف األرض الفل ــة يف ١٠لن  يف املائ
منـو مرتفـع بـشكل      معـدل   هذا األداء القـوي     يقف وراء   ، وكان   ٢٠١١النصف األول من عام     

أساسـا إىل تنـشيط أعمـال التـشييد يف          ونتيجـة ذلـك      يف املائة يف قطـاع غـزة،         ٢٨استثنائي بلغ   
املـواد عـن   يف إمـداد  زيـادة  حـدوث   و٢٠١٠إلسـرائيلي يف عـام   أعقاب ختفيف قيـود احلـصار ا     

 يف املائـة فقـط،     ٤ويف الضفة الغربيـة، بلغـت نـسبة النمـو خـالل الفتـرة نفـسها                 . طريق األنفاق 
 واخنفض النـاتج يف الـضفة الغربيـة فعليـا بنـسبة     . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٨  قدرهامقارنة بنسبة 

 والربـع األول  ٢٠١٠ مـن عـام   األخـري بـني الربـع   رة الواقعـة مـا    يف الفت  يف املائة تقريبا     ٥ قدرها
وكـان سـبب هـذا التبـاطؤ هـو التقـشف املـايل املـستمر واخنفـاض املعونـة                    . )٥٢(٢٠١١من عام   

  . ٢٠١١وأزمة السيولة الناجتة عن ذلك، إىل جانب استمرار القيود اإلسرائيلية خالل عام 
وال تــؤدي القيــود اإلســرائيلية إىل . ويــل قامتــةزالــت آفــاق التنميــة علــى املــدى الط ومــا  - ٧٤

زالـت   زيادة أسعار املـواد األساسـية مثـل اخلـضروات والفواكـه والـسكر فحـسب، بـل إهنـا مـا            
 علـى حنـو     املكـاين تخطيط  الأيضا تعوق التنمية الزراعية األوسع نطاقا، والتخطيط االقتصادي و        

اسـتمر  ور حـدوث عجـز جتـاري ضـخم،          واسـتم . أكثر عقالنية يف املناطق احلـضرية واإلقليميـة       
  .)٥٣(االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي

 يف هـذا التقريـر، إىل       توقد أدت األشكال املختلفة من القيـود اإلسـرائيلية، كمـا ورد             - ٧٥
 األخـرى،  اجانب نقص التمويل اخلارجي، وارتفـاع فـواتري أجـور الـسلطة الفلـسطينية ونفقاهتـ               

لـسلطة الفلـسطينية، وإضـعاف     لـدى ا   إىل أزمـة ماليـة       ،)٢٦(بواخنفاض معـدالت جبايـة الـضرائ      
  .)٥٤(لدى قطاع األعمالالقطاع اخلاص، وتسببت يف تراجع الثقة 

 قد يبدو مـثريا لإلعجـاب، فـإن أغلبـه     ٢٠١٠ويف حني أن النمو يف قطاع غزة يف عام     - ٧٦
 يف  ٣٠راكميـة بلغـت     ميثل انتعاشا للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقـي يف أعقـاب انكماشـه بنـسبة ت              

_________________ 
، ”Sustaining Achievements in Palestinian Institution-building and Economic Growth“البنـك الـدويل،     )٥١(  

  .٦، الصفحة ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٨االتصال املخصصة، تقرير الرصد، االقتصادي املقدم إىل جلنة 
  )٥٢(  “Sustaining Achievements in Palestinian Institution-building and Economic Growth”الــصفحتان ،  

  .٨ و ٧
 .٢٠١٢معلومات قدمها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، عام   )٥٣(  

  )٥٤(  “Sustaining Achievements in Palestinian Institution-building and Economic Growth” ٧، الصفحة.  
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. لقيــود املفروضــة علــى التجــارةل نتيجــة ٢٠٠٩ إىل عــام ٢٠٠٦املائــة خــالل الفتــرة مــن عــام  
، كان من املتوقع أن يكون الناتج احمللي اإلمجـايل          ٢٠١١-٢٠١٠وحىت بعد ارتفاعه يف الفترة      

 يف املائـــة حبلـــول هنايـــة عـــام ٦ مبقـــدار ٢٠٠٥احلقيقـــي يف قطـــاع غـــزة حتـــت مـــستوى عـــام 
٥٥(٢٠١١(.  
وأدى احلــصار املــستمر علــى قطــاع غــزة، علــى وجــه اخلــصوص، إىل زيــادة االعتمــاد    - ٧٧

وكانـت واردات   .  ٢٠١١ غـري املـشروع، الـذي توسـع خـالل عـام              “اقتـصاد األنفـاق   ”على  
مواد البناء األساسية ومدخالت اإلنتاج األخرى عرب األنفاق تزيد كثريا عن تلـك الـيت وردت                 

لـيت تـسيطر عليهـا إسـرائيل، علـى الـرغم مـن حـدوث تـسهيل نـسيب حلركـة              من خالل املعـابر ا    
 ولـذلك فقــد أصــبح اقتـصاد األنفــاق هــو احملــرك   .)٤٠(البـضائع مــن خــالل هـذه املعــابر األخــرية  

األعمــال املــشروعة مؤســسات قطــاع ودوره هائــل لدرجــة أن . الرئيــسي للنــشاط االقتــصادي
  .)٥٦(الراسخة اضطرت للتكيف معه إىل حد ما

ــن حــدوث بعــض التحــسن،       - ٧٨ ــرغم م ــى ال ــتوعل ــق،    ظل ــشكل مقل ــة ب ــة مرتفع  البطال
وبلـغ  . زالت املـشاركة يف قـوة العمـل منخفـضة، يف كـل مـن الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                       وما

 مـن عـام     األخـري وكان معـدل البطالـة يف الربـع         .  يف املائة  ٤٤,٤معدل املشاركة يف قوة العمل      
ــوة الع  ٢٠١١ ــشاركني يف قـ ــني املـ ــغ   بـ ــل يبلـ ــة،  ٢١مـ ــسطينية احملتلـ ــة يف األرض الفلـ    يف املائـ

ومعظـم املتـضررين هـم      .  يف املائة يف الـضفة الغربيـة       ١٦,٦ يف املائة يف قطاع غزة، و        ٣٠,٣ و
نـسبة مـشاركتهم    بلغـت    سنة، الذين    ٢٤ سنة إىل    ٢٠من  من الشباب الذين تتراوح أعمارهم      

 يف املائـة، وبلغـت      ٣٨ البطالـة فيمـا بينـهم        عـدل م يف املائـة، يف حـني بلـغ          ٤٥,٣يف قوة العمـل     
ويعكــس التبــاين يف مؤشــرات العمالــة بــني الــضفة  . )٥٧( يف املائــة٢٧,٥البطالــة بــني الالجــئني 

يف قطاع غزة على التجارة اخلارجية، وعلـى توظيـف العمـال     األشد  الغربية وقطاع غزة القيود     
عـدم الـيقني   غر سـوقه احملليـة، وكـون        وكون تأثر إنتاج تلك القيود أكرب نظـرا لـص         يف إسرائيل،   

اليت حتدث على حنو أكثـر تـواترا وتـدهور    القتالية  الذي يواجهه القطاع اخلاص نتيجة لألعمال       
وعلى الرغم من املكاسب احملدودة يف جمـال        . ٢٠٠٦ منذ عام    التحتيةاملؤسسات العامة والبنية    

_________________ 
، ”Recent Experience and Prospects of the Economy of the West Bank and Gaza“صـندوق النقـد الـدويل،      )٥٥(  

ــورك،       ــة االتــصال املخصــصة، نيوي ــر خلــرباء الــصندوق أُعــد مــن أجــل اجتمــاع جلن ســبتمرب / أيلــول١٨تقري
  .٢١الصفحة ، ٢٠١١

 .٥، الصفحة “وضع عمال األراضي العربية احملتلة”  )٥٦(  

ــانون /تـــــشرين األول (Labour Force Survey”اجلهـــــاز املركـــــزي لإلحـــــصاء الفلـــــسطيين،    )٥٧(   أكتـــــوبر وكـــ
  ).٢٠١٢فرباير /شباط (“)٢٠١١ديسمرب /األول
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ة الــشرائية ملتوســط األجــر  يــث تراجعــت القــو حبالعمــل، واصــلت األجــور احلقيقيــة تــدهورها  
  .)٤٠(٢٠١١ يف املائة يف عام ٢,٨الشهري بنحو 

 يف املائــة مــن الــسكان يف غــزة يف الوقــت الــراهن علــى املــساعدة الدوليــة  ٨٠ويعتمــد   - ٧٩
وعلى ضوء هذا االجتاه املتمثـل يف      ).  ٤١، الفقرة   A/66/358  الوثيقة انظر(حد الكفاف   لبلوغ  

ناك خطـر يتمثـل يف أنـه، إذا تراجـع متوسـط دخـل األسـر يف قطـاع                    اخنفاض املعونة الدولية، ه   
 يف املائـة إىل     ٣٣ يف املائة، ستزيد فورا نسبة الـذين يعيـشون يف فقـر مـن                ٢٠  قدرها غزة بنسبة 

  .)٥٨( يف املائة٤٩نسبة مذهلة تبلغ 
، منعت إسرائيل أي منتجات صيدالنية أو منتجـات ألبـان           ٢٠١٠يونيه  /ومنذ حزيران   - ٨٠

وم من الضفة الغربية من دخول القدس الشرقية، ممـا يقـدر بأنـه يـسبب خـسائر لالقتـصاد       أو حل 
سمح بعبـور البـضائع إىل   وحـىت عنـدما يُـ   .  مليـون دوالر سـنويا  ٤٨ إىل   قيمتها الفلسطيين تصل 

ــة تــسمى النقــل         ــة، حيــث ختــضع لعملي ــشرقية، فإهنــا متــر مــن خــالل املعــابر التجاري القــدس ال
  .)٥٣( املرتفعةكاليف املعامالت التجارية الفلسطينيةزيد من تُي، مما “فئاملتكا”
صـندوق النقـد الـدويل، وحـىت مـع حـدوث ختفيـف ملمـوس  للقيـود                ذكـره   ووفقا ملـا      - ٨١

املفروضة على التنقل والوصول، إىل جانب تـوافر التمويـل الكـايف مـن اجلهـات املاحنـة لتمويـل                    
النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي يف قطـاع غـزة              من   نصيب الفرد اإلنفاق املتكرر واإلمنائي، فإن     

  .)٥٩( يف املائة١٠  قدرها بنسبة١٩٩٤ سيبقى أقل من  مستوى عام ٢٠١٣حبلول عام 
  

  األمن الغذائي    
بلغــت مــستويات انعــدام األمــن الغــذائي للعــائالت الفلــسطينية يف مجيــع أحنــاء األرض     - ٨٢

 يف املائـة  ١٨  نـسبة قـدرها   يف املائـة، وبلغـت  ٢٧ ا قدره نسبة٢٠١١الفلسطينية احملتلة يف عام  
زالـت مؤشـرات      ومـا  .)٤١( يف املائـة يف قطـاع غـزة        ٤٤ بلغـت نـسبة قـدرها     يف الضفة الغربيـة و    

 يف املائـة يف     ٣,٢تزايد عدد األطفال ناقصي الـوزن مـن         وهي تشمل   التغذية أيضا مثارا للقلق،     
 يف املائـة مـن امليـاه يف غـزة غـري      ٩٥كـون  و .)٤٠(٢٠١١ يف املائة يف عام    ٣,٩ إىل   ٢٠١٠عام  

حــــاالت يف عــــدد غــــري متناســــب ارتفــــاع صــــاحلة لالســــتهالك اآلدمــــي يــــؤدي أيــــضا إىل 
  الوثيقــةانظــر(بــني األطفــال الرضــع يف غــزة  ) “متالزمــة الطفــل األزرق”(امليتــهيموغلوبينميا 

A/66/370١٥  و١٤ ني، الفقرت.(  
_________________ 

، تــشرين ”Coping with Conflict: Poverty and Inclusion in the West Bank and Gaza“البنــك الــدويل،   )٥٨(  
  .٢٠١١أكتوبر /األول

  )٥٩(  “Recent Experience and Prospects of the Economy of the West Bank and Gaza” ٣٦، الصفحة.  
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االجتماعيــة حتــدده بدرجــة كــبرية األحــوال غربيــة وانعــدام األمــن الغــذائي يف الــضفة ال  - ٨٣
واالقتصادية لألسر املعيشية الفلسطينية واحلواجز املادية واالقتصادية الـيت تعـوق احلـصول علـى               

وقـد حـدثت  مـستويات عاليـة مـن انعـدام األمـن الغـذائي بـشكل                   . )٦٠(الغذاء وإنتاجه وجتارته  
دارية جيم اليت تسيطر عليها إسـرائيل ومنطقـة   خاص يف بعض املناطق اجلغرافية، مثل املنطقة اإل    

  .)٤٠(التماس وخميمات الالجئني
  

  الصحة العامة    
األونروا، نتيجة لعملية الرصاص املصبوب واحلـصار، يعـيش مـا يقـرب             ذكرته  وفقا ملا     - ٨٤

البيئيـة والـصحية   التحتية البنية تتسم بقصور من ثلث سكان غزة يف خميمات مكتظة ومتداعية،         
  .)٤٠(والتروحييةارية واالجتماعية والتج
 سلبيا علـى نوعيـة اخلـدمات الطبيـة يف      تأثرياوقد أثر احلصار املفروض على قطاع غزة       - ٨٥

العـاملني يف   إمكانيـة حـصول     عرقلة اجلهود الوطنية للتخطـيط الـصحي، واحلـد مـن            لقطاع غزة   
يف جمـال الـصحة قطـاع       العـاملني   ودخول  لى التدريب للتطور املهين خارج غزة       عجمال الصحة   
  .)٦١(الصحية، وعرقلة إمدادات الكهرباء والوقودإقامة وإصالح البنية التحتية غزة، وتقييد 

ــا يــــصل إىل   ٢٠١١ويف عــــام   - ٨٦ ــاء الــــيت اســــتغرقت مــ ، تــــسببت انقطاعــــات الكهربــ
مما تـسبب    يف إرهاق مصادر الطاقة االحتياطية وأثرت على املعدات الطبية،           يومياساعات   ١٠
ــه توقــف يف  ــاء قــد  بــأووردت تقــارير تفيــد . )٦١(العــالج الطــيب أو إرجائ ن انقطاعــات الكهرب

  .٢٠١٢ساءت يف الشهور األوىل من عام 
ــة الــضرورية، الــيت وصــل    أيــضا ويتــسبب احلــصار    - ٨٧ ــنقص املــزمن يف األدوي يف تفــاقم ال

ىل الـصفر طـوال    يف املائـة إ ٣٦ يف املائـة إىل  ٣٢ من نـسبة منـها تتـراوح مـن        مستوى املخزون   
 منـها  ٢٦٠، ونقص األدوات الطبية الـيت تـستخدم ملـرة واحـدة، الـيت كـان يوجـد                ٢٠١١عام  

وعلى سـبيل املثـال، ميكـن ملـريض الـسرطان           . )٦٢( قطعة منها  ٩٠٠حاجة إىل   توجد  فقط بينما   
  .)٦٣(يف غزة أن يتوقع أن ال جيد سوى نصف األدوية الالزمة للعالج الكيماوي الفعال

_________________ 
 Socioeconomic and Food Security“برنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة،   )٦٠(  

Survey: West Bank and Gaza Strip, Occupied Palestinian Territory” ،)٢٠١١فرباير /شباط.( 

 .٢٠١٢معلومات قدمتها منظمة الصحة العاملية، عام   )٦١(  

، وهــي متاحــة مــن املوقــع  ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٧أطبــاء بــال حــدود، النــشرة الــصحفية املؤرخــة     )٦٢(  
-www.msf-me.org/en/news/news-media/news-press-releases/gaza-chronic-shortages-of-drugs: الـــــــــشبكي

and-medical-supplies.html.  
، ”Israel and the occupied territories: another year without change“ـة، جلنـــة الـصليــب األمحـــر الدوليــ      )٦٣(  

  .٢٠١٢فرباير /شباط ٦
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رغـم الـصعوبات    أجرب على إحالة املرضى للعالج خارج القطاع،        النقص املزمن    هذاو  - ٨٨
ويف هـذا الـصدد، تـويف مخـسة         .  اليت يالقوهنا يف احلـصول علـى إذن للخـروج مـن قطـاع غـزة               

حلـصول علـى تـصاريح      امرضى عقب إحالتهم للعالج خارج غـزة، بينمـا كـانوا ينتظـرون إمـا                
يف مستـشفى إحالـة     يرتز أو حتديد مواعيد هلم لتلقـي العـالج          نقطة التفتيش يف إ   إسرائيلية لعبور   

  .)٦١(مالئم
وتشري تقديرات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق               - ٨٩

 يف املائة من أسر الالجئني الفقرية اليت ال تـأمن تـوافر             ٤٥  قدرها إىل أن نسبة  ) األونروا(األدىن  
 يف املائة من األسر املـشاهبة املقيمـة         ٥١  قدرها  ونسبة ،قيمة يف خميمات الالجئني   امللديها  الغذاء  

  . واحد على األقل يعاين من مرض مزمنفرديف املدن، هبا 
ويف الضفة الغربية، تتـسبب صـعوبة احلـصول علـى تـصاريح البنـاء يف عرقلـة عمليـات                       - ٩٠

املــستوصفات مــن قبيــل حية الالزمــة يــة التحتيــة للخــدمات الــص نالــصيانة والتوســع املالئمــة للب
ــية ــسبة    . األساس ــه ن ــيم، تواج ــة ج ــدرها ويف املنطق ــن  ٢٢ق ــة م ــالغ عــددها    يف املائ ــرى الب الق

 الطـرق واحلـواجز املقامـة      اللتـواءات  اًصعوبات يف احلصول على اخلدمات الصحية، نظر       ٢٧١
  .)٦١(عليها وتكلفة االنتقال

 دون قـدرة    لتنقـل القيـود املفروضـة علـى ا      ، حتـول    ما يقال عن حدوث حتـسنات     ورغم    - ٩١
ــة       ــديرها منظمــات غــري حكومي ــشفيات فلــسطينية ت الفلــسطينيني علــى الوصــول إىل ســتة مست

القــدس الــشرقية، متثــل املــصدر الرئيــسي لتــوفري الرعايــة الطبيــة املتخصــصة لــسكان األرض     يف
 يف املائــة ٩٥  قــدرهاةوتــشري تقــديرات منظمــة الــصحة العامليــة إىل أن نــسب. الفلــسطينية احملتلــة

اإلسـعاف إىل القـدس ُتمَنـع مـن الـدخول املباشـر إىل              سيارات   نقل املرضى بـ    عملياتمجيع   من
  .)٦١(املدينة، وُتجرى بنقل املرضى من سيارة إسعاف إىل أخرى

الطلب علـى خـدمات     ثالثية يف   زيادة  عن حدوث   ويف الضفة الغربية، أفادت األونروا        - ٩٢
وميكـن  . ، فيما يتصل باألمراض النامجة عـن الـضغط العـصيب          ٢٠١١ عام   الصحة العقلية خالل  

 احلمايــة املتــصلة بــاالحتالل، ومــن بينــها أعمــال العنــف،   بــشواغلربــط هــذه الزيــادة مباشــرة  
  .)٤٠(ة واقتصادية اجتماعيحمنةواجلدار العازل، والتشريد القسري، وما ينجم عن ذلك من 

وتعـاين نـسبة    . غط كـبري مـن الـصدمات النفـسية        زال سكان غزة يعيشون حتت ض      وما  - ٩٣
 يف املائـة مـن   ٣٣تعـاين نـسبة منـهن قـدرها      يف املائـة مـن االكتئـاب، و   ٥٤من احلوامـل قـدرها     

مـا يقـرب    يـشكِّلون   األطفـال   كـان   و). ١٥  و ١٤  ني، الفقرت A/66/370  الوثيقة انظر(الدم   فقر
الـيت تقـدمها   اجملتمعيـة  لصحة العقليـة  وا املساعدة من خالل خدمات ا  من ربع املرضى الذين تلقُّ    
كانوا يعانون من مشاكل من بينها التبـول الـالإرادي، وهـو            و،  ٢٠١١األونروا يف غزة يف عام      
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ــسي     ــشائعة حلــاالت االضــطراب النف ــراض ال ــق    و. أحــد األع ــاب والقل ــراض االكتئ ــت أع كان
  .)٤٠(لطلب العالجأيضا واخلوف والغضب من األسباب الشائعة 

  
  التعليم
ــة        - ٩٤ ــل يومي ــة إىل ختطــي عراقي ــضفة الغربي ــة جــيم بال ــال يف املنطق ــضطر األطف وهــم يف ي

ش وأعمال عنـف مـن جانـب        التنقل وما يواجهونه من حترُّ    من قبيل قيود    إىل املدرسة،   طريقهم  
 مـن  قريـة  ٢٦ووفقاً لدراسة استقصائية أُجريـت مـؤخراً، أفـادت      . )٦٤(املستوطنني والعسكريني 

املـدارس والـشباب    تالميـذ   ، بـأن    مشلتـها الدراسـة    يف الـضفة الغربيـة       ينيةقريـة فلـسط    ١٠١أصل  
مـن  األأو قـوات    أفراد اجليش اإلسـرائيلي     أو العنف من جانب     / من التحرش و   نعانويواملعلمني  

بتعرضـها  قريـة    ٢٨، يف حـني أفـادت       أو عـودهتم منـها    ملدرسة  إىل ا يف طريقهم   اإلسرائيلية وهم   
  .)٦٥(طنني على نفس املنوالألعمال عنف من جانب املستو

ونظــراً للــصعوبة البالغــة الــيت يواجههــا الفلــسطينيون يف املنطقــة جــيم للحــصول علــى      - ٩٥
ــاء،   ــصاريح بن ــستويف ت ــصحية، إىل     ال ت ــة ال ــسالمة والنظاف ــايري األساســية لل مــدارس كــثرية املع

  .)٦٤(جانب كوهنا مهددة باهلدم أو بصدور أوامر بإيقاف العمل فيها
بلغ عـن حـدوث     ، أُ ٢٠١١نوفمرب  /يناير وتشرين الثاين  /بني كانون الثاين  ما   الفترة   ويف  - ٩٦
 هجمـة  ٢١ مـدارس فلـسطينية، منـها    علـى سرائيلية اإلمن األمن مستوطنني وقوات  اعتداء   ٣٢

ــة و  ــضفة الغربي ــداء  ١١ يف ال ــزةاعت ــع . )٦٦(يف غ ــن   ٤ ٤٩٧ مدرســة ختــدم  ١٣وتق ــذا م تلمي
  .)٦٥(دة الدخولملقّييف املناطق االبنات والبنني 

وأفادت السلطة الفلسطينية أيضاً بأن السلطات اإلسرائيلية أصدرت توجيهـات َتقْـُصر              - ٩٧
حـصرياً  قـصراً   مصدر احلصول على الكتب املدرسية للمدارس العامة يف القدس الشرقية احملتلـة             

تــب مــن علــى جملــس بلديــة القــدس اإلســرائيلية، مبــا حيظــر علــى املــدارس احلــصول علــى أي ك 
  .)١٩(مصادر فلسطينية

_________________ 
 :، وهــي متاحــة مــن املوقــع الــشبكي    )اليونيــسيف(معلومــات ســّجلتها منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة        )٦٤(  

w.unicef.org/infobycountry/media_59706.html. 

ــاذ الطفول   )٦٥(   ــندوق إنقـــ ـــصـــ ــحيفة وقائة، ـــــ ـــصـــ  “Children’s Right to Education in Armed Conflict”ع، ـــــ
  ).٢٠١١أكتوبر /األول تشرين(

 Children Affected by Armed Conflict(زاعات املـــسلحة ـــــاليونيـــسيف، نـــشرة األطفـــال املتـــضررين مـــن الن  )٦٦(  
bulletin (٢٠١١نوفمرب / وتشرين الثاين٢٠١١سبتمرب / أيلوليلشهر.  
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 مدرســـة علـــى مـــدى فتـــرة ثـــالث ســـنوات لتلبيـــة   ١٠٠وحتتـــاج األونـــروا إىل بنـــاء   - ٩٨
. أحنــاء قطــاع غــزةمجيــع احتياجــات مجيــع األطفــال الالجــئني املــؤهلني لاللتحــاق بالدراســة يف 

  يف ظـل الوقت الراهن، نظراً لقلة التمويل املزمنة وعـدم القـدرة علـى بنـاء مـدارس جديـدة                ويف
 يف املائـة    ٩٤القيود اإلسرائيلية املفروضة، تعمل نسبة من مـدارس األونـروا يف غـزة تزيـد علـى                  

  .)٤٠(غرف للدراسةويف بعض األحيان، استخِدَمت حاويات شحن ك. فترتنيبنظام ال
ــوفري     - ٩٩ ــزم ت ــة، يل ــشرقية احملتل ــة  ١ ٠٠٠ويف القــدس ال الســتيعاب للدراســة  ةإضــافيغرف

املعـايري  إمـا أنـه دون      الكثري من املنـشآت القائمـة       يف حني أن    طينيني يف املدارس،    األطفال الفلس 
 تلميـذ  ١٠ ٠٠٠ويف الضفة الغربية، يـضطر مـا ال يقـل عـن     . )٢٧(املطلوبة أو حالته غري مالئمة   

  .)٦٤(إىل الدراسة يف خيام أو مقطورات سكنية أو أكواخ صفيح
  

  اجلوالن السوري احملتل   - اثالث  
 ١٩٦٧يف عـــام الـــذي حـــدث زال قائمـــاً احـــتالل إســـرائيل للجـــوالن الـــسوري  امـــ - ١٠٠

. ١٩٨١ضمها املزعـوم لـه مبوجـب القـانون اخلـاص مبرتفعـات اجلـوالن الـصادر عـام                    كذلك  و
أن قــرار إســرائيل فــرض قوانينــها وواليتــها ) ١٩٨١ (٤٩٧وقــد أعلــن جملــس األمــن يف قــراره 

  .حملتل الغ وباطلالقضائية وإدارهتا على اجلوالن السوري ا
ــتيطاين، يف حـــني ظـــل الـــسكان   ٢٠١١ ويف عـــام - ١٠١ ــعها االسـ  واصـــلت إســـرائيل توسـ

السوريون العرب يعانون من التمييـز وتقييـد الـدخول واخلـروج، مبـا يف ذلـك مـصادرة املـوارد                     
ــسوري احملتــل    ــْصر اســتخدامها علــى املــستوطنني يف اجلــوالن ال  ١٩ ٠٠٠ويعــيش حــوايل  . لقَ

ــل   ٣٣ئيلي يف مــستوطن إســرا  ــسوري احملت ، A/66/364  الوثيقــةانظــر( مــستوطنة يف اجلــوالن ال
  ).٣٤الفقرة 
. ذرائع عــسكرية وأمنيــةبــزالــت مــصادرة أراضــي املــواطنيني الــسوريني مــستمرة   ومــا- ١٠٢
ــسورية يف اجلــوالن         وال ــرى ال ــراء توســعات يف الق ــصاريح إلج ــسلطات اإلســرائيلية ت ــنح ال مت

ورغـم عـدم   .  يواصل السكان السوريون البناء بدون تصاريح إسرائيلية  ومن مث . السوري احملتل 
دون ترخيص، فقـد فُرَِضـت غرامـات    اليت أُقيمت بهبدم املباين  ألوامر القائمة اليت تقضي     تنفيذ ا 

  .)٦٧(على تلك املباين
يعزز سـوراً   سـ  جدار بطول كيلومترين اثنني وارتفاع مثانية أمتار،         بناءإسرائيل ب تقوم   و - ١٠٣

  ).٥٩، الفقرة A/66/370  الوثيقةانظر (“وادي الصراخ”قائماً بالفعل ويعزل أيضاً 

_________________ 
 .٣١، الصفحة “ةلوضع عمال األراضي العربية احملت”  )٦٧(  
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، أطلق جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي طلقـات حتذيريـة أعقبـها              ٢٠١١مايو  / أيار ١٥ ويف   - ١٠٤
بــنريان مباشــرة علــى مئــات املتظــاهرين الــذين جتمهــروا مبناســبة الــذكرى الــسنوية للنكبــة،           

ــدى ــور خــط وقــف   ل ــهم عب ــل    حماولت ــسوري احملت ــار إىل اجلــوالن ال ــةانظــر( إطــالق الن   الوثيق
S/2011/359 .( إصابة يف صفوف املدنيني، من بينهم أربعة قتلى٤٤وأسفر ذلك عن وقوع .  

اسـتغالل ميـاه الـبحريات      ب وال ُيسَمح للمواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتـل           - ١٠٥
ــار ارتوازيـــة، أو بنـــاء  ــاه األمطـــار واجلليـــد   املتـــوافرة، أو حفـــر آبـ ــاه جلمـــع ميـ  خزانـــات للميـ

ستخرجة ومن مث، فهم ُيرغَمون علـى دفـع أسـعار مرتفعـة للحـصول علـى ميـاه مـ                   . )٦٨(الذائب
وأفيد بأن املستوطنني اإلسرائيليني يدفعون أسعاراً أقل وحيـصلون علـى           .  أرض سورية حمتلة   من

  ).٥٨رة ، الفقA/66/370  الوثيقةانظر(املياه بكميات أكرب بكثري 
 وعالوة على ذلـك، قـد خيـضع املزارعـون الـسوريون لنظـام احلـصص، ممـا يـسفر عـن                      - ١٠٦

ــا،      ــل أواهن ــهم قب ــاه عن ــدادات املي ــث قطــع إم ــك حيــول حبي ــاه   ذل ــة املي ــتخدامهم لكمي دون اس
ضـافة إىل ذلـك،     إو. ونظام احلصص املذكور ال ُيطبَّق على املستوطنني      . املخصصة هلم بالكامل  

ملرتفعة املفروضة على املنتجات الزراعية ختفض مـا حيققـه املنتجـون مـن أربـاح،                فإن الضرائب ا  
  .)٦٧(خاصةً فيما يتعلق بالتفاح الذي ميثل حمصوهلم الرئيسي

زالت فرص العمل املتاحة قليلة، وخباصة خلرجيي اجلامعات السورية وغريهـم مـن             وما - ١٠٧
 الئــقمــون مــن احلــصول علــى عمــل ، هــم ُيحَرعمليــاو. مهنيــةالــشباب البــاحثني عــن وظــائف 

ويف كــثري مــن األحيــان، ُيحــَرم العمــال الــسوريون . يتماشــى مــع مــؤهالهتم األكادمييــة واملهنيــة
فهــم ال يقبلــون اكتــساب . العــاملون لــدى إســرائيليني مــن التمتــع مبزايــا التأمينــات االجتماعيــة 

وليس مبقـدورهم   . ل اإلسرائيلية العمانقابات  اجلنسية اإلسرائيلية، وال يرغبون يف االنضمام إىل        
مغــادرة  إىل مويتعــرض الــشباب بوجــه خــاص لــضغوط تــدفعه  . هبــمنقابــات خاصــة تــشكيل 

  .)٦٩(املنطقة، مبا يؤثر بالتايل على التوازن الدميغرايف غري املستقر بالفعل
 ويف الوقت نفسه، ال يزال السكان السوريون يف اجلوالن السوري احملتل ممنوعني مـن               - ١٠٨
ــة الــسورية   زيــا ). ٣٤، الفقــرة A/66/364  الوثيقــةانظــر(رة أفــراد أســرهم يف اجلمهوريــة العربي
  .)٦٧(اعتقال عدد من السكان السوريني حملاولتهم االتصال ببلدهم األصليأُبلغ عن و

 وتوجد دواعي للقلق فيما يتعلق بظروف السوريني احملتجـزين لـدى إسـرائيل وطريقـة          - ١٠٩
 املهينـة، ورفـض الـسماح للـسجناء مبتابعـة        ةالزيارات العائلية، واملعامل  ة  حمدوديمعاملتهم، وهي   

_________________ 
 .٣٢ و ٣١، الصفحتان “ةلوضع عمال األراضي العربية احملت”  )٦٨(  

 .٢١، الصفحة “ةلوضع عمال األراضي العربية احملت”  )٦٩(  
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أيضاً بأن عشرات الـسوريني يظلـون رهـن االحتجـاز دون أن توجَّـه إلـيهم أي       أُفيد  و. الدراسة
  ).٦٠، الفقرة A/66/370  الوثيقةانظر(هتم بصورة رمسية 

. مدنيني يف اجلوالن السوري احملتـل     زالت األلغام األرضية تشكل هتديداً خطرياً لل        وما – ١١٠
. )٦٧(األشــــخاص مــــن ٢٠٢ راح ضــــحيتها  حادثــــا٥٣٢ًوحــــىت الوقــــت الــــراهن، ُســــجِلَ  

أجهزهتـا التفجرييـة    منذ أمد طويل ولتدهور حالـة       األلغام  لوجود  ازدادت حدة هذا اخلطر      وقد
  ).٦، الفقرة S/2011/748  الوثيقةانظر(
  

  ستنتاجاتالا   - رابعا  
ــالرغم- ١١١ ــدابري    ب ــن اختــاذ بعــض الت ــصاد يف   اجلــديرة  م ــم االقت ــة إىل دع ــب الرامي بالترحي

الحتالل عواقب اجتماعيـة واقتـصادية جـسيمة علـى الـسكان            لظل  تاألرض الفلسطينية احملتلة،    
  .الفلسطينيني

 واالنتهاكات اإلسرائيلية، مبا فيها أعمال العنف واملستوطنات وفرض القيـود والتمييـز           - ١١٢
مـن عواقـب    رتـب عليهـا     السوريني يف اجلـوالن الـسوري احملتـل، ومـا يت          ضد  ينيني و ضد الفلسط 

وال ميكــن قبــول . جــسيمة، ال ختــدم قــضية الــسالم وال تبعــث علــى الثقــة اجتماعيــة واقتــصادية
سياسـياً وال اقتـصادياً وال أخالقيـاً، وجيـب وضـع هنايـة لـه يف إطـار حـل                     ال  استمرار االحـتالل    

وينبغـي  . ع هناية للرتاع ويعاجل مجيع القضايا املتعلقة بالوضـع النـهائي       واتفاق سالم يض  تفاوضي  
سـالم  إحـالل   للمجتمع الدويل أن يثابر يف ما يبذله من جهود لتحقيـق هـذه الغايـة مـن خـالل                    

شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، مبا يتفق مـع القـانون الـدويل وقـرارات األمـم املتحـدة               
  .ذات الصلة
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	وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُتِل 122 فلسطينيا من بينهم 12 طفلا، وجُرح 077 2 آخرون من بينهم 362 طفلا. وبحلول شهر شباط/فبراير 2012، بلغ عدد الفلسطينيين الذين كانوا ما زالوا محتجزين في السجون الإسرائيلية 411 4 شخصا، وتُشير تقارير إلى حدوث انتهاكات لحقوقهم. وفي عام 2011، قامت السلطات الإسرائيلية بتدمير أكثر من 620 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، أي ما يمثل زيادة بنسبة قدرها 42 في المائة مقارنة بعام 2010. وتعرض ما مجموعه 100 1 فلسطيني للتشريد بسبب هدم المنازل، وتشرّد 140 فلسطينيا آخرون بسبب عنف المستوطنين.
	ويٌقيم نحو 000 519 مستوطن إسرائيلي في 144 مستوطنة غير قانونية وفي نحو 100 بؤرة استيطانية موجودة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وشهدت سنة 2011 زيادة في النشاط الاستيطاني، مقارنة بالسنة السابقة، الأمر الذي يشكل تهديدا لوحدة الأرض الفلسطينية. وتواصل أيضا تزايد عنف المستوطنين، مع استمرار الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
	وواصلت إسرائيل بناء الجدار الذي يبلغ طوله 708 كيلومترات، ويوجد 85 في المائة منه داخل حدود الضفة الغربية. ويعزل الجدار القرى والموارد الطبيعية ويفصل في الوقت نفسه القدس الشرقية عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
	واستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات في حزيران/يونيه 2007 في تسليط عقوبة جماعية على السكان المدنيين.
	وعلى امتداد سنة 2011، ارتفع عدد العقبات الإسرائيلية التي تعوق حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية لتصل إلى ما مجموعه 520 عقبة مختلفة الأنواع.
	واستمرت إسرائيل في استغلال وتهديد الموارد الطبيعية أيضا في الأرض المحتلة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال الفلسطينيون والسوريون الذين يعيشون تحت الاحتلال يعانون من التمييز فيما يتعلق بتخصيص المياه.
	ولا يزال النمو الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستدامة ويعكس اقتصادا يتعافى من مستويات متدنية قاطرته في ذلك هي أساسا القطاع غير القائم على التبادل التجاري. وظلت معدلات البطالة مرتفعة، ولا تزال معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وخاصة في قطاع غزة، مقلقة.
	وواصلت إسرائيل ممارساتها الاستيطانية التوسعية في الجولان السوري المحتل، بينما ظل السكان العرب السوريون يعانون من التمييز والقيود المفروضة على إمكانية الحصول على الموارد، التي تشمل الاستحواذ على الموارد من أجل استخدام المستوطنين الإسرائيليين لها حصريا.
	أولا - مقدمة
	1 - أعرب كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2011/41، والجمعية العامة، في قرارها 66/225، عن قلقهما إزاء تلك الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، والتي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وتشمل تلك الممارسات التسبب في وفاة المدنيين وإصابتهم بجروح، ومن بينهم الأطفال والنساء، الذين يجب حمايتهم جميعا وفقا للقانون الإنساني الدولي. وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء ”تزايد حوادث العنف [...] من قبل المستوطنين الإسرائيليين المسلحين غير القانونيين [...] ضد المدنيين الفلسطينيين [...] وضد ممتلكاتهم“، وأعرب المجلس عن قلقه أيضا لأن آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء، لا يزالون محتجزين في ظل ظروف قاسية. ويساور المجلس والجمعية القلق أيضا بسبب تسريع إسرائيل وتيرة بناء المستوطنات؛ وتشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة؛ واستغلال الموارد الطبيعية؛ وتزايد ممارسة هدم المنازل والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبنية التحتية؛ وإلغاء حق الفلسطينيين في الإقامة في القدس الشرقية المحتلة وما حولها؛ واستمرار السياسة الإسرائيلية المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة على تحرك الأشخاص والبضائع بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة. وسلط المجلس والجمعية الأضواء أيضا، من خلال قراريهما 2011/41 و 66/225، على ما تخلفه الممارسات الإسرائيلية من آثار ضارة على الموارد الطبيعية وعلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
	2 - وطلب المجلس والجمعية إلى الأمين العام أن يقدم تقريرين عن تنفيذ قراريهما 2011/41 و 66/225 يتناولان ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تتنافى مع هذين القرارين. 
	ثانيا - الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
	القتلى والجرحى

	3 - في الفترة ما بين 30 آذار/مارس 2011 و 29 آذار/مارس 2012، قُتل 122 فلسطينيا وجرح 077 2 آخرون كنتيجة للنزاع المباشر. وبينما تُعزى أغلبية الخسائر البشرية إلى قوات الأمن الإسرائيلية، فإن حالة وفاة واحدة و 205 إصابة بجروح كانت ناتجة عن هجمات المستوطنين. ومن بين الضحايا، قُتل 12 طفلا وجرح 362 آخرون. وفي الفترة نفسها، قٌتل 6 إسرائيليين، من بينهم طفلان، وجرح 66 إسرائيليا من بينهم طفلان(). 
	4 -  ويُعزى زهاء ثلثي الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى عنف المستوطنين أو إلى الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك الخسائر البشرية المتكبَّدَة خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء مظاهرات نُظِّمت احتجاجاً على اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، والقيود المفروضة على الحركة بهدف حماية المستوطنات وتوسُّعها(). ووفقا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم 101 (1967)، تُعرّف السلطات الإسرائيلية التجمعات والمظاهرات في الأرض المحتلة، التي لم تحصل على تصريح من القائد العسكري الإسرائيلي، بأنها تجمعات غير قانونية، حتى لو كانت غير عنيفة، وتقوم بتفريق معظمها بالقوة(). 
	5 - أما في قطاع غزة، فإن الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين تعزى أساسا إلى الغارات الجوية الإسرائيلية والتوغلات العسكرية والاغتيالات خارج نطاق القضاء. وكان من بين تلك الخسائر 21 فلسطينيا، من بينهم 7 أطفال وامرأتان، تعرضوا لطلقات نارية وقٌتلوا في مناطق في قطاع غزة تقيّد إسرائيل إمكانية الوصول إليها(2).
	الاعتقالات والاحتجازات

	6 - خلال عام 2011، نفذت القوات الإسرائيلية ما يناهز 200 4 عملية تفتيش واعتقال في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتقلت أثناءها عددا يفوق 150 3 فلسطينيا(2). وحتى شباط/فبراير 2012، كان 411 4 فلسطينيا ما زالوا محتجزين في السجون الإسرائيلية، من بينهم 183 قاصرا().
	7 - ويسمح القادة العسكريون بالاحتجاز الإداري، ويظل المحتجَزون في السجن، دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدود من المرات. وبينما يحق للمحتجزين الطعن في أمر الاعتقال لدى محكمة عسكرية، لا يستطيع محاميوهم الاطلاع على المعلومات التي يستند إليها قرار الاحتجاز(). وحتى شباط/فبراير 2012، كان عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريًّا المعتقلين في السجون الإسرائيلية يبلغ 320().
	8 - وفضلا عن ذلك، فإن السياسة الإسرائيلية المتمثلة في نقل السجناء الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب المادة 76 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس1949 (اتفاقية جنيف الرابعة)(). وهذه السياسة لا تتسبب في شقاء السجناء فحسب وإنما أيضا في شقاء أفراد أسرهم الذين لا يملكون أي حق تقريبا في زيارتهم، وأما الحقوق المسموح بها رسميًّا فهي تغدو غير مجدية بسبب النظام المُضني الذي تفرضه إسرائيل فيما يتعلق باستخراج التراخيص ومنح الإذن بالزيارة، كما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 (انظر الوثيقة A/66/358، الفقرة 18). 
	9 - ولا يزال الأطفال الفلسطينيون الذين تحتجزهم إسرائيل يتعرضون أيضا ”باستمرار لسوء المعاملة أثناء إلقاء القبض عليهم، ونقلهم واستجوابهم“، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والإساءات اللفظية، وكذلك التهديد والترهيب والحبس الانفرادي، وقد تصل هذه المعاملة في بعض الحالات إلى حد التعذيب(). 
	10 - ويخضع الأطفال الفلسطينيون، على الاختلاف من الأطفال الإسرائيليين، للقانون العسكري الإسرائيلي، الذي يوفر للقصر وسائل حماية أقل بكثير من تلك التي يوفرها القانون الجنائي الإسرائيلي (انظر الوثيقة A/66/358، الفقرة 35). وفي المتوسط، بلع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية 192 طفلا على امتداد عام 2011(). ومنذ عام 2000، قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال ومقاضاة نحو 500 7 طفل فلسطيني(). وتشير التقديرات إلى أن 99.74 في المائة من القضايا المرفوعة ضد القصر في الضفة الغربية انتهت بإدانتهم، وصدرت أحكام بسجن الأطفال في 98 في المائة من القضايا. وهذه النسبة مختلفة تماما عن نسبة الأحكام بالسجن الصادرة ضد الأطفال الإسرائيليين التي تبلغ 6.5 في المائة(). 
	التدابير الإدارية والتشريعية الإسرائيلية

	11 - تزداد حدة العنف الذي يمارسه المدنيون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين بسبب وجود نظام قانوني مزدوج، أي محاكم مدنية للمدنيين الإسرائيليين ونظام قضائي عسكري يوفر حماية أقل للفلسطينيين(). وكثيرا ما يكون تقديم شكوى ضد المستوطنين أو ضد عسكري إسرائيلي عملية معقدة ومخيفة بالنسبة لكثير من الفلسطينيين. ولهذا يحجم العديد منهم عن القيام بهذه العملية.
	12 - وتروّج إسرائيل لإقامة نموذج لاستصلاح الأراضي يٌقصي الفلسطينيين والقبائل البدوية ويمارس التمييز ضدهم ويستبعدهم(). ونظام تقسيم الأراضي وتخطيطها الذي تقوم إسرائيل بتطبيقه في المنطقة جيم() والقدس الشرقية يعرقل نمو وتنمية الفلسطينيين، بينما يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنات الإسرائيلية. وتتضمن هذه المعاملة التفضيلية الموافقة على الخطط الرئيسية وتوفير البنية التحتية الضرورية، والمشاركة في عملية التخطيط، وتخصيص الأراضي والموارد المائية(2).
	13 -  وتحول القيود المذكورة آنفا دون القيام بأنشطة اجتماعية واقتصادية فلسطينية في 70 في المائة من المنطقة جيم(). وفي القدس الشرقية المحتلة، جرى الاستيلاء على 35 في المائة من أراضي المدينة لإنشاء مستوطنات إسرائيلية، وخُصِّصت نسبة قدرها 22 في المائة من الأراضي لإقامة مناطق خضراء وبنية تحتية عامة، في حين خصصت نسبة قدرها 13 في المائة فقط من الأراضي التي ضمتها إسرائيل إليها لإنشاءات الفلسطينيين، وهذه النسبة غير كافية لتلبية احتياجات النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين().
	تدمير الممتلكات ومصادرتها

	14 - تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تدمير أي ممتلكات ”خاصة ... تتعلق بأفراد ... أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية“.
	15 - وإجمالا، قامت السلطات الإسرائيلية في عام 2011 بتدمير ما يزيد على 620 مبنى مملوكا لفلسطينيين، بزيادة نسبتها 42 في المائة مقارنة بعام 2010. وشمل ذلك 222 منزلا، و 170 حظيرة حيوانات، و 43 حوضا لتجميع مياه الأمطار، وقاعتي دراسة، ومسجدين. وتضرر نحو 200 4 شخص من عمليات الهدم هذه(2).
	16 - وتمثل الأرقام الواردة أعلاه إضافةً إلى زهاء 800 24 مبنى فلسطيني هُدم في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة، ما بين عامي 1967 و 2010(). ووفقا لما تذكره السلطات الإسرائيلية، نُفِّذت عمليات الهدم في عام 2011 على مبان منشأة دون تصاريح بناء إسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب للغاية على المقيمين الفلسطينيين الحصول على تلك التصاريح. وكان أكثر من 60 في المائة من المباني المملوكة لفلسطينيين التي هدمت في عام 2011 يقع في مناطق خصصتها السلطات الإسرائيلية للمستوطنات(2).
	17 - وفي القدس الشرقية المحتلة، تبلغ نسبة المنازل التي تفتقر إلى تصاريح البناء، التي يصعب الحصول عليها، 32 في المائة على الأقل من مجموع المنازل الفلسطينية، وهذا الوضع قد يعرِّض 500 86 على الأقل من المقيمين لخطر التشريد، لا سيما وأن عدد أوامر الهدم القائمة لمنازل الفلسطينيين يصل حسب التقديرات إلى 000 20 أمر().
	18 - وقامت السلطات الإسرائيلية بهدم فندق شبرد في القدس الشرقية، وهو أحد المعالم الفلسطينية التاريخية في المدينة، لإفساح المجال أمام بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين().
	19 - وأفادت السلطة الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية صادرت نحو 000 896 متر مربع من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية خلال عام 2011(19).
	20 - تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري للمدنيين من أرض محتلة، إلا عند الضرورة لكفالة أمن هؤلاء المدنيين أو لأسباب عسكرية قهرية.
	21 - وفي عام 2011 أُخضع نحو 100 1 فلسطيني، أكثر من نصفهم أطفال، للتشريد القسري نتيجة لهدم المنازل في الضفة الغربية. ويزيد هذا العدد بمقدار الضعف على عدد الأشخاص الذين شُردوا في عام 2010. وإضافة إلى ذلك، أُخضع في عام 2011 140 فلسطينيا للتشرد القسري نتيجة لعنف المستوطنين الإسرائيليين(2).
	22 - وتشهد أوضاع قرى الرعي المتبقية في المنطقة جيم، وعددها 155 قرية، تدهورا منذ عام 2000، بحيث أُجبر نصف سكانها على ترك مناطق الرعي في الضفة الغربية، وفقدوا قطعانهم وانتهى بهم المطاف في بلدات وقرى صغيرة رغما عنهم، وهو ما فرض عليهم أسلوب حياة يتسم بقلة الحركة. ويعزى ذلك جزئيا إلى سياسة إسرائيلية يجري بمقتضاها الهدم الممنهج لمرافق المياه التقليدية للبدو القائمة على استخدام أحواض تجميع مياه الأمطار، وهي مرافق لا غنى عنها للحفاظ على أسلوب حياتهم البدوي والزراعي (انظر الوثيقة A/66/358، الفقرة 42). ويمكن أيضا أن يشرَّد عددٌ يصل إلى 300 2 شخص من البدو الذين يعيشون على أطراف مدينة القدس، أغلبهم لاجئون، تشريدا قسريا في عام 2012 إذا استمرت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية التي تفيد بها التقارير. ويواجه أيضا سكان القرى الواقعة في غور الأردن احتمال تعرُّض مساكنهم للمزيد من الهدم مع استمرار توسع المستوطنات().
	23 - وقد اعتُبر الفلسطينيون الذين كانوا موجودين فعليا في القدس الشرقية المحتلة لدى احتلالها في عام 1967 مقيمين إقامة دائمة. ووفقا للقانون الإسرائيلي، يعتبر المقيمون إقامة دائمة مواطنين أجانب يرغبون في العيش في إسرائيل ولكنهم لا يهاجرون إلى البلد بموجب قانون العودة. ولذلك تعامل إسرائيل السكان الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية على أنهم مهاجرون (انظر الوثيقة A/66/356، الفقرة 34)(). ويمكن أن يخسر السكان الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية إقامتهم الدائمة، وهم يخسرونها بالفعل، إذا أقاموا خارج إسرائيل أو القدس الشرقية المحتلة لمدة سبع سنوات، أو إذا حصلوا على الإقامة الدائمة أو الجنسية في بلد آخر. ويمكن أن تُستخدم مقولة عدم ”الولاء لدولة إسرائيل“ كذريعة لإلغاء إقامة الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، وحدث هذا فعلا. وتحظر ذلك الاستخدام الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907() ويحتمل أن تعرِّض عددا كبيرا من السكان الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية لخطر إلغاء إقامتهم الدائمة، إذا مارسوا حقهم في حرية التعبير والرأي (انظر الوثيقة A/66/356، الفقرات 35 إلى 37).
	24 - وعلاوة على ذلك، تمسكت المحكمة العليا بدستورية قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل في كانون الثاني/يناير 2012. ويحول هذا القانون دون جمع شمل الأسرة في حالة الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة. ويتضرر من هذا القانون تحديدا الفلسطينيون المقيمون في القدس المقترنون بأزواج من بقية الأراضي المحتلة. ومن ثم يضطر أفراد هذه الأسر الفلسطينية إلى السفر إلى الخارج، أو العيش معا بصورة غير قانونية، أو العيش منفصلين. وينتهك هذه القانون الحظر المطلق للتمييز، الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الأخص في عدة معاهدات صدقت عليها إسرائيل ويقع عليها التزام بالتقيد بها، ومن بينها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() واتفاقية حقوق الطفل() على النحو الذي أشار إليه مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط().
	25 - وفي الفترة الواقعة، ما بين عام 1967 ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة نحو 000 14 فلسطيني في القدس().
	26 - وفضلا عن ذلك، لا يزال من الصعب الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة، لا سيما في حالات جمع شمل الأسرة، عندما يتزوج مقدسيون شرقيون بفلسطينيين من أجزاء أخرى من الضفة الغربية أو غزة ويرغبون في العيش معا في القدس الشرقية. ومنذ عام 2003، أعاق تجميد جمع شمل الأسر زيجات ”الإقامة المختلطة“. ولا يزال تسجيل أطفال الأزواج كمقيمين في القدس الشرقية يشكل عملية طويلة وشاقة (انظر الوثيقة A/66/356، الفقرة 38).
	27 - ولا تزال أنشطة بناء المستوطنات، التي تستتبع بالضرورة في بعض الأوقات طرد الفلسطينيين من بيوتهم، تهدد المقيمين في القدس الشرقية، وتعرّضهم لخطر التشريد القسري. ويتضرر من ذلك على وجه الخصوص سكان مدينة القدس القديمة وحي سلوان، و 500 شخص في حي الشيخ جراح(27).
	المستوطنات وعنف المستوطنين

	28 - يعتبر قرار مجلس الأمن 446 (1979) المستوطنات الإسرائيلية عائقا خطيرا وغير قانوني أمام تحقيق السلام. ويستند عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه ”لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحِّل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها“. وتُعتبر المستوطنات أيضا جزءا من ”التخوم الجديدة لعمليات سلب السكان التقليديين ممتلكاتهم ... والسيطرة على الأرض الفلسطينية“(13).
	29 - ويعيش نحو 000 519 مستوطن إسرائيلي في 144 مستوطنة غير قانونية() و 100 بؤرة استيطانية في أجزاء مختلفة من الأرض الفلسطينية المحتلة. وعادة ما تكون البؤر الاستيطانية مستوطنات أصغر تقبلها الحكومة وتدعمها في حالات كثيرة، متحدية بذلك أحكام القضاء الإسرائيلي في بعض الأحيان، إلا أنها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي().
	30 - وقد صادرت السلطات الإسرائيلية نحو 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية بغرض توطين مدنيين إسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي().
	31 - وعلاوة على ذلك، لا يزال السكان الفلسطينيون يعانون من التمييز المؤسسي بين المقيمين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، الذي يحابي مصالح المستوطنين على مصالح الفلسطينيين. ويتسم هذا النظام في جملة أمور بوجود نظامين قضائيين منفصلين، أحدهما للفلسطينيين والآخر للمستوطنين الإسرائيليين(). وتقوم الحكومة الإسرائيلية أيضا بتزويد المستوطنين الإسرائيليين بمزايا كحوافز لتشجيع الهجرة إلى المستوطنات غير القانونية. وتتضمن هذه الحوافز مزايا مالية، وتكاليف إسكان منخفضة، ومستويات معيشية مرتفعة().
	النشاط الاستيطاني

	32 - شهد عام 2011 زيادة في النشاط الاستيطاني، بحيث حدثت زيادة قدرها 20 في المائة في الإنشاءات الجديدة في المستوطنات، مقارنة بعام 2010. ويقع عدد من وحدات الاستيطان المعتزم إنشاؤها في مناطق تُعتبر حيوية لوحدة الأراضي الفلسطينية().
	33 - وإضافة إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال عام 2011 اعتزامه إضفاء الصفة القانونية رسميا على 11 بؤرة استيطانية يقيم فيها 300 2 مستوطن كي تصبح مستوطنات معترفا بها اعترافا كاملا، وإضفاء الصفة القانونية على مئات الوحدات المشيدة بصورة غير قانونية في المستوطنات القائمة(33).
	34 - وفي القدس الشرقية المحتلة، وُوفق على إنشاء 000 4 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين خلال عام 2011. وهذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2006 على الأقل(20). وبدأت الحكومة الإسرائيلية أيضا في تشييد 55 وحدة استيطانية جديدة في ثلاثة مواقع في قلب الأحياء الفلسطينية بالقدس(33).
	35 - وأفادت السلطة الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية قامت على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتوسع في المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة ببناء 000 28 وحدة سكنية جديدة تؤوي نحو 000 103 مستوطن().
	عنف المستوطنين

	36 - لا يزال تقاعس السلطات الإسرائيلية في مجال إنفاذ القانون إزاء عنف المستوطنين والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين يديم حالة الإفلات من العقاب في الضفة الغربية المحتلة، مما يشجع على ممارسة المزيد من العنف(2). وهو يشكل أيضا انتهاكا مستمرا لأبسط التزام أساسي عليها بموجب القانون الإنساني الدولي وهو الالتزام بحماية سكان مدنيين يعيشون تحت الاحتلال، وتوفير حماية خاصة للأطفال على النحو المحدد في المادة 77 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) (انظر أيضا الوثيقة A/66/358، الفقرة 27)().
	37 - وسُجلت في عام 2011 زيادة نسبتها 30 في المائة في عدد الهجمات التي قام بها مستوطنون وأسفرت عن وقوع ضحايا فلسطينيين أو أضرار في ممتلكاتهم مقارنة بعام 2010(2). ويزيد الرقم المسجل في عام 2011 بأكثر من 165 في المائة على الرقم المسجل في عام 2009. وقد قام المستوطنون الإسرائيليون بائتلاف نحو 000 10 شجرة مملوكة للفلسطينيين، معظمها أشجار زيتون، أو باقتلاعها من جذورها، على نحو أثّر بشدة على أرزاق مئات الأسر الفلسطينية(12).
	38 - وقام المستوطنون الإسرائيليون بين شباط/فبراير 2011 وشباط/فبراير 2012 بتخريب سبعة مساجد وكنيسة وإضرام النار فيها().
	39 - ومن المظاهر الأخرى لهذه الهجمات تكرار تحرش المستوطنين بالأطفال الفلسطينيين وهم في طريقهم إلى المدرسة، وهو ما يُقال إنه ثبَّط الأطفال وعن الانتظام في المدارس وثبطّ أسرهم عن إرسالهم إلى المدارس، مما يشكل بالتالي انتهاكا لحق أولئك الأطفال في التعليم (انظر الوثيقة A/66/358، الفقرة 27).
	40 - وقامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوثيق عدة حالات ظهر فيها أن الجيش الإسرائيلي قدم دعما مباشرا للمستوطنين عند هجومهم على المجتمعات المحلية الفلسطينية. وركزت القوات الإسرائيلية جهودها على تفريق الفلسطينيين أو إبعادهم من أراضيهم بدلا من توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم الخاصة من المستوطنين الإسرائيليين(12).
	الجدار العازل
	41 - تواصل إسرائيل، في مخالفة منها لفتوى محكمة العدل الدولية، بناء الجدار العازل البالغ طوله 708 كيلومترات في الضفة الغربية، وهو ما يزيد على ضعف طول خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر) الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل البالغ طوله 320 كيلومترا، وتوجد نسبة تبلغ نحو 85 في المائة من مساره داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبحلول نهاية عام 2011، كانت نسبة قدرها 61.8 في المائة من الجدار العازل قد أُنجزت، بينما لا تزال أعمال التشييد جارية في نسبة قدرها 8.2 في المائة منه، ولم يكن قد تم بعد بناء نسبة أخرى قدرها 30 في المائة من المخطط تشييدها(2).
	42 - وسيعزل الجدار، عند اكتماله، نحو 11.9 في المائة من أراضي الضفة الغربية و 500 27 فلسطيني في ”منطقة التماس“()، بينما يؤثر بشكل مباشر على 800 247 فلسطيني آخرين(). وإضافة إلى ذلك، سيعزل الجدار القدس الشرقية وسكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 000 270 نسمة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة وسيفصل ماديا قرابة 000 55 شخص من سكان محافظة القدس الشرقية عن مركزها الحضري(27).
	43 - ويسكن نحو 500 6 فلسطيني حاليا في المنطقة المغلقة بين الجدار العازل والخط الأخضر(2).
	44 - ويصل الفلسطينيون إلى الأراضي الواقعة في منطقة التماس عبر 66 بوابة محددة أقيمت في الجدار، أغلبها لا يُفتح إلا في موسم حصاد الزيتون وعادة لفترة محدودة خلال النهار. ويتوقف هذا الوصول أيضا على الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية. ولتقديم طلب للحصول على هذا التصريح أو تجديده، يجب أن يستوفي مقدمو الطلبات الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية وأن يقدموا وثائق تثبت ”صلتهم بالأرض“(2). وفي نيسان/أبريل 2011، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما ضد الالتماسات التي قدمتها منظمات إسرائيلية ضد نظام التصاريح هذا().
	القيود المفروضة على التنقل وسياسات الإغلاق
	حصار قطاع غزة

	45 - لا يزال الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يعاقب السكان المدنيين عقابا جماعيا، وذلك في انتهاك لالتزامات إسرائيل القانونية (انظر الوثيقة A/66/370، الفقرة 12)، مع تأثيره تأثيرا غير متناسب على الفئات الضعيفة ووكالات المعونة التي تحاول مساعدتها().
	46 - وفي حزيران/يونيه 2010، انتقلت إسرائيل من تحديد قائمة ”إيجابية“ للبضائع المسموح بإدخالها إلى غزة إلى تحديد قائمة ”سلبية“ بالبضائع المحظور دخولها. وأصدرت السلطات الإسرائيلية قائمة بالبنود ذات ”الاستخدام المزدوج“ المحظور استيرادها، وما زالت سارية المفعول. وتشمل القائمة بنودا لا يعتبر القانون الإسرائيلي أو أي معيار دولي آخر أنها قابلة للاستخدام المزدوج. وتفتقر القائمة أيضا إلى التحديد، ومن ثم فهي موسعة وتشمل أغلب مواد البناء ومعدات مشاريع المياه والصرف الصحي. ولذا، بينما زادت الواردات إلى قطاع غزة عبر القنوات الرسمية، فإنها ما زالت عند مستوى أقل من 40 في المائة من مستويات ما قبل عام 2007(2).
	47 - وبين عامي 2010 و 2011، انخفضت واردات المواد الخام الزراعية وعلف الحيوان إلى قطاع غزة، وهو ما يشير إلى أن القرار السياساتي المتعلق بتخفيف القيود على التجارة في حزيران/يونيه 2010 لم يحسِّن توافر المدخلات الزراعية في قطاع غزة().
	48 - وأفادت شركات القطاع الخاص الصناعية التي شملها استقصاء في حزيران/يونيه 2011 بأن نسبة قدرها 21 في المائة من المواد الخام الضرورية للإنتاج لم تكن متوافرة على الإطلاق في غزة(2).
	49 - وأدت الحاجة إلى الحصول على موافقات محددة لاستيراد المواد إلى تأخيرات مطولة في مشاريع أساسية تلبي احتياجات إنسانية. وأدى ذلك، علاوة على التأخيرات في الحصول على الموافقة الإسرائيلية على مشاريع البنية التحتية، إلى زيادة التدني في مجالات أساسية تلزم من أجل مشاريع دولية ضرورية من قبيل الإسكان والمياه والصرف الصحي. ومع مرور الوقت، فإن الأموال التي تتعهد الجهات المانحة بتقديمها لمشاريع محددة قد لا تتوافر في المستقبل(2).
	50 - وبنهاية موسمي 2010 و 2011، لم يتجاوز مجموع صادرات المحصول النقدي من أزهار القرنفل وفاكهة الفراولة إلى أوروبا 25 في المائة من مستويات ما قبل الحصار، بينما تبلغ الصادرات من الخضروات 0.4 في المائة من تلك المستويات(41).
	”المنطقة المقيدة الدخول“ داخل قطاع غزة

	51 - إضافة إلى الحصار، تفرض إسرائيل ”منطقة مقيدة الدخول“ في قطاع غزة وعلى امتداد ساحله. ونتيجة لهذا الإجراء، أصبحت نسبة قدرها 35 في المائة من الأراضي القابلة للزراعة في غزة ونسبة قدرها 85 في المائة من منطقتها البحرية يتعذر وصول الفلسطينيين إليهما كليا أو جزئيا().
	52 - وسُجِّل في عام 2011 أدنى مصيد سمكي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وإضافة إلى ذلك، يظل الصيادون عرضة لأشكال مختلفة من العنف في البحر، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد زوارق الصيد والاحتجاز التعسفي. وفي عام 2011، سُجِّلت 72 حادثة استهدفت الصيادين(2).
	التنقل في الضفة الغربية

	53 - بحلول نهاية عام 2011، كان هنالك نحو 520 عائقا يعرقل حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، مما يمثل زيادة نسبتها 4 في المائة عن الرقم المقابل في نهاية عام 2010. وتشمل هذه العوائق نقاط التفتيش المزودة بحراسة دائمة أو جزئية (أي مزودة بحراسة لبعض الوقت)، علاوة على عوائق مادية غير مزودة بحراسة، منها متاريس، وكتل ترابية، وبوابات، وحواجز، وخنادق(2).
	54 - وكثيرا ما يكون نظام القيود مرتبطا بالمستوطنات الإسرائيلية، حيث يؤمّن مناطق لتوسعها، أو يحسن الارتباط بين المستوطنات وبين إسرائيل نفسها. وظل هذا النظام يعيق وصول السكان الفلسطينيين إلى سبل كسب العيش والخدمات الأساسية. وإجمالا، يضطر 000 200 شخص من 70 قرية أن يسلكوا طرقا التفافية أطول مرتين إلى خمس مرات من الطريق المباشر إلى أقرب مدينة إليهم، بسبب القيود على التنقل. وحتى تاريخه، لا يزال واحد أو أكثر من المداخل التاريخية للمدن الرئيسية في تسع من المحافظات العشر مغلقا. ويظل أيضا الوصول إلى طرق المرور الرئيسية التي تصل القرى بالمدن مقتصرا على نقاط مختارة(2).
	55 - ومدينة الخليل القديمة معزولة عن بقية المدينة بواسطة 122 حاجزا، في حين ظل تنقل الفلسطينيين بالسيارات، وفي بعض الحالات على الأقدام، محظورا على امتداد شوارع معينة. وفي حزيران/يونيه 2011، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية() القيود على التنقل المفروضة منذ أكثر من عقد، والتي تحظر على الفلسطينيين المرور عبر وسط الخليل، جاعلة ذلك المرور مقتصرا أساسا على الإسرائيليين وحدهم(43).
	56 - وتضم منطقة غور الأردن والبحر الميت نحو 30 في المائة من الضفة الغربية، ويسكنها زهاء 000 60 فلسطيني. و 87 في المائة من الأرض مسماة المنطقة جيم، التي تُخصص كلها تقريبا لاستخدام الجيش الإسرائيلي أو المستوطنات الإسرائيلية. وهنالك نسبة إضافية قدرها 7 في المائة تُعد رسميا جزءا من المنطقة باء سُميت محمية طبيعية. وتقيد نقاط التفتيش الإسرائيلية وصول الفلسطينيين إلى المنطقة أو خروجهم منها تقييدا شديدا. وتلحق هذه القيود ضررا بالغا بالفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، والذين يعتمدون كليةً على الخدمات المتاحة خارج غور الأردن، بما في ذلك المستشفيات ومعظم المؤسسات التعليمية. وتنطبق أيضا قيود التنقل على سيارات الإسعاف، التي لا يُسمح لها بدخول غور الأردن().
	57 - وخلال عام 2011، منعت إسرائيل أكثر من 000 4 فلسطيني من السفر إلى الأردن عبر معبر الكرامة الحدودي، متذرعة باعتبارات أمنية، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل، وذلك وفقا لما يذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
	الوصول إلى القدس الشرقية المحتلة

	58 - ظل الفلسطينيون من حاملي بطاقات هوية الضفة الغربية بحاجة إلى تصاريح دخول خاصة للوصول إلى القدس الشرقية المحتلة. وقد صار الدخول إلى القدس الشرقية المحتلة عملية طويلة وشاقة بفعل الاكتظاظ، إضافة إلى المراحل المتعددة للتفتيش والإجراءات الأمنية عند نقاط التفتيش الأربع المحددة لهذا الغرض. وكان للوصول المقيد إلى القدس الشرقية المحتلة تأثير سلبي بوجه خاص على الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية الواقعة في المدينة، وكذلك على المسلمين والمسيحيين الراغبين في الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس(2).
	59 - وأبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن وقوع ما مجموعه 280 حادثا متعلقا بالوصول لموظفيها في عام 2011، وشملت هذه الحوادث معلمين وأطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين وعمال إغاثة، إضافة إلى موظفي المكتب الميداني. وانطوت هذه الحوادث على مطالبات بتفتيش مركبات الأمم المتحدة الداخلة إلى القدس الشرقية المحتلة، وذلك في مخالفة لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها()، وهي اتفاقية إسرائيل طرف فيها. وعلاوة على ذلك، أُضيفت قيود إضافية على الوصول إلى المناطق المندرجة ضمن منطقة التماس لتقديم الخدمات الصحية المتنقلة، والمساعدة الغذائية، وخدمات الصحة العقلية، وأفرقة العمل الاجتماعي، بحيث صار أغلب موظفي الوكالة غير قادرين على الوصول إلى القرى الواقعة في منطقة التماس(40).
	الاستغلال والتعريض للخطر واستنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينية
	60 - تنتهك السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على أنه من واجب دولة الاحتلال صون الموارد الطبيعية للبلد المحتل وتزويد المواطنين الأصليين باحتياجاتهم من هذه الموارد.
	61 - ويحيا الفلسطينيون في ظل أزمة مائية كبيرة. ويشكل نقص المياه مشكلة خطيرة تواجه أغلب مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لا بسبب الظروف المناخية فحسب، وإنما أيضا بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المياه. والمياه المخصصة للفلسطينيين تعادل 83 مترا مكعبا من المياه لكل فلسطيني سنويا، في مقابل 333 مترا مكعبا لكل إسرائيلي سنويا. وبعبارة أخرى، يُخصص للفلسطيني ربع قدر المياه المخصص للإسرائيلي().
	62 - ومنذ عام 1967، حُظر على الفلسطينيين حفر آبار جديدة في الأرض المحتلة، وفُرضت حصص على استخدام الآبار القائمة. وظل الحد الأقصى للمياه المخصصة للفلسطينيين عند مستويات عام 1967 على الرغم من النمو السكاني. وتستخدم إسرائيل 73 في المائة من مياه الضفة الغربية، وتحول نسبة إضافية قدرها 10 في المائة إلى مستوطناتها، وتبيع النسبة المتبقية وقدرها سبعة عشر في المائة إلى الفلسطينيين(46).
	63 - وتُعد منطقة غور الأردن أحد أغنى مصادر المياه الطبيعية في الضفة الغربية. وقد سيطرت إسرائيل على أغلب مصادر المياه في المنطقة وخصصت استخدام أغلب الموارد حصريا للمستوطنين الإسرائيليين().
	64 - واستولى المستوطنون الإسرائيليون تماما على ثلاثين من ينابيع المياه في الضفة الغربية، بينما تواجه بقية الينابيع وعددها 26 خطر استيلاء المستوطنين عليها بسبب ”الجولات“ والدوريات المنتظمة للمستوطنين. ويقع ما لا يقل عن 84 في المائة من الينابيع المتضررة من أنشطة المستوطنين على أراض تعترف الإدارة المدنية الإسرائيلية بملكية الفلسطينيين لها ملكية فردية().
	65 - ويجري جمع المياه العادمة من المستوطنات الإسرائيلية وتفريغها في الوديان الفلسطينية القريبة بدون معالجتها، مما يؤثر على نوعية المياه في الضفة الغربية. وإضافة إلى ذلك، عزل الجدار 58 مصدرا من مختلف مصادر المياه داخل ”منطقة التماس“. ونتيجة لذلك، أصبحت أسر ومجتمعات زراعية كثيرة غير قادرة على البقاء وعلى الحفاظ على أراضيها. وهناك أثر سلبي آخر هو تعارض الجدار مع نظم الصرف الطبيعية. ففي أوقات هطول الأمطار بغزارة، يتسبب ذلك في حدوث فيضانات إلى جانب أضرار بيئية وزراعية كبيرة(46).
	66 - وعلاوة على ذلك، اقتلعت إسرائيل أكثر من 000 100 شجرة ودمرت 000 36 متر من شبكات الري، لإفساح الطريق لبناء الجدار، مما يؤثر على حوالي 170 كيلومترا مربعا أو 10 في المائة من الأرض الزراعية الخصبة في الضفة الغربية(46).
	67 - وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما يتيح للدولة الإسرائيلية ومؤسسات القطاع الخاص مواصلة استخدام المحاجر في الضفة الغربية. وفي حين أن تلك الممارسات بدأت في منتصف سبعينيات القرن العشرين، فتوجد حاليا 10 محاجر يملكها إسرائيليون في الضفة الغربية، ثمانية منها تعمل، وتنتج سنويا نحو 12 مليون طن من مواد المحاجر يُنقل 94 في المائة منها إلى إسرائيل().
	68 - وتواصل الشركات الإسرائيلية بناء وتشغيل مناطق صناعية في الأرض المحتلة، لا سيما وأن الحكومة الإسرائيلية تقدم تخفيضات ضريبية لذلك النشاط، بحيث يوجد حاليا ما يربو على 18 منطقة صناعية إسرائيلية و 160 منشأة صناعية إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وشيدت الحكومة الإسرائيلية ذاتها سبع مناطق صناعية على الأقل في الضفة الغربية، يقع معظمها على قمم التلال، مما يؤدي غالبا إلى تدفق المياه العادمة الصناعية إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة. ويجري في كثير من الأحيان جمع النفايات الصناعية الصلبة الناتجة عن المصانع وإلقاؤها في مناطق قريبة من القرى الفلسطينية. ويمكن أن تسبب تلك النفايات ضررا للمحاصيل الزراعية والبساتين، إلى جانب تلويث التربة وإلحاق أضرار محتملة بالمياه الجوفية(46).
	69 - ويذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجود مخاوف من أن إسرائيل تنقل بشكل غير مشروع نفايات خطرة وسامة نتجت داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها().
	70 - وفي قطاع غزة، يعتمد السكان في الغالب على آبار المياه الجوفية، حيث يزيد تسرب مياه البحر المالحة إلى مياه تلك الآبار بسبب ما قامت به إسرائيل من ضخ مفرط للمياه الجوفية فيما بين عامي 1967 و 2005. ونتيجة لذلك، تواجه غزة أزمة مياه حادة وتحذيرات من أن قطاع غزة لن تكون به مياه صالحة للشرب في غضون 15 عاما(46).
	71 - ولهذا يضطر المزارعون في قطاع غزة إلى استخدام المياه المالحة والملوثة من آبار زراعية لأغراض الري، مما يضر لاحقا بكل من الإنتاجية الزراعية وجودة المنتجات، ويحد من القدرة على تصديرها، إضافة إلى أنه يشكل مخاطر صحية بسبب ما ينجم عنه من تدهور في جودة المواد الغذائية(41).
	الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة 
	الأحوال الاقتصادية 


	72 - ما زال النمو الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مستدام، ويعكس اقتصادا يتعافى من قاعدة منخفضة، قاطرته الرئيسية في القطاع غير القائم على التبادل التجاري، وخاصة اقتصاد قطاع غزة. ويبرز ذلك أهمية معونات الجهات المانحة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، بدلا من القطاع الخاص، الذي ما زال يعاني بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق. وما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وما زال الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وخاصة في قطاع غزة، مقلقين().
	73 - وقد نما الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة بمعدل 10 في المائة في النصف الأول من عام 2011، وكان يقف وراء هذا الأداء القوي معدل نمو مرتفع بشكل استثنائي بلغ 28 في المائة في قطاع غزة، ونتيجة ذلك أساسا إلى تنشيط أعمال التشييد في أعقاب تخفيف قيود الحصار الإسرائيلي في عام 2010 وحدوث زيادة في إمداد المواد عن طريق الأنفاق. وفي الضفة الغربية، بلغت نسبة النمو خلال الفترة نفسها 4 في المائة فقط، مقارنة بنسبة قدرها 8 في المائة في عام 2010. وانخفض الناتج في الضفة الغربية فعليا بنسبة قدرها 5 في المائة تقريبا في الفترة الواقعة ما بين الربع الأخير من عام 2010 والربع الأول من عام 2011(). وكان سبب هذا التباطؤ هو التقشف المالي المستمر وانخفاض المعونة وأزمة السيولة الناتجة عن ذلك، إلى جانب استمرار القيود الإسرائيلية خلال عام 2011. 
	74 - وما زالت آفاق التنمية على المدى الطويل قاتمة. ولا تؤدي القيود الإسرائيلية إلى زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الخضروات والفواكه والسكر فحسب، بل إنها ما زالت أيضا تعوق التنمية الزراعية الأوسع نطاقا، والتخطيط الاقتصادي والتخطيط المكاني على نحو أكثر عقلانية في المناطق الحضرية والإقليمية. واستمر حدوث عجز تجاري ضخم، واستمر الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي().
	75 - وقد أدت الأشكال المختلفة من القيود الإسرائيلية، كما وردت في هذا التقرير، إلى جانب نقص التمويل الخارجي، وارتفاع فواتير أجور السلطة الفلسطينية ونفقاتها الأخرى، وانخفاض معدلات جباية الضرائب(26)، إلى أزمة مالية لدى السلطة الفلسطينية، وإضعاف القطاع الخاص، وتسببت في تراجع الثقة لدى قطاع الأعمال().
	76 - وفي حين أن النمو في قطاع غزة في عام 2010 قد يبدو مثيرا للإعجاب، فإن أغلبه يمثل انتعاشا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أعقاب انكماشه بنسبة تراكمية بلغت 30 في المائة خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 نتيجة للقيود المفروضة على التجارة. وحتى بعد ارتفاعه في الفترة 2010-2011، كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة تحت مستوى عام 2005 بمقدار 6 في المائة بحلول نهاية عام 2011().
	77 - وأدى الحصار المستمر على قطاع غزة، على وجه الخصوص، إلى زيادة الاعتماد على ”اقتصاد الأنفاق“ غير المشروع، الذي توسع خلال عام 2011.  وكانت واردات مواد البناء الأساسية ومدخلات الإنتاج الأخرى عبر الأنفاق تزيد كثيرا عن تلك التي وردت من خلال المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، على الرغم من حدوث تسهيل نسبي لحركة البضائع من خلال هذه المعابر الأخيرة(40). ولذلك فقد أصبح اقتصاد الأنفاق هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. ودوره هائل لدرجة أن مؤسسات قطاع الأعمال المشروعة الراسخة اضطرت للتكيف معه إلى حد ما().
	78 - وعلى الرغم من حدوث بعض التحسن، ظلت البطالة مرتفعة بشكل مقلق، وما زالت المشاركة في قوة العمل منخفضة، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغ معدل المشاركة في قوة العمل 44.4 في المائة. وكان معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2011 بين المشاركين في قوة العمل يبلغ 21 في المائة في الأرض الفلسطينية المحتلة،و 30.3 في المائة في قطاع غزة، و 16.6 في المائة في الضفة الغربية. ومعظم المتضررين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 20 سنة إلى 24 سنة، الذين بلغت نسبة مشاركتهم في قوة العمل 45.3 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة فيما بينهم 38 في المائة، وبلغت البطالة بين اللاجئين 27.5 في المائة(). ويعكس التباين في مؤشرات العمالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة القيود الأشد في قطاع غزة على التجارة الخارجية، وعلى توظيف العمال في إسرائيل، وكون تأثر إنتاج تلك القيود أكبر نظرا لصغر سوقه المحلية، وكون عدم اليقين الذي يواجهه القطاع الخاص نتيجة للأعمال القتالية التي تحدث على نحو أكثر تواترا وتدهور المؤسسات العامة والبنية التحتية منذ عام 2006. وعلى الرغم من المكاسب المحدودة في مجال العمل، واصلت الأجور الحقيقية تدهورها بحيث تراجعت القوة الشرائية لمتوسط الأجر الشهري بنحو 2.8 في المائة في عام 2011(40).
	79 - ويعتمد 80 في المائة من السكان في غزة في الوقت الراهن على المساعدة الدولية لبلوغ حد الكفاف (انظر الوثيقة A/66/358، الفقرة 41).  وعلى ضوء هذا الاتجاه المتمثل في انخفاض المعونة الدولية، هناك خطر يتمثل في أنه، إذا تراجع متوسط دخل الأسر في قطاع غزة بنسبة قدرها 20 في المائة، ستزيد فورا نسبة الذين يعيشون في فقر من 33 في المائة إلى نسبة مذهلة تبلغ 49 في المائة().
	80 - ومنذ حزيران/يونيه 2010، منعت إسرائيل أي منتجات صيدلانية أو منتجات ألبان أو لحوم من الضفة الغربية من دخول القدس الشرقية، مما يقدر بأنه يسبب خسائر للاقتصاد الفلسطيني تصل قيمتها إلى 48 مليون دولار سنويا. وحتى عندما يُسمح بعبور البضائع إلى القدس الشرقية، فإنها تمر من خلال المعابر التجارية، حيث تخضع لعملية تسمى النقل ”المتكافئ“، مما يُزيد من تكاليف المعاملات التجارية الفلسطينية المرتفعة(53).
	81 - ووفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي، وحتى مع حدوث تخفيف ملموس  للقيود المفروضة على التنقل والوصول، إلى جانب توافر التمويل الكافي من الجهات المانحة لتمويل الإنفاق المتكرر والإنمائي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة بحلول عام 2013 سيبقى أقل من  مستوى عام 1994 بنسبة قدرها 10 في المائة().
	الأمن الغذائي

	82 - بلغت مستويات انعدام الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2011 نسبة قدرها 27 في المائة، وبلغت نسبة قدرها 18 في المائة في الضفة الغربية وبلغت نسبة قدرها 44 في المائة في قطاع غزة(41). وما زالت مؤشرات التغذية أيضا مثارا للقلق، وهي تشمل تزايد عدد الأطفال ناقصي الوزن من 3.2 في المائة في عام 2010 إلى 3.9 في المائة في عام 2011(40). وكون 95 في المائة من المياه في غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي يؤدي أيضا إلى ارتفاع غير متناسب في عدد حالات الميتهيموغلوبينميا (”متلازمة الطفل الأزرق“) بين الأطفال الرضع في غزة (انظر الوثيقة A/66/370، الفقرتين 14 و 15).
	83 - وانعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية تحدده بدرجة كبيرة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعيشية الفلسطينية والحواجز المادية والاقتصادية التي تعوق الحصول على الغذاء وإنتاجه وتجارته(). وقد حدثت  مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بشكل خاص في بعض المناطق الجغرافية، مثل المنطقة الإدارية جيم التي تسيطر عليها إسرائيل ومنطقة التماس ومخيمات اللاجئين(40).
	الصحة العامة

	84 - وفقا لما ذكرته الأونروا، نتيجة لعملية الرصاص المصبوب والحصار، يعيش ما يقرب من ثلث سكان غزة في مخيمات مكتظة ومتداعية، تتسم بقصور البنية التحتية البيئية والصحية والتجارية والاجتماعية والترويحية(40).
	85 - وقد أثر الحصار المفروض على قطاع غزة تأثيرا سلبيا على نوعية الخدمات الطبية في قطاع غزة لعرقلة الجهود الوطنية للتخطيط الصحي، والحد من إمكانية حصول العاملين في مجال الصحة على التدريب للتطور المهني خارج غزة ودخول العاملين في مجال الصحة قطاع غزة، وتقييد إقامة وإصلاح البنية التحتية الصحية، وعرقلة إمدادات الكهرباء والوقود().
	86 - وفي عام 2011، تسببت انقطاعات الكهرباء التي استغرقت ما يصل إلى 10 ساعات يوميا في إرهاق مصادر الطاقة الاحتياطية وأثرت على المعدات الطبية، مما تسبب في توقف العلاج الطبي أو إرجائه(61). ووردت تقارير تفيد بأن انقطاعات الكهرباء قد ساءت في الشهور الأولى من عام 2012.
	87 - ويتسبب الحصار أيضا في تفاقم النقص المزمن في الأدوية الضرورية، التي وصل مستوى المخزون من نسبة منها تتراوح من  32 في المائة إلى 36 في المائة إلى الصفر طوال عام 2011، ونقص الأدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة، التي كان يوجد 260 منها فقط بينما توجد حاجة إلى 900 قطعة منها(). وعلى سبيل المثال، يمكن لمريض السرطان في غزة أن يتوقع أن لا يجد سوى نصف الأدوية اللازمة للعلاج الكيماوي الفعال().
	88 - وهذا النقص المزمن أجبر على إحالة المرضى للعلاج خارج القطاع، رغم الصعوبات التي يلاقونها في الحصول على إذن للخروج من قطاع غزة.  وفي هذا الصدد، توفي خمسة مرضى عقب إحالتهم للعلاج خارج غزة، بينما كانوا ينتظرون إما الحصول على تصاريح إسرائيلية لعبور نقطة التفتيش في إيرتز أو تحديد مواعيد لهم لتلقي العلاج في مستشفى إحالة ملائم(61).
	89 - وتشير تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى أن نسبة قدرها 45 في المائة من أسر اللاجئين الفقيرة التي لا تأمن توافر الغذاء لديها المقيمة في مخيمات اللاجئين، ونسبة قدرها 51 في المائة من الأسر المشابهة المقيمة في المدن، بها فرد واحد على الأقل يعاني من مرض مزمن.
	90 - وفي الضفة الغربية، تتسبب صعوبة الحصول على تصاريح البناء في عرقلة عمليات الصيانة والتوسع الملائمة للبنية التحتية للخدمات الصحية اللازمة من قبيل المستوصفات الأساسية. وفي المنطقة جيم، تواجه نسبة قدرها 22 في المائة من القرى البالغ عددها 271 صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية، نظراً لالتواءات الطرق والحواجز المقامة عليها وتكلفة الانتقال(61).
	91 - ورغم ما يقال عن حدوث تحسنات، تحول القيود المفروضة على التنقل دون قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى ستة مستشفيات فلسطينية تديرها منظمات غير حكومية في القدس الشرقية، تمثل المصدر الرئيسي لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة قدرها 95 في المائة من جميع عمليات نقل المرضى بسيارات الإسعاف إلى القدس تُمنَع من الدخول المباشر إلى المدينة، وتُجرى بنقل المرضى من سيارة إسعاف إلى أخرى(61).
	92 - وفي الضفة الغربية، أفادت الأونروا عن حدوث زيادة ثلاثية في الطلب على خدمات الصحة العقلية خلال عام 2011، فيما يتصل بالأمراض الناجمة عن الضغط العصبي. ويمكن ربط هذه الزيادة مباشرة بشواغل الحماية المتصلة بالاحتلال، ومن بينها أعمال العنف، والجدار العازل، والتشريد القسري، وما ينجم عن ذلك من محنة اجتماعية واقتصادية(40).
	93 - وما زال سكان غزة يعيشون تحت ضغط كبير من الصدمات النفسية. وتعاني نسبة من الحوامل قدرها 54 في المائة من الاكتئاب، وتعاني نسبة منهن قدرها 33 في المائة من فقر الدم (انظر الوثيقة A/66/370، الفقرتين 14 و 15). وكان الأطفال يشكِّلون ما يقرب من ربع المرضى الذين تلقُّوا المساعدة من خلال خدمات الصحة العقلية المجتمعية التي تقدمها الأونروا في غزة في عام 2011، وكانوا يعانون من مشاكل من بينها التبول اللاإرادي، وهو أحد الأعراض الشائعة لحالات الاضطراب النفسي. وكانت أعراض الاكتئاب والقلق والخوف والغضب من الأسباب الشائعة أيضا لطلب العلاج(40).
	التعليم
	94 - يضطر الأطفال في المنطقة جيم بالضفة الغربية إلى تخطي عراقيل يومية وهم في طريقهم إلى المدرسة، من قبيل قيود التنقل وما يواجهونه من تحرُّش وأعمال عنف من جانب المستوطنين والعسكريين(). ووفقاً لدراسة استقصائية أُجريت مؤخراً، أفادت 26 قرية من أصل 101 قرية فلسطينية في الضفة الغربية شملتها الدراسة، بأن تلاميذ المدارس والشباب والمعلمين يعانون من التحرش و/أو العنف من جانب أفراد الجيش الإسرائيلي أو قوات الأمن الإسرائيلية وهم في طريقهم إلى المدرسة أو عودتهم منها، في حين أفادت 28 قرية بتعرضها لأعمال عنف من جانب المستوطنين على نفس المنوال().
	95 - ونظراً للصعوبة البالغة التي يواجهها الفلسطينيون في المنطقة جيم للحصول على تصاريح بناء، لا تستوفي مدارس كثيرة المعايير الأساسية للسلامة والنظافة الصحية، إلى جانب كونها مهددة بالهدم أو بصدور أوامر بإيقاف العمل فيها(64).
	96 - وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2011، أُبلغ عن حدوث 32 اعتداء من مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية على مدارس فلسطينية، منها 21 هجمة في الضفة الغربية و 11 اعتداء في غزة(). وتقع 13 مدرسة تخدم 497 4 تلميذا من البنات والبنين في المناطق المقيّدة الدخول(65).
	97 - وأفادت السلطة الفلسطينية أيضاً بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت توجيهات تَقْصُر مصدر الحصول على الكتب المدرسية للمدارس العامة في القدس الشرقية المحتلة قصراً حصرياً على مجلس بلدية القدس الإسرائيلية، بما يحظر على المدارس الحصول على أي كتب من مصادر فلسطينية(19).
	98 - وتحتاج الأونروا إلى بناء 100 مدرسة على مدى فترة ثلاث سنوات لتلبية احتياجات جميع الأطفال اللاجئين المؤهلين للالتحاق بالدراسة في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي الوقت الراهن، نظراً لقلة التمويل المزمنة وعدم القدرة على بناء مدارس جديدة في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة، تعمل نسبة من مدارس الأونروا في غزة تزيد على 94 في المائة بنظام الفترتين. وفي بعض الأحيان، استخدِمَت حاويات شحن كغرف للدراسة(40).
	99 - وفي القدس الشرقية المحتلة، يلزم توفير 000 1 غرفة إضافية للدراسة لاستيعاب الأطفال الفلسطينيين في المدارس، في حين أن الكثير من المنشآت القائمة إما أنه دون المعايير المطلوبة أو حالته غير ملائمة(27). وفي الضفة الغربية، يضطر ما لا يقل عن 000 10 تلميذ إلى الدراسة في خيام أو مقطورات سكنية أو أكواخ صفيح(64).
	ثالثا -  الجولان السوري المحتل
	100 - ما زال قائماً احتلال إسرائيل للجولان السوري الذي حدث في عام 1967 وكذلك ضمها المزعوم له بموجب القانون الخاص بمرتفعات الجولان الصادر عام 1981. وقد أعلن مجلس الأمن في قراره 497 (1981) أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل.
	101 - وفي عام 2011 واصلت إسرائيل توسعها الاستيطاني، في حين ظل السكان السوريون العرب يعانون من التمييز وتقييد الدخول والخروج، بما في ذلك مصادرة الموارد لقَصْر استخدامها على المستوطنين في الجولان السوري المحتل. ويعيش حوالي 000 19 مستوطن إسرائيلي في 33 مستوطنة في الجولان السوري المحتل (انظر الوثيقة A/66/364، الفقرة 34).
	102 - وما زالت مصادرة أراضي المواطنيين السوريين مستمرة بذرائع عسكرية وأمنية. ولا تمنح السلطات الإسرائيلية تصاريح لإجراء توسعات في القرى السورية في الجولان السوري المحتل. ومن ثم يواصل السكان السوريون البناء بدون تصاريح إسرائيلية. ورغم عدم تنفيذ الأوامر القائمة التي تقضي بهدم المباني التي أُقيمت بدون ترخيص، فقد فُرِضَت غرامات على تلك المباني().
	103 - وتقوم إسرائيل ببناء جدار بطول كيلومترين اثنين وارتفاع ثمانية أمتار، سيعزز سوراً قائماً بالفعل ويعزل أيضاً ”وادي الصراخ“ (انظر الوثيقة A/66/370، الفقرة 59).
	104 - وفي 15 أيار/مايو 2011، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي طلقات تحذيرية أعقبها بنيران مباشرة على مئات المتظاهرين الذين تجمهروا بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة، لدى محاولتهم عبور خط وقف إطلاق النار إلى الجولان السوري المحتل (انظر الوثيقة S/2011/359). وأسفر ذلك عن وقوع 44 إصابة في صفوف المدنيين، من بينهم أربعة قتلى.
	105 - ولا يُسمَح للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل باستغلال مياه البحيرات المتوافرة، أو حفر آبار ارتوازية، أو بناء خزانات للمياه لجمع مياه الأمطار والجليد الذائب(). ومن ثم، فهم يُرغَمون على دفع أسعار مرتفعة للحصول على مياه مستخرجة من أرض سورية محتلة. وأفيد بأن المستوطنين الإسرائيليين يدفعون أسعاراً أقل ويحصلون على المياه بكميات أكبر بكثير (انظر الوثيقة A/66/370، الفقرة 58).
	106 - وعلاوة على ذلك، قد يخضع المزارعون السوريون لنظام الحصص، مما يسفر عن قطع إمدادات المياه عنهم قبل أوانها، بحيث يحول ذلك دون استخدامهم لكمية المياه المخصصة لهم بالكامل. ونظام الحصص المذكور لا يُطبَّق على المستوطنين. وإضافة إلى ذلك، فإن الضرائب المرتفعة المفروضة على المنتجات الزراعية تخفض ما يحققه المنتجون من أرباح، خاصةً فيما يتعلق بالتفاح الذي يمثل محصولهم الرئيسي(67).
	107 - وما زالت فرص العمل المتاحة قليلة، وبخاصة لخريجي الجامعات السورية وغيرهم من الشباب الباحثين عن وظائف مهنية. وعمليا، هم يُحرَمون من الحصول على عمل لائق يتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية. وفي كثير من الأحيان، يُحرَم العمال السوريون العاملون لدى إسرائيليين من التمتع بمزايا التأمينات الاجتماعية. فهم لا يقبلون اكتساب الجنسية الإسرائيلية، ولا يرغبون في الانضمام إلى نقابات العمال الإسرائيلية. وليس بمقدورهم تشكيل نقابات خاصة بهم. ويتعرض الشباب بوجه خاص لضغوط تدفعهم إلى مغادرة المنطقة، بما يؤثر بالتالي على التوازن الديمغرافي غير المستقر بالفعل().
	108 - وفي الوقت نفسه، لا يزال السكان السوريون في الجولان السوري المحتل ممنوعين من زيارة أفراد أسرهم في الجمهورية العربية السورية (انظر الوثيقة A/66/364، الفقرة 34). وأُبلغ عن اعتقال عدد من السكان السوريين لمحاولتهم الاتصال ببلدهم الأصلي(67).
	109 - وتوجد دواعي للقلق فيما يتعلق بظروف السوريين المحتجزين لدى إسرائيل وطريقة معاملتهم، وهي محدودية الزيارات العائلية، والمعاملة المهينة، ورفض السماح للسجناء بمتابعة الدراسة. وأُفيد أيضاً بأن عشرات السوريين يظلون رهن الاحتجاز دون أن توجَّه إليهم أي تهم بصورة رسمية (انظر الوثيقة A/66/370، الفقرة 60).
	110 – وما زالت الألغام الأرضية تشكل تهديداً خطيراً للمدنيين في الجولان السوري المحتل. وحتى الوقت الراهن، سُجِلَ 532 حادثاً راح ضحيتها 202 من الأشخاص(67). وقد ازدادت حدة هذا الخطر لوجود الألغام منذ أمد طويل ولتدهور حالة أجهزتها التفجيرية (انظر الوثيقة S/2011/748، الفقرة 6).
	رابعا -  الاستنتاجات
	111 - بالرغم من اتخاذ بعض التدابير الجديرة بالترحيب الرامية إلى دعم الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، تظل للاحتلال عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة على السكان الفلسطينيين.
	112 - والانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها أعمال العنف والمستوطنات وفرض القيود والتمييز ضد الفلسطينيين وضد السوريين في الجولان السوري المحتل، وما يترتب عليها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة، لا تخدم قضية السلام ولا تبعث على الثقة. ولا يمكن قبول استمرار الاحتلال لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أخلاقياً، ويجب وضع نهاية له في إطار حل تفاوضي واتفاق سلام يضع نهاية للنزاع ويعالج جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائي. وينبغي للمجتمع الدولي أن يثابر في ما يبذله من جهود لتحقيق هذه الغاية من خلال إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

