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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام     الدورة الثامنة والستون

  ** من جدول األعمال املؤقت١١البند     * من القائمة األولية٦١البند 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية

ــشرقي، وللـــسكان   ــا القـــدس الـ ــا فيهـ ــة، مبـ العـــرب احملتلـ
   الطبيعيةماجلوالن السوري احملتل على موارده يف

    

    
 لالحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى   ةواالجتماعيـــاالنعكاســـات االقتـــصادية      

ألرض الفلـــسطينية احملتلـــة، يف ااألحـــوال املعيـــشية للـــشعب الفلـــسطيين 
  والن السوري احملتلفيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجل مبا
  

  مذكرة من األمني العام    
 

  موجز  
، إىل األمـــني العـــام ٢٠١٣/٢٣ره طلـــب اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، يف قـــرا   

يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الـسابعة والـستني، عـن طريـق اجمللـس، تقريـرا عـن تنفيـذ                 أن
 األمــني العــام أن يقــدم إليهــا ، إىل٦٧/٢٢٩وطلبــت اجلمعيــة أيــضا، يف قرارهــا . ذلــك القــرار

وُيقــدم هــذا التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة   . دورهتــا الثامنــة والــستني تقريــرا يف هــذا الــصدد   يف
  .االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عمال بقراري اجلمعية واجمللس

 
  

  *   A/68/50.  
  **   E/2013/100.  
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واصــلت إســرائيل يف الــسنة الــسادسة واألربعــني مــن احتالهلــا لــألرض الفلــسطينية          
ساهتا وسياساهتا اليت ختل بالتزامات السلطة القائمة باالحتالل املنـصوص عليهـا يف القـانون               ممار

هلـا آثـار   “ الفعلـي الفـصل   تـصل إىل حـد      ”والواقع أن تلـك الـسياسات التمييزيـة الـيت           . الدويل
معاكــسة علــى أحــوال الــسكان الفلــسطينيني املعيــشية حيــث تلحــق ضــررا بالغــا مبختلــف           

  .ية واالقتصادية الفلسطينية واملوارد الطبيعية والبيئة الفلسطينيةالقطاعات االجتماع
اســــتخدام القــــوة علــــى حنــــو مفــــرط ولقــــد متــــادت قــــوات األمــــن اإلســــرائيلية يف   
ــرا شــائعا      . متناســب وغــري ــات أم ــسطينيني احملتجــزين ب ــال الفل ــة األطف ــدو أن ســوء معامل ويب

ر إىل االحتجـاز مبثابـة سياسـة قوامهـا        وأصبح جلوء إسرائيل علـى حنـو متـوات        . وممنهجا وراسخا 
ــهج الواســع النطــاق   ــسل . االحتجــاز التعــسفي املمن ــستوطنون  وتتعــدى ال طات اإلســرائيلية وامل

  .الفلسطينيني وممتلكاهتم دون رادع أو عقاب على
ــام     ــذ عـ ــة ١٩٦٧ومنـ ــرائيل إقامـ ــى  ، ألغـــت إسـ ــو علـ ــا يربـ ــسطيين ٢٦٠ ٠٠٠ مـ  فلـ

لوقـت نفـسه أفـضت الـسياسات واملمارسـات اإلسـرائيلية،            األرض الفلسطينية احملتلـة ويف ا      من
ــزوح الفلــسطينيني رغمــ    ــازل، إىل ن ــها هــدم املن ــهمومــن بين ويهــدف عنــف املــستوطنني  . ا عن

  .املقام األول إىل إكراه الفلسطينيني على الرتوح من أراضيهم يف
ــة وتــشييد جــدا       ر والواقــع أن حجــم مــشروع إســرائيل االســتيطاين يف األراضــي احملتل

 بـل يؤكـدان أيـضا فيمـا يبـدو عـزم إسـرائيل              ، قـانونيني فحـسب     أمرين غـري   الضفة الغربية ليسا  
تلة منتهكـة بـذلك مبـدءا       على االحتفاظ بالسيطرة على أجزاء كثرية من األرض الفلسطينية احمل         

مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة وهــو املبــدأ الــذي حيظــر االســتيالء علــى األراضــي     أساســيا مــن
  .بالتهديد باستخدامها لقوة أوباستخدام ا

ــذين يعيــشون يف األرض الفلــسطينية احملت     ــويــصطدم الفلــسطينيون ال ــا بعقبــات  ل ة يومي
ويتعرضون للمهانة لدى التنقل داخل تلك األرض وخارجها ويف الوقت نفسه أصـبح حـصار               

  .غزة مبثابة عقاب مجاعي وهو أيضا أمر مناف للقانون الدويل
حتالل اإلسرائيلي املستمر للجوالن الـسوري بـسياسات وممارسـات        يقترن اال  ،وباملثل  

  .متيز ضد املواطنني السوريني وتشجع االستيطان اإلسرائيلي غري املشروع هناك
وتــود اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا أن تنــوه مــع التقــدير باإلســهامات   

 ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة      واملدخالت الفنية املقدمة من إدارة الشؤون الـسياسية   
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن ومكتـب تنـسيق الـشؤون          
اإلنـسانية ومنظمــة العمـل الدوليــة ومنظمـة األمــم املتحـدة لألغذيــة والزراعـة ومنظمــة الــصحة      

 يف الشرق األوسـط وبرنـامج األمـم    العاملية ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم       
املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافيـة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق             

     .اإلنسان وصندوق األمم املتحدة للسكان وجامعة الدول العربية
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  مقدمة  -أوال   
ــاعي       - ١ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــرار اجمللـ ــرب قـ ــرار اجل٢٠١٢/٢٣يعـ ــة   وقـ ــة العامـ معيـ
 عــن قلــق اهليئــتني إزاء ممارســات إســرائيل الــسلطة القائمــة بــاالحتالل يف األرض        ٦٧/٢٢٩
وتـشمل تلـك    . ينية احملتلة واجلوالن السوري احملتل اليت تنتهك القانون اإلنـساين الـدويل           طالفلس

يني املمارسات أعماال تسببت يف مقتل وإصابة مدنيني، بينهم أطفال، ونـساء ومتظـاهرين سـلم         
من املفروض أن يلقوا مجيعا احلمايـة وفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل وتـشمل تلـك املمارسـات                     
أيضا ازدياد عنف املستوطنني اإلسرائيليني املـسلحني غـري الـشرعيني ضـد املـدنيني الفلـسطينيني                 

سطينيني مــن بينــهم أطفــال ونــساء وممتلكــاهتم باإلضــافة إىل اســتمرار احتجــاز اآلالف مــن الفلــ
ومما يثري قلق اجمللـس واجلمعيـة تـسارع وتـرية تـشييد إسـرائيل للمـستوطنات                 . ظروف قاسية  يف

وبنــاء اجلــدار داخــل األرض الفلــسطينية احملتلــة واســتغالل املــوارد الطبيعيــة الفلــسطينية وازديــاد 
معدل هدم املنازل واملؤسسات االقتصادية وتدمري األراضي الزراعية والبىن واهلياكـل األساسـية       
وإسقاط حقوق اإلقامة عـن الفلـسطينيني يف القـدس الـشرقية احملتلـة وحوهلـا واسـتمرار سياسـة                    
اإلغالق اإلسرائيلية والقيود املشددة علـى حركـة األفـراد والبـضائع مبـا يف ذلـك التـضييق علـى                    

وســلط اجمللــس واجلمعيــة يف قراريهمــا آنفــي الــذكر  . قطــاع غــزة بدرجــة بلغــت حــد احلــصار 
ر الــضار الــذي تلحقــه املمارســات اإلســرائيلية بــاملوارد الطبيعيــة للــشعب        الــضوء علــى األثــ  

  .الفلسطيين والسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل وأحواهلم االجتماعية واالقتصادية
وتسلط هذه املذكرة الضوء على ممارسات إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، الـيت           - ٢

جتماعي واجلمعية العامة واليت اسـتمرت طيلـة الفتـرة املـشمولة            تثري قلق اجمللس االقتصادي واال    
وعلى الرغم من تذرع إسـرائيل بالـشواغل األمنيـة لتربيـر معظـم سياسـاهتا وممارسـاهتا                 . بالتقرير

تفيد املذكرة بأن العديد من تلك املمارسات تشكل هي ونظـام االحـتالل انتـهاكات مـستمرة                 
  .للقانون الدويل

  
  الفلسطينية احملتلةاألرض   -ثانيا   

  السياسات اإلسرائيلية اليت تضر بالفلسطينيني    
تـصل يف الواقـع إىل    ”تتبع إسرائيل سياسـات وممارسـات يف األرض الفلـسطينية احملتلـة               - ٣

 منفــصلني متامــا وإنــشاء جمموعــة ، مــن بينــها إرســاء نظــامني قــانونيني إســرائيليني“حــد الفــصل
هوديـــة يف املـــستوطنات غـــري املـــشروعة والـــسكان  املؤســـسات لكـــل مـــن التجمعـــات الي مـــن

 ،وفـضال عـن ذلـك     . الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل اإلسرائيلي يف البلدات والقرى        
ال يتمتع الفلـسطينيون باملـساواة يف اسـتخدام الطـرق واهلياكـل األساسـية أو يف احلـصول علـى                     
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د ذلــك الفــصل يف تنفيــذ جمموعــة  ويتجــس. اخلــدمات األساســية واالســتفادة مــن مــوارد امليــاه  
معقدة من القيود على احلركة وإلزام كل مـن الفئـتني باسـتخدام طـرق منفـصلة ووجـود نظـام                     

وعـــالوة علـــى ذلـــك توجـــد مـــصفوفة . )١(يـــؤثر إال علـــى الـــسكان الفلـــسطينيني تـــصاريح ال
رض األوامر العـسكرية تطبـق، حبكـم القـانون أو املمارسـة، علـى الفلـسطينيني وحـدهم بغـ                    من

بطــرق منــها تقييــد جمموعــة واســعة     تنظــيم معظــم جوانــب حيــاهتم اليوميــة والــتحكم فيهــا       
  ).٤٠ ، الفقرةA/HRC/22/63(احلقوق  من
ــه /ويف حزيــران  - ٤  إســرائيل رمسيــا، وإن كــان بــصورة غــري قانونيــة،    ضــمت١٩٦٧يوني

لفلـسطينية   القـدس الـشرقية وعـددا مـن القـرى ا        بينـها   كيلومترا مربعا من األراضي    ٧٠مساحة  
  ).٢٥املرجع، الفقرة (اجملاورة إىل احلدود املوسعة لبلدية القدس إلسرائيلي 

 القـدس   مـن الـزمن اسـتراتيجية أفـضت إىل تـدهور األحـوال يف          إسرائيل لعقـود   تبعتاو  - ٥
ــالــشرقية مــن مجيــع ال  وفــضال . )٢( مبــا يف ذلــك مــن النــاحيتني االجتماعيــة واالقتــصادية  احي،ون

عزل القدس الـشرقية فعليـا عـن سـائر         : سرائيل السياسات واملمارسات التالية    اتبعت إ  ،ذلك عن
الضفة الغربية باللجوء كذلك إىل بنـاء اجلـدار؛ والتمييـز يف التخطـيط والبنـاء؛ واالسـتيالء علـى                    
األراضي وهدم منازل؛ وإلغاء إقامة الفلسطينيني واستحقاقاهتم االجتماعية؛ وعدم املـساواة بـني             

ــة  ــي املدين ــة   جزئ ــة البلدي ــدى صــرف امليزاني ــرة (A/67/37)( ل ــار   ). ١٦، الفق ــضت اآلث ــد أف ولق
  .)٣(ني يف القدس الشرقيةنية املترتبة على اتباع هذه الوسائل إىل تدهور أحوال الفلسطييالتراكم

 ٢٠٠١وتفيد منظمات حقوق اإلنـسان بـأن الـسلطات اإلسـرائيلية أغلقـت منـذ عـام                    - ٦
طينية عاملـة يف القـدس كانـت تـضطلع بأنـشطة تعليميـة وثقافيـة         منظمة فلس٢٨ال يقل عن    ما

  .)٤(واجتماعية من أجل الفلسطينيني يف القدس الشرقية
  

  التخطيط وتقسيم املناطق    
.  يف املائة من الضفة الغربيـة بـدون القـدس الـشرقية    ٦٠تشكل املنطقة ج ما يربو على       - ٧

هــي حيويــة للتماســك االقتــصادي وهــي أكثــر وباعتبارهــا املنطقــة الوحيــدة املتــصلة األطــراف ف
مــساحة يف الــضفة الغربيــة عــامرة بــاملوارد فهــي تــضم غالبيــة ميــاه املنطقــة وأراضــيها الزراعيــة    

وتسيطر إسرائيل متاما على األمـن وأعمـال البنـاء      .  األراضي نومواردها الطبيعية واحتياطياهتا م   
__________ 

  )١(   CERD/C/ISR/CO/14-16 ٢٤، الفقرة.  
  .)اللغة اإلنكليزية (٢، الصفحة ٢٠١٢مايو /رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل، سياسات اإلمهال اإلسرائيلية، أيار   )٢(  
  .٩٥-٨٦ املرجع نفسه، الفقرات   )٣(  
  )٤(   A/67/372 ىل األمم املتحدة؛ وتقرير االئتالف األهلي للحقوق الفلسطينية يف القدس املقدم إ٤١، الفقرة.  
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نيا تقـع    جتمعـا سـك    ٢٧٠يين يف    فلـسط  ١٥٠ ٠٠٠ حيث يعيش زهـاء      جوالتخطيط يف املنطقة    
  .)٥(كليا أو جزئيا يف املنطقة ج

ــشاء          - ٨ ــرائيل يف إن ــه إس ــذي تطبق ــاطق ال ــسيم املن ــام تق ــن نظ ــستفاد م ــة ج، ُي ويف املنطق
والواقــع أن ذلــك . وتوســيعها يف حــني ُيحــرم الفلــسطينيون مــن بنــاء مــساكن هلــماملــستوطنات 

.  يف املائــة فقــط مــن املنطقــة ج١مــساحة نــسبتها النظــام ال يــسمح للفلــسطينيني بالبنــاء إال يف 
ــذلك  ــة لـ ــستتبع        ،ونتيجـ ــا يـ ــصاريح ممـ ــدون تـ ــاء بـ ــوى البنـ ــارا سـ ــسطينيون خيـ ــد الفلـ  ال جيـ

  ).١٥، الفقرة A/67/379(“ إسرائيلية غري إنسانية تشمل اهلدم والتهجري ردودا”
 مـن تـصاريح     ، مل ُتمنح األحياء الفلسطينية    ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٥ويف الفترة من عام       - ٩

.  يف املائـة   ١٣س الـشرقية سـوى      البناء الـيت تـصدرها إسـرائيل إلقامـة وحـدات سـكنية يف القـد               
 متـرا   ١١ مترا مربعـا مقابـل       ٢٠األحياء اليهودية، تبلغ املساحة السكنية للفرد يف املتوسط          ويف

  .)٦(مربعا يف األحياء الفلسطينية
  

  اإلقامة    
 إقامة السكان الفلـسطينيني يف األرض الفلـسطينية      يف ١٩٦٧تتحكم إسرائيل منذ عام       - ١٠

  .)٧(احملتلة حيث تتبع سياسات متييزية غالبا ما تفضي إىل نزوح الفلسطينيني
، ألغـت إسـرائيل إقامـة       ١٩٩٤ومنذ ذلك احلني وحىت إنشاء الـسلطة الفلـسطينية عـام              - ١١
 فلـــسطينيا ١٤ ١٨٨باإلضـــافة إىل فلـــسطيين مـــن الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة   ٢٥٠ ٠٠٠
  .)٨(٢٠١١ إىل عام ١٩٦٧القدس الشرقية ألغيت أقاماهتم يف الفترة املمتدة من عام  من
وتنظم إسرائيل أوضاع الفلسطينيني املقيمني يف القدس الـشرقية كمـا لـو كـانوا رعايـا                   - ١٢

أجانب يعيشون يف إسـرائيل وال يـوىل أي اعتبـار يـذكر لوضـعهم كأشـخاص حيمـيهم القـانون           
فالفلسطينيون الـذين يقيمـون خـارج إسـرائيل         ). ٣٨، الفقرة   A/67/372انظر  (ين الدويل   اإلنسا

 أو القدس الشرقية ملدة سبع سـنوات يفقـدون إقامتـهم الدائمـة حـسبما تـنص عليـه لـوائح عـام                      
  .)٩( اليت تنظم الدخول إىل إسرائيل٢٠٠٣

__________ 
 . معلومات وردت من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٥(  

  ./http://www.acri.org.il/en/2012/05/16/east-jerusalem-in-numbersرابطة الدفاع عن احلقوق املدنية يف إسرائيل، القدس الشرقية باألرقام،   )٦(  
 . معلومات وردت من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٧(  

 معلومـات وردت  ؛Ceased Residency ،http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1175 انظـر    )٨(  
  .من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

  .٣٨، الفقرة A/67/372 معلومات وردت من مفوضية حقوق اإلنسان؛ انظر أيضا   )٩(  
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 يف القــدس، القــانون  علــى الفلــسطينيني املقــيمنيوتــشمل الــسياسات الــيت ال تطبــق إال  - ١٣
املتعلق بالدخول إىل إسرائيل الذي ينص علـى أن كـل مـن لديـه إقامـة دائمـة ويتـزوج شخـصا                       

لزوجــة، طلبــا جلمــع مشــل األســرة،  لــيس لديــه إقامــة ال بــد أن يقــدم، بالنيابــة عــن الــزوج أو ا  
يقـرب  يسمح للزوج أو الزوجة باإلقامة يف القدس الشرقية، ولقد مجدت تلك العمليـة ملـا        كي
  .)١٠( سنوات دخول األزواج الوافدين من الضفة الغربية وغزة١٠من 

  
  لقوة غري املتناسبااستخدام     

واصــلت قــوات األمــن اإلســرائيلية، مبــا يف ذلــك اجلــيش اإلســرائيلي وشــرطة احلــدود      - ١٤
ووقعــت معظــم . مفــرط وغــري متناســب بــشكل لقــوة يف الــضفة الغربيــةا اســتخدام اإلســرائيلية
، “التجمعـات ” ١٠١ خالل املظاهرات، حيـث حيظـر األمـر العـسكري اإلسـرائيلي            اإلصابات

وتـــستخدم القـــوات اإلســـرائيلية القـــوة املفرطـــة لتفريقهـــا، منتهكـــة بـــذلك حـــق الفلـــسطينيني 
فقـــد أصـــيب مـــدنيون كـــذلك بـــل ولقـــوا حـــتفهم نتيجـــة اإلفـــراط  . االحتجـــاج الـــسلمي يف
لعمليــات العــسكرية، مبــا يف ذلــك محــالت اســتخدام القــوة خــالل األشــكال األخــرى مــن ا  يف

  ).٢٤-١٥، الفقرات A/67/372انظر (املدامهة واالعتقال 
وإضــافة إىل الغــارات اجلويــة والعمليــات العــسكرية، فــإن األســاليب الــيت يــستخدمها      - ١٥

اجلـــيش اإلســـرائيلي إلنفـــاذ اإلجـــراءات املتعلقـــة باملنـــاطق املقيـــدة الـــدخول يف قطـــاع غـــزة،    
ســتخدام الــذخرية احليــة، متثــل انتــهاكا ملبــدأ التمييــز الــوارد يف القــانون اإلنــساين   ذلــك ا يف مبــا

  ).١٠-٨، الفقرات A/67/372انظر (الدويل والذي يقضي بعدم جواز استهداف املدنيني 
، قُتــل ٢٠١٣مــارس / آذار٢٩إىل  ٢٠١٢مــارس / آذار٣٠ املمتــدة بــني ويف الفتــرة   - ١٦

كانــت اخلــسائر البــشرية يف معظمهــا مــن املــدنيني و.  آخــرون٤ ٤٨٣فلــسطينيا وُجــرح  ٢٦٨
 فلــسطينيا مــن جــراء ١٣٢وأصــيب مــا جمموعــه . وقــد تــسببت فيهــا قــوات األمــن اإلســرائيلية 

ــستوطنني  ــات املـ ــشرية،    . هجمـ ــسائر البـ ــني اخلـ ــن بـ ــيال و ٤٢ومـ ــيعهم  ٦١٥ قتـ ــا مجـ  جرحيـ
ــال الفلـــسطينيني مـــن ــسها، قتـــل  . األطفـ ــرة نفـ ــرائي٣وخـــالل الفتـ ــدنيني إسـ ــيب  مـ ليني وأُصـ
  .)١١( أطفال٣جبروح، مبن فيهم  ٢٧٩

__________ 
 . معلومات وردت من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )١٠(  

ــة املــــــــدنيني        )١١(   ــب تنــــــــسيق الــــــــشؤون اإلنــــــــسانية، محايــــــ ــات الــــــــضحايا،   : مكتــــــ ــدة بيانــــــ قاعــــــ
http://www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002ــة املــدنيني     ؛ ــر محاي ــسانية، تقري ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلن

؛ وتشمل اخلسائر البـشرية األشـخاص الـذين أصـيبوا أو قتلـوا خـالل        ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥-٩األسبوعي،  
 ). أدناه١٧انظر الفقرة ( ٢٠١٢نوفمرب /وم تشرين الثاينهج
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، شـنت إسـرائيل هجومـا عـسكريا علـى قطـاع         ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٤ويف    - ١٧
نـوفمرب، قـصف خاللـه أيـضا مقـاتلون فلـسطينيون بلـدات              / تـشرين الثـاين    ٢١غزة استمر حـىت     

نيا مـن جـراء األعمـال        فلـسطي  ١٦٥وقُتل ما ال يقل عن      . إسرائيلية ومواقع للجيش يف إسرائيل    
ــرائيلية   ــسكرية اإلســ ــهم   ٩٩العــ ــدنيون بينــ ــهم مــ ــرأة و١٣، منــ ــال٣٣  امــ ــيب .  طفــ وأُصــ

وخــالل اهلجــوم، قتــل  . فلــسطينيا آخــرين جبــروح، ُيعتقــد أن معظمهــم مــن املــدنيني    ١ ٣٩٩
خــرين، معظمهــم مــن املــدنيني أيــضا، نتيجــة   آ إســرائيليا ٢٢٤مــدنيني إســرائيليني وأصــيب   ٣

وقُتــل ســتة مــدنيني فلــسطينيني آخــرين مــن جــراء قــذائف . ام بــه فلــسطينيونللقــصف الــذي قــ
  .)١٢(طائشة أطلقها مقاتلون فلسطينيون

مجيـع ضـحايا أعمـال العنـف غـري املـشروعة ضـد الفلـسطينيني              بني  أما القاسم املشترك      - ١٨
ية جهـزة األمـن اإلسـرائيل   يتـيح أل فهو عدم وجود حتقيقات فعالـة وعـدم تعـويض الـضحايا، ممـا               

  .)١٣( كبري اإلفالت من العقاب على أعمال العنف تلك اليت ترتكبها حبق الفلسطينينيبقدر
  

  االعتقال واالحتجاز التعسفيان    
ــرائيلية،    - ١٩ ــة اإلسـ ــام الرمسيـ ــا لألرقـ عـــدد احملتجـــزين والـــسجناء الفلـــسطينيني  كـــان وفقـ

ــودعني ــباط   املـ ــة شـ ــة يف هنايـ ــباب أمنيـ ــرائيلية ألسـ ــر فربا/يف الـــسجون اإلسـ ــوايل٢٠١٣يـ   ، حـ
  .)١٤( طفال٢٥٣، من بينهم ٤ ٧١٣
وإضافة إىل احلرمان من احلق يف املعاملة وفقا لألصول القانونية أثناء احملاكمـة أو إدانـة                  - ٢٠

 فقد أُفيـَد بـأن ضـغوطا بدنيـة          ،)١٥(احملتجزين الفلسطينيني يف نظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية      
. عليهم أثناء االستجوابات من أجـل التوقيـع علـى اعترافـات           ونفسية كبرية متاَرس على املّدعى      

 والتـصفيد  التنكيـل وتشمل املمارسات يف هذا الصدد الـضرب والتهديـد واحلرمـان مـن النـوم و       
ــوقيفهم يف بعــض احلــاالت     ــراد األســرة وت ــد أف ــة وهتدي ــرات طويل  وتــصل بعــض هــذه  ،)١٦(لفت

  .)١٧، الفقرة A/67/550انظر (احلاالت إىل حد التعذيب 
ــباط٢٤ويف   - ٢١ ــر / ش ــات     ٢٠١٣فرباي ــدعى عرف ــسطينيني، وي ــسجناء الفل ــضى أحــد ال ، ق

جرادات، حنبه خـالل حبـسه يف الـسجون اإلسـرائيلية، ممـا أدى إىل انـدالع احتجاجـات واسـعة                     

__________ 
 .من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوردت معلومات    )١٢(  
 .من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوردت معلومات    )١٣(  

  )١٤(  http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners, Btselemو  http://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody.  
مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية؛ انظـر أيـضا الـشواغل الـيت أثـريت يف تقريـر املقـرر اخلـاص لألمـم املتحـدة                             )١٥(  

 .)A/HRC/14/26/Add.1(املعين باستقالل القضاة واحملامني 

 . من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوردتمعلومات    )١٦(  
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ب وإسـاءة املعاملـة كانـا الـسبب         يف مجيع أحناء الضفة الغربية وسط ادعـاءات بـأن التعـذي           النطاق  
، تويف سجني فلسطيين آخر يدعى ميسرة أبو محديـة أثنـاء            ٢٠١٣أبريل  /يسان ن ٢ويف  . وفاته يف

ــسرطان وســط اهتامــات باإلمهــال الطــيب وإســاءة          ــرائيلية بــسبب ال ــازه يف الــسجون اإلس احتج
، ١٩٦٧لرعايـة األسـري وحقـوق اإلنـسان أنـه منـذ عـام               ) الـضمري ( وتؤكد مؤسـسة     .)١٧(املعاملة

  .)١٨(الطيب  سجينا بسبب اإلمهال٥٣تويف وحتت التعذيب  سجينا فلسطينيا ٧٢تويف ما جمموعه 
وعلى الرغم من أن السلطات العـسكرية اإلسـرائيلية أصـدرت أمـرا برفـع سـن الرشـد                     - ٢٢

 سنة يف املسائل املتـصلة بـاألمن، فـإن األطفـال ال يعـاملون بطريقـة تراعـى        ١٨للفلسطينيني إىل  
 سـوء معاملـة  وعلى النقيض مـن ذلـك، فـإن      .)١٩(فيها أعمارهم واحتياجاهتم وظروفهم اخلاصة    

ــدو     لاجلــيش اإلســرائيلي   ــضائيا تب ــتقلني أو احملتجــزين أو املالحقــني ق ــسطينيني املع ــال الفل ألطف
  .)٢٠(ممارسة واسعة االنتشار وممنهجة ومؤسسية

 يف املائة من مجيع عمليـات احتجـاز األطفـال الفلـسطينيني الـيت تقـوم       ٦٠ويتم ما نسبته     - ٢٣
وُيـرفض اإلفـراج   . ألمـن اإلسـرائيلية مـا بـني منتـصف الليـل والـساعة اخلامـسة صـباحا            هبا قوات ا  

بكفالة عن نسبة سبعة ومثـانني يف املائـة مـن األطفـال الفلـسطينيني احملتجـزين، ولـذا يبقـون رهـن                       
أجل  وُيقّر ما نسبته تسعون يف املائة بالذنب من. االحتجاز حىت االنتهاء من اإلجراءات القانونية    

ــ ــسابق للمحاكمــة  جتن ــد االحتجــاز ال ــست. ب متدي ــا  وت ــرادي مل ــسبته  خدم إســرائيل احلــبس االنف ن
  .)١٢-١٠، الفقرات A/67/550 انظر(املائة من األطفال الفلسطينيني احملتجزين  يف ١٢
ختتلــف متامــا  أن معاملــة إســرائيل لألطفــال الفلــسطينيني احملتجــزين وجتــدر اإلشــارة إىل  - ٢٤
ــن ــيت حي ع ــة ال ــة      املعامل ــسطينية احملتل ــرائيليني يف األرض الفل ــستوطنني اإلس ــال امل ــا أطف . ظــى هب
 علـى  ُتوقـع عقوبـة  أي أو الدنيا لتوقيـع عقوبـة احلـبس علـى األطفـال         لسن  اهذا التمييز   يشمل  و

 بالوسـائل البالغني؛ واحلق يف حضور أحد الوالدين أثناء االستجواب؛ وتـسجيل االسـتجوابات             
 املثول أمام قـاض، أو احلـصول        السابقة على الحتجاز  ا أجل لفترة  بصرية؛ وحتديد  ال - سمعيةال

االهتـام  توجيـه   لفترة الزمنيـة بـني      احلد األقصى ل  دون توجيه هتم؛ و   فترة االحتجاز   على حمام، أو    
ما ِمن بلد آخر ُيحـاكَم      ”: وتفيد اليونيسيف مبا يلي   ). ١٦، الفقرة   A/67/550انظر   (احملاكمةو

__________ 
  )١٧(   http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/02/palestinian-prisoners-israel-hunger-strike. 

 .http://www.addameer.org/etemplate.php?id=578الضمري،    )١٨(  

 . من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وردتمعلومات   )١٩(  

 العــسكري اإلســرائيلي، ، األطفــال املوجــودون قيــد االحتجــاز)اليونيــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة    )٢٠(  
 ).النسخة اإلنكليزية (١، ص ٢٠١٣فرباير /شباط
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 أمــام حمــاكم األحــداث العــسكرية الــيت، حبكــم طابعهــا، ال تــوفر    فيــه األطفــال بــشكل ممنــهج 
  .)٢١(“حقوقهم الضمانات الالزمة لكفالة احترام

  
  االحتجاز اإلداري    

 سياسـة لالحتجـاز التعـسفي       مبثابـة استخدام إسرائيل املتكرر لالحتجاز اإلداري      أصبح    - ٢٥
 ذلـــككاليات يف ومـــن أهـــم اإلشـــ). ٢٠، الفقـــرة A/67/550(علـــى نطـــاق واســـع ومنـــهجي 

 ، يف معظــم احلــاالت،االحتجــاز هــو أن القــرائن الــيت تقــوم عليهــا إجــراءات االحتجــاز ُتحفــظ 
، A/67/372انظــر (الــسّرية دون أن يطلــع عليهــا ال احملَتجــز وال حماميــه أو حماميهــا مــن إطــار  يف

ن قيـد   يزالـو   فلسطينيا مـا   ١٦٩، كان   ٢٠١٣فرباير  /وحبلول هناية شباط  ). ٢٧  و ٢٦الفقرتان  
  .)٢٢(٢٠١٢ االحتجاز اإلداري، وهو ما ميثل اخنفاضا عن عدد احملتجزين إداريا يف عام

 ســجني فلــسطيين ١ ٢٠٠، أفــادت التقــارير بــأن مــا يزيــد علــى  ٢٠١٢وخــالل عــام   - ٢٦
شــاركوا يف سلــسلة مــن اإلضــرابات عــن الطعــام احتجاجــا علــى ظــروف احتجــازهم ومعاملــة 

  .)٢٣( يف ذلك االستخدام الواسع لالحتجاز اإلداريالسلطات اإلسرائيلية هلم، مبا
  

   السكان وتدمري املمتلكات ومصادرهتاهتجري    
 القــسري يف قطــاع للتــهجريكانــت العمليــات العــسكرية اإلســرائيلية الــسبب الرئيــسي   - ٢٧
 فلــسطيين آخــرين ٣ ٠٠٠ نــزوح إىل ٢٠١٢نــوفمرب /أدى هجــوم تــشرين الثــاين لقــد و. غــزة

  .)٢٤(حلقت هبا أضرار شديدةُدمرت منازهلم أو 
 مـبًىن فلـسطينيا يف املنطقـة جـيم          ٥٤٠، هدمت السلطات اإلسـرائيلية      ٢٠١٢ويف عام     - ٢٨

 بينـــهم شخـــصا، ٨١٥ نـــزوحوأدى ذلـــك إىل .  منــــزال١٦٥ مـــن بينـــهايف الـــضفة الغربيـــة، 
 مـبىن،   ١٣٩ وحده، متّ تـدمري مـا ال يقـل عـن             ٢٠١٣يناير  / ويف كانون الثاين   .)٢٥(طفال ٤٧٤

  .)٢٦(متفرقا حادثا ٢٠ منـزال ومبًىن سكنياً آخر، يف ٥٩ من بينها
__________ 

ــال     )٢١(   ــسيف، األطفــــ ــاماليونيــــ ــباط  يف نظــــ ــرائيلي، شــــ ــسكري اإلســــ ــاز العــــ ــر / االحتجــــ   ،٢٠١٣فربايــــ
 .)النسخة اإلنكليزية (١ص 

  )٢٢(   http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners .Btselem. 

  )٢٣(   A/HRC/21/33/AUV ١٩، الفقرة. 

 . من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوردتمعلومات    )٢٤(  

 . من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوردتمعلومات    )٢٥(  

، ٢٠١٣ينـاير   /هري، كـانون الثـاين    مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقريـر مراقـب الـشؤون اإلنـسانية الـش                )٢٦(  
 ).النسخة اإلنكليزية (١٤ ص
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أو صادرت مالجـئ للطـوارئ      /ويف عدد من احلاالت، هّدمت السلطات اإلسرائيلية و         - ٢٩
  .)٢٧( االستجابة للطوارئمت توفريها على سبيلومباين أخرى 

ــسلطات اإلســرائيلية  ٢٠١٢وخــالل عــام    - ٣٠  القــدس  مــبًىن فلــسطينيا يف ٦٤، هــدمت ال
 حظــائروالــرزق  لكــسب مــن بينــها أمــاكن مــبًىن آخــر، ٤٠  مــبًىن ســكنيا و٢٤الــشرقية تــضّم 
  .)٢٨( فرضتها هذه السلطات“هدم ذايت” عملية ١٥ للحيوانات، و

مبــان  مــن املقــيمني يف القــدس الــشرقية يف ٩٣ ١٠٠مــا ال يقــل عــن يعــيش وعمومــا،   - ٣١
  .)٢٩(اطنوها للتهجريشيدت دون تراخيص وبالتايل ميكن أن يتعرض ق

من بيوهتم، علـى يـد املـستوطنني الـذين تـساندهم            قسرا  ن الطرد للفلسطينيني    والواقع أ   - ٣٢
ــة، يتعــارض، يف حــد ذاتــه مــع القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان         ، A/67/372انظــر (احلكوم

ــرة ــيري    )٣١ الفق ــدوره يف تغ ــَهَم ب ــد أس ــة ال، وق ــة التركيب ــشرقية لدميغرافي ــدس ال ــ. لق ة وحكوم
إمنــا تؤيــد تــصرفات اســتيالء علــى منــازل الفلــسطينيني ملواكبــة  قــوات األمــن اإســرائيل بإرســاهل

  ).١٦، الفقرة A/67/379(املستوطنني 
يقـرب   مـا “ نقـل ” اعتزامهـا  اإلدارة املدنيـة اإلسـرائيلية       أبـدت  ٢٠١١يوليـه   /ويف متوز   - ٣٣
ويف حـال ُنفِّـذت هـذه       . قـة جـيم    من البدو والرعاة الفلسطينيني املقيمني يف املنط       ٢٧ ٠٠٠من  

وعمليـات طـرد قـسري        عمليـات نقـل فرديـة ومجاعيـة بـاإلكراه بـل            ستكون مبثابة اخلطة، فإهنا   
  ).٣٧، الفقرة A/67/372(إسرائيل مبوجب القانون الدويل املنوطة بلتزامات االتتناقض مع 

ن األراضـي   مـ )٣٠(مليـون دومن عـن  ومنذ بدايـة االحـتالل، صـادرت إسـرائيل مـا يزيـد          - ٣٤
 اختــصاص أدرجتــها يف نطــاق، و) يف املائــة مــن مــساحة الــضفة الغربيــة ٤٠قرابــة (الفلــسطينية 

ــي        ــول تلـــك األراضـ ــن دخـ ــسطينيني مـ ــت الفلـ ــة، ومنعـ ــة واإلقليميـ ــتيطان احملليـ ــالس االسـ جمـ
)A/HRC/22/63 ٦٤  و٦٣، الفقرتان.(  
  

__________ 
 . من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةمات وردت معلو  )٢٧(  

  )٢٨(   http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_December_2012_english.pdf. 

 East Jerusalem: Key أعاله؛ انظر أيـضا صـحيفة وقـائع مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،        ٩-٧الفقرات    )٢٩(  

Humanitarian Concerns Update ،)ــانون األول ــسمرب /ك ــشبكي   )٢٠١٢دي ــع ال ــن املوق  :، وهــي متاحــة م
www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_December_2011_english.pdf. 

 . متر مربع١ ٠٠٠ =الدومن الواحد    )٣٠(  
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  املستوطنات وعنف املستوطنني    
 األراضــي احملتلــة انتــهاكا التفاقيــة جنيــف الرابعــة واتفاقيــة املــستوطنات يفبنــاء يـشكل    - ٣٥

هياكـل أساسـية    ما يقتـرن هبـا مـن         املستوطنات و  ببنائهاإسرائيل،  و. ١٩٠٧الهاي الرابعة لعام    
 دون وجـه  إمنا متعن يف انتهاك القانون الدويل من خالل االسـتيالء علـى املمتلكـات الفلـسطينية       

  ).١٢  و١١، الفقرتان A/67/379ظر ان( الضرورات العسكرية حق تربره
، يــستفيد ســكاهنا “منــاطق ذات أولويــة وطنيــة ”وقــد اعتــربت إســرائيل املــستوطنات    - ٣٦
). ٢٢، الفقـرة    A/HRC/22/63(عانات يف جمالَي اإلسكان والتعليم ومـن حـوافز مباشـرة            اإل من
، A/67/375انظــر ( ذلــك إىل حــدِّ نقــل إســرائيل لــسكاهنا إىل األرض الفلــسطينية احملتلــة  يــصلو

  .)٣١(، وهو أمر حيظره القانون الدويل)١٠ الفقرة
ويبــدو حجــم مــشروع االســتيطان اإلســرائيلي وكثافــة حجــم االســتثمارات املاليــة           - ٣٧

املوظّفــة علــى صــعيده، وكأهنمــا يؤكــدان عــزم إســرائيل علــى االحتفــاظ بالــسيطرة علــى تلــك   
ادئ ميثـاق األمـم املتحـدة الـيت حتظـر حيـازة             املناطق ومن مث فهي تنتهك مبـدءاً أساسـياً مـن مبـ            

  ).١٢، الفقرة A/67/379انظر (األراضي سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعماهلا 
البـــؤر  مـــن ١٠٠ مـــستوطنة إىل جانـــب مـــا يقـــرب مـــن ١٥٠ويوجـــد حاليـــا قرابـــة   - ٣٨

فقــد نية احملتلــة  عــدد املــستوطنني يف األرض الفلــسطيأمــا عــن .)٣٢( غــري املــأذون هبــااالســتيطانية
يف القـــدس مـــستوطنا  ٢٦٧ ٦٤٣ بينـــهم، مـــستوطنا ٥٣٢ ٩٣٢ إىل ٢٠١١وصـــل يف عـــام 

ــشرقية ــستوطنات      .)٣٣(ال ــدد ســكان امل ــد املاضــي، زاد ع ــدى العق ــى م ــدس  ( وعل ــتثناء الق باس
ــة ١,٨ يف املائــة، مقابــل زيــادة نــسبتها  ٥,٣مبعــدل ســنوي بلــغ يف املتوســط  ) الــشرقية  يف املائ

 يف املائـة    ١٩وميثل املستوطنون اإلسرائيليون حاليا حـوايل       . اإلسرائيليني ككل عدد السكان    يف
  ).١٢  و٧، الفقرتان A/67/375نظر ا(من جمموع سكان الضفة الغربية 

 اجلمعيـة العامـة فلـسطني مركـز         أي غـداة مـنح    ،  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ويف    - ٣٩
ة، أعلنـت احلكومـة اإلسـرائيلية طـرح خطـة         دولة غري عضو هلـا صـفة املراقـب يف األمـم املتحـد             

 هـذه اخلطـة   مـن شـأن      و .)٣٤( اليت تـضم عـدة آالف مـن الوحـدات الـسكنية            ١-االستيطان هاء 

__________ 
  )٣١(   A/HRC/22/63 ٤٩؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املادة ٣٨، الفقرة. 

 . مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةقدمهات معلوما   )٣٢(  

 .http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/settlmt2011E.pdfدائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية،    )٣٣(  

 . مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةقدمهامعلومات    )٣٤(  
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 القدس الشرقية متامـا عـن بـاقي الـضفة الغربيـة وأن تقـوض وحـدة األرض                   تفصلنفذت أن    لو
  .)٣٥(بني اجلزأين الشمايل واجلنويب منها

  
  عنف املستوطنني    

مايــة حــق الفلــسطينيني حب  التــزامإســرائيل، بوصــفها الــسلطة القائمــة بــاالحتاللب ُينــاط  - ٤٠
 إالّ أنّ مجيع جماالت حيـاة الفلـسطينيني تتـأثر تـأثراً كـبرياً بفعـل                 .)٣٦(احلياة والسالمة البدنية   يف

 تـرك أقلية من املـستوطنني يزاولـون العنـف والترهيـب ضـد الفلـسطينيني هبـدف إجبـارهم علـى             
  ).٥٠، الفقرة A/HRC/22/63 انظر(أرضهم 

أعمــال العنــف العنــصري والتخريــب الــيت يرتكبــها املــستوطنون اليهــود  ” لقــد زادتو  - ٤١
ــود،    يف ــستهدف غـــري اليهـ ــة وتـ ــيهماألرض الفلـــسطينية احملتلـ ــن فـ ــسيحيون مبـ ــسلمون واملـ  املـ

  .)٣٧(، يف ظل إفالت من العقاب“وأماكنهم املقدسة
ــذ عــام    - ٤٢ ــستو ٢٠٠٨ومن ــل عــن تــسع هجمــات     طنني اإلســرائ، ارتكــب امل يليون مــا ال يق
 املـساجد  انتـهكت فيهـا حرمـة    حادثـا    ٢١ مساجد الفلسطينيني مع إضرام النار املتعمد فيها، و        ضد

  ).٦٠ ، الفقرةA/HRC/22/63انظر () جرافييت(بتلطيخ جدراهنا برسوم وكتابات والكنائس واملقابر 
تكبــها مــستوطنون، أدت إىل إصــابة  حــادث عنــف ار٣٥٥، ُســجِّل ٢٠١٢ويف عــام   - ٤٣
 حادثــا أســفر عــن إحلــاق أضــرار مبمتلكــات الفلــسطينني       ٢٤٠ فلــسطينيا، إضــافة إىل  ١٦٩

ــة    .)٣٨(اخلاصـــة ــرائيلية، يف العديـــد مـــن احلـــاالت، عـــن محايـ  وتقاعـــست قـــوات األمـــن اإلسـ
قـوع  الفلسطينيني مـن أعمـال العنـف الـيت يرتكبـها املـستوطنون اإلسـرائيليون، حـىت يف حالـة و                    

بل إن اجلـيش اإلسـرائيلي ركـز، يف عـدد مـن احلـاالت           . تلك األعمال يف حضور تلك القوات     
  ).١٩، الفقرة A/67/375انظر (املوثقة، على تفريق الفلسطينيني 

ــن آذار    - ٤٤ ــدة م ــرة املمت ــارس /ويف الفت ــاين ٢٠١٢م ــاير / إىل كــانون الث أتلــف ، ٢٠١٣ين
  .)٣٩(جرة ش٥ ٨٣٢ ما جمموعه املستوطنون أو اقتلعوا

__________ 
  )٣٥(   http://www.btselem.org/settlements/20121202_e1_human_rights_ramifications, Btselem. 

 مـن قواعـد الهـاي املرفقـة باتفاقيـة جنيـف       ٤٣؛ انظر أيضا املادة   ٣٥ إىل   ٣٠، الفقرات من    A/67/375انظر     )٣٦(  
 .١٩٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨الرابعة واملتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية، املؤرخة 

 .٢٨، الفقرة CERD/C/ISR/CO/14-16انظر    )٣٧(  

 . مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةقدمهامعلومات    )٣٨(  

 .)األونروا(  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن وردت منمعلومات   )٣٩(  
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 ومـــن بـــني .)٤٠(ويتواصـــل عنـــف املـــستوطنني يف ظـــل ثقافـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب   - ٤٥
حتقيقــا أجرهتــا الــشرطة اإلســرائيلية ورصــد اجلانــب األســرائيلي لقــضايا ختريــب أشــجار    ١٦٢

، مل تــسفر ســوى قــضية واحــدة منــها ٢٠٠٥مملوكــة للفلــسطينيني يف الــضفة الغربيــة منــذ عــام 
  .)٤١(اهتام رمسي توجيه عن
  

  جدار الضفة الغربية    
ــدار    - ٤٦ ــا زال اجلـ ــاالقتران  مـ ــشكل بـ ــام يـ ــع نظـ ــة   يمـ ــرب عقبـ ــصاريح أكـ ــات والتـ  البوابـ
حمكمــة وخلــصت . )٤٢(داخــل الــضفة الغربيــة احملتلــة حركــة الفلــسطينيني ذاهتــا تعتــرض حــد يف

ــصادرة    ــة، يف فتواهــا ال ــاريخ العــدل الدولي ــه / متــوز٩بت  والنظــاماجلــدار ”، إىل أن ٢٠٠٤يولي
إســرائيل ملزمــة بوقــف تــشييد اجلــدار داخــل  ، وأن “املــرتبط بــه يتعــارض مــع القــانون الــدويل 

طينية احملتلــة وتقــدمي تعويــضات الــضفة الغربيــة وتفكيــك األجــزاء القائمــة داخــل األرض الفلــس 
 A/ES-10/273انظــر ( كيلــومترات ٧٠٨ بطــول األضــرار الــيت تــسبب فيهــا تــشييد اجلــدار عــن
  . يتعيَّن على إسرائيل أن متتثل للفتوىوما زال). Corr.1 و

ع أغلـب مـساره املقـرر يقـ        حـىت وإن كـان       أسباب أمنية لبناء اجلـدار    ب إسرائيل   وتتذرع  - ٤٧
وإضــافة إىل ذلــك، يــبني . اخلــط األخــضرعلــى امتــداد  ولــيس داخــل األرض الفلــسطينية احملتلــة

نات اإلسـرائيلية، مبـا يتـيح    مسار اجلدار أن اهلدف منه هو إحاطة أكرب عدد ممكـن مـن املـستوط     
  .)٤٣(ألراضي الواقعة على اجلانب اإلسرائيلي من اجلدارإلسرائيل أن تضم فعليات ا

 يف املائة من أراضي الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية،           ٩,٤وتشكِّل هذه األراضي      - ٤٨
ــة  ٢٣٨(وبعــض مــن أخــصب األراضــي    ــومترا مربعــا مــن األراضــي الزراعي ــضفة   يف)٤٤() كيل ال

ــة ــوايل )٤٥(الغربيــــ ــن املراعــــــي و  ٢١، أي حــــ ــة مــــ ــات ٣١ يف املائــــ ــة مــــــن الغابــــ    يف املائــــ
  .)٤٦( يف املائة من املروج، سوف ُتضم أيضا خلف اجلدار عند إمتامه يف ظل املسار املقرر٣,١و 

__________ 
 . مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوردت منمعلومات    )٤٠(  

 .٢٠١٢أكتوبر / يف الضفة الغربية، تشرين األولييش دين، حتقيق الشرطة يف ختريب أشجار الفلسطينيني  )٤١(  

 .٤٤، الفقرة A/67/372ن؛ انظر الوثيقة ألمم املتحدة حلقوق اإلنساامفوضية  من وردتمعلومات    )٤٢(  

  )٤٣(  Btselem, Arrested Development: The Long Term Impact of Israel's Separation Barrier in the West Bank, 

October 2012, p. 4.  
 . برنامج األمم املتحدة للبيئةقدمهامعلومات    )٤٤(  

  )٤٥(  Btselem, Arrested Development: The Long Term Impact of Israel's Separation Barrier in the West Bank, 

October 2012, p. 13.  
 . برنامج األمم املتحدة للبيئةقدمهامعلومات    )٤٦(  
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إقامـة  ” عاما أو أكثـر احلـصول علـى تـصاريح            ١٦ويتوجب على الفلسطينيني يف سن        - ٤٩
 اإلسرائيلية لكـي يتـسىن هلـم االسـتمرار يف العـيش يف ديـارهم إذا كانـت                 من السلطات  “دائمة

ــاس   ــة التمـ ــع يف منطقـ ــد      )٤٧(تقـ ــري مقيـ ــدخول غـ ــب بـ ــزوار األجانـ ــع الـ ــا يتمتـ انظـــر (، بينمـ
A/HRC/22/63 ٤٠، الفقرة.(  

ومن أجل التمكني من بناء اجلدار، أصدر اجليش اإلسرائيلي أوامر عـسكرية مبـصادرة                - ٥٠
األراضـي اخلاصـة   ”مـن  )  دومنـا ٢٦ ٦٢٢أي  ( منها يف املائة٨٨ن األرض،    دومنا م  ٣٠ ٢٦١

ــسطينيني   ــيمني الفلــ ــة للمقــ ــك . )٤٨(“اململوكــ ــافة إىل ذلــ ــسبب وإضــ ــدار  تــ ــتالع يفاجلــ  اقــ
  .)٤٩(نغياض وبساتني أشجار الزيتوكيلومترات مربعة من  ٨,٤
يف هـذه املنطقـة   ويتوجب أيضا على آالف املزارعني الفلسطينيني الذين تقـع أراضـيهم      - ٥١

احلصول على تـصاريح يـصعب اسـتخراجها مـن الـسلطات اإلسـرائيلية مـن أجـل الوصـول إىل                     
وقـد ال يتـاح للمـزارعني أيـضا احلـصول علـى تـصاريح للعمـال للقيـام           . أراضيهم والعمـل فيهـا    

  .)٥٠( أراضيهم يف منطقة التماسيفبالعمل الزراعي، وال ُيسمح هلم بتخزين املعدات 
سمح للرعـاة يف أغلـب احلـاالت جبلـب ماشـيتهم عـرب اجلـدار للرعـي، ولـذا فـإن                      وال يُ   - ٥٢

 تناقــصت  احملليــة املتــأثرة مباشــرة تفيــد بــأن أعــداد ماشــيتها اجلماعــات يف املائــة مــن ٩٠زهــاء 
  .)٥١(بسبب اجلدار

  
  سياسات اإلغالق والقيود على احلركة    

تلة حـواجز يوميـة وإذالل يـومي        يواجه الفلسطينيون من ساكين األرض الفلسطينية احمل        - ٥٣
جلـــدار ونقـــاط التفتـــيش العـــسكرية واشـــتراط ا بـــسبب،  وخارجهـــايف الـــسفر داخـــل األرض

، A/HRC/20/17/Add.2انظــر (احلــصول علــى تــصاريح وحظــر الــسفر الــذي تفرضــه إســرائيل  
  ).٦٣-٦١الفقرات 

  
__________ 

كتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ ومنطقة التماس هي املنطقة الواقعـة يف الـضفة الغربيـة               معلومات واردة من م      )٤٧(  
 ).١٩٦٧خط اتفاق اهلدنة القائم حىت عام (بني اجلدار واخلط األخضر 

  )٤٨(  Btselem, Arrested Development: The Long Term Impact of Israel's Separation Barrier in the West Bank, 

October 2012, p. 14.  
 . من برنامج األمم املتحدة للبيئةوردتمعلومات    )٤٩(  

 .TD/B/59/2األونكتاد وثيقة  انظر   )٥٠(  

 . األونروا قدمتهامعلومات   )٥١(  
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  حصار قطاع غزة    
يونيــه /ى قطــاع غــزة منــذ حزيــران تواصــل إســرائيل اإلبقــاء علــى احلــصار املفــروض علــ   - ٥٤

ولكن على الرغم من الشواغل األمنية اإلسرائيلية املذكورة وأوجـه ختفيـف شـروط              . )٥٢(٢٠٠٧
 وقــد أدى إىل )٥٣(، يعــد هــذا احلــصار مبثابــة عقــاب مجــاعي٢٠١٢ و ٢٠١٠احلــصار يف عــامي 

 علـى    مليون شخص يف واحـدة مـن أكثـر منـاطق العـامل كثافـةً سـكانية                 ١,٦ أكثر من    “حبس”
  .)٥٤( غزة مع تدهور ظروف املعيشة“تنميةتعطل ”وأدى احلصار أيضا إىل . ظهر األرض

. ، فيمـا عـدا حـاالت اسـتثنائية    )إيريتـز (وُتحظر حركة أهل غزة عرب معرب بيت حانون        - ٥٥
 وخــالل الفتــرة.  املعــربعــن طريــق، حــدث حتــسُّن يف نقــل املرضــى مــن غــزة  ٢٠١٢ويف عــام 
ــسها ــا  نف ــر يومي ــقعــن طر، م ــل متو  ي ــا يق ــرب م ــسطيين ودويل  ٢٠٠ســطه عــن   املع  شــخص فل
. )٥٥(٢٠٠٠ شـــخص يوميـــا يف عـــام ٢٦ ٠٠٠املـــصرح هلـــم، يف مقابـــل متوســـط بلـــغ   مـــن
الوقت نفسه، حظرت إسرائيل بوجه عام دخول رجال الدين املسيحيني العـرب إىل غـزة،       ويف

 األبرشـيات أو اهليئـات      األسـاقفة وغريهـم مـن كبـار رجـال الـدين الـراغبني يف زيـارة                مبن فيهم   
  .)٥٦(الكهنوتية اخلاضعة لسلطتهم الرعوية

األراضـي  دخـول غـزة لتـشمل     القيود علـى    نطاق  وقد وسع اجليش اإلسرائيلي تدرجييا        - ٥٦
، وإىل منـاطق   املمتـد داخـل القطـاع   ١٩٤٩ اخلـط األخـضر لعـام    الواقعـة علـى جانـب   الزراعية  

متثــل بأهنــا احملظــور الوصــول إليهــا  املنطقــةرت وإمجــاال، قُــدِّ. الــصيد بطــول ســاحل قطــاع غــزة
. األراضـي الزراعيـة هنـاك       يف املائـة مـن     ٣٥يف املائة من جمموع األراضي يف قطاع غزة و           ١٧

ــا مــن الوصــول إىل حنــو     يف املائــة مــن املنــاطق  ٨٥ ويف البحــر، ُمنــع صــيادو األمســاك منعــا كلي
حـصيلة  ، وهـو مـا أسـفر عـن اخنفـاض      )٥٧(البحرية اليت هلم فيها احلـق مبوجـب اتفاقـات أوسـلو          

  .)٥٨( يف املائة٨٠الصيد بنسبة 

__________ 
 .٢٠٠٦يونيه /فُرض حصار جزئي على قطاع غزة يف حزيران   )٥٢(  

، علـــى الـــرابط ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران١٣فـــالريي أمـــوس، وكيلـــة األمـــني العـــام للمـــساعدة اإلنـــسانية،     )٥٣(  
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/USG%20Valerie%20Amos%20Statement%20on%20Gaza%2013Jun12.pdf. 

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني من وردتمعلومات    )٥٤(  

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني من وردتمعلومات    )٥٥(  

  )٥٦(  US Department of State, International Religious Freedom Report for 2011, at 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dynamic_load_id=192889#wrapper.  
 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيمعلومات قدمها    )٥٧(  

  .١٦، الفقرة A/HRC/21/33/AUV انظر   )٥٨(  
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، ُسجِّل حتـسن يف الوصـول       ٢٠١٢نوفمرب  /ومنذ هناية اهلجوم العسكري لتشرين الثاين       - ٥٧
للقيـود علـى حركـة األشـخاص والبـضائع          يـذكر   إىل مناطق الصيد والزراعة، دون أي ختفيـف         

  .)٥٩(لاملعابر اليت تسيطر عليها إسرائيعن طريق 
  

  القيود على احلركة داخل الضفة الغربية    
يــستهدف يف األغلــب املقــيمني  أنــه  حيــث تطبيــق القيــود علــى الوصــول متييزيــا، ُيعــد   - ٥٨

  .)٦٠(الفلسطينيني لصاحل سكان املستوطنات اإلسرائيلية
مثل نقاط التفتيش، ونقـاط     (، طرأت زيادة طفيفة على عدد احلواجز        ٢٠١٢ويف عام     - ٥٩
. حـاجزا  ٥٤٢ إىل   ٥٢٩، مـن    )ش املتنقلة، والتالل الترابية، والكتل اخلرسانية، واخلنـادق       التفتي

جتمعـا   ٥٥ مـن  فلـسطيين    ١٨٠ ٠٠٠وعلى الرغم مـن عـدد مـن تـدابري تيـسري الوصـول، فـإن                 
ــا التف ال يزالـــون مـــضطرين ألن ســـكانيا ــة أطـــول مـــرتني إىل مخـــس مـــرات   يـــسلكوا طرقـ افيـ

  .)٦١(دينة إليهمالطريق املباشر إىل أقرب م من
وظلــت أيــضا احلركــة داخــل اجلــزء الــذي تــسيطر عليــه إســرائيل مــن مدينــة اخلليــل،       - ٦٠

 اسـتخدام أغلـب الطـرق    ةالفلـسطيني حركـة الـسيارات     ، مقيدة بشدة حيث ُحظر علـى        )٢ ح(
 وُحظرت أيضا حركة املشاة يف مناطق أخـرى، مبـا يف ذلـك              ؤدية إىل املستوطنات اإلسرائيلية   امل

  .)٦٢(الشريان التجاري الرئيسييف وقت ما ا كان أجزاء مم
ــة،  ٣٠وتغطــي منطقــة وادي األردن والبحــر امليــت زهــاء     - ٦١ ــة مــن الــضفة الغربي  يف املائ

ــاء  ــها زهـ ــوايل ٦٠ ٠٠٠ويقطنـ ــرائيلي٩ ٥٠٠ فلـــسطيين وحـ ــرغم و.  مـــستوطن إسـ علـــى الـ
، فإهنـا  ٢٠١٢  الفلـسطينيني إىل منطقـة وادي األردن خـالل عـام    إمكانيـات دخـول  حتـسن   مـن 

، وتظـل   ٢٠٠٠تظل إحدى املناطق األشد تضررا من القيود على الوصول املفروضة منـذ عـام               
  .)٦٣(منفصلة عن بقية الضفة الغربية بالعشرات من احلواجز املادية

 اجلـــيش اإلســـرائيلي أوامـــر بإنـــشاء  ، أصـــدر٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٢ويف   - ٦٢
ي شــخص عــدا املقــيمني دخــول قــرى بلعــني ونعلــني  حتظــر علــى أ“منطقــة عــسكرية مغلقــة”

وتلــك . ٢٠١٣مــارس /والــنيب صــاحل وكفــر قــدوم أو االقتــراب منــها يف أيــام اجلُمــع حــىت آذار
__________ 

 .ةنسيق الشؤون اإلنسانيمكتب ت قدمهامعلومات    )٥٩(  

 .٧٦-٧٢ الفقرات، A/HRC/22/63ة؛ انظر مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني قدمهامعلومات    )٦٠(  

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني معلومات وردت من   )٦١(  

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني من وردتمعلومات    )٦٢(  

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني معلومات وردت من   )٦٣(  
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 مظـاهرات أسـبوعية     شهدت بصفة منتظمة علـى مـدى الـسنوات العديـدة األخـرية،            كلها قرى   
  .)٦٤( العنف يف فضهاقوات األمنيف أيام اجلُمع استخدمت 

ــرى  - ٦٣ ــاء  وجـ ــصيص زهـ ــشرقية،    ٤٠ ختـ ــدس الـ ــدا القـ ــة، عـ ــضفة الغربيـ ــن الـ ــة مـ  يف املائـ
مستوطنة، حيث ُتعلَن حدودها البلدية مناطق عسكرية مغلقة ُيقيَّـد دخـول الفلـسطينيني            ١٣٥ لـ

ويف حاالت أخرى، جـرى احلـد مـن وصـول الفلـسطينيني إىل األراضـي الزراعيـة اجملـاورة                    . إليها
وعلـى مـدى الـسنوات      .  املنتظم من ِقَبل املستوطنني اإلسـرائيليني      للمستوطنات عن طريق الترويع   

القليلـــة األخـــرية، كـــان الوصـــول إىل األراضـــي اخلاصـــة الفلـــسطينية داخـــل احلـــدود اخلارجيـــة  
 مع السلطات اإلسـرائيلية، حـىت يف احلـاالت الـيت قـام       “التنسيق املسبق ”للمستوطنات خاضعا لـ    

  .)٦٥(ل مستقل بتسييج األراضي اخلاصة الفلسطينيةفيها املستوطنون اإلسرائيليون بشك
 منطقــة عــسكرية مغلقــة ألغــراض  ة يف املائــة مــن الــضفة الغربيــ ١٨ســرائيل وأعلنــت إ  - ٦٤

 ووجـود الفلـسطينيني حمظـور رمسيـا يف هـذه املنـاطق دون               .‘‘منطقـة إطـالق نـار     ’’التدريب أو   
ــا    ويبلــغ الكــثري  . را مــا ُيمــنحداحلــصول علــى إذن الــسلطات اإلســرائيلية، وهــو اإلذن الــذي ن

  .)٦٦(املقيمني بأنه ال يكاد يوجد عمليا أي تدريب عسكري يف هذه املناطق من
والفلـسطينيون الــذين يقيمــون داخــل منــاطق إطـالق النــار هــم باألســاس أولئــك الــذين     - ٦٥

وهـم يواجهـون صـعوبات      . “مغلقـة منطقـة   ”كانوا يـسكنون تلـك املنـاطق قبـل إعـالن املنطقـة              
ىت، تشمل مصادرة املمتلكات وهدمها وعنف املستوطنني ومضايقات اجلنـود والقيـود            أخرى ش 

ويتبـاين هـذا مـع الوضـع يف البـؤر االسـتيطانية اإلسـرائيلية               . على الوصـول والتنقـل ونـدرة امليـاه        
  .)٦٧(املنشأة يف مناطق إطالق النار اليت ال تتعرض يف املعتاد ألي تدابري من هذا القبيل

ــسانية عــن  وأبلغــت ا  - ٦٦ ــا يف عــام  ٥٣٥زهــاء وقــوع ملنظمــات اإلن ــا  ٢٠١٢ حادث متعلق
وأبلغــت وكالــة األمــم   . )٦٨(يف األرض الفلــسطينية احملتلــة إىل الوجهــات املنــشودة  بالوصــول 

ــة وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف الـــشرق األدىن    ــروا(املتحـــدة إلغاثـ عـــن وقـــوع ) األونـ
ــا ــه  م ــا بوصــول موظفي  ٢٣٥جمموع ــا متعلق ــام   حادث ــا يف ع ــشودة ٢٠١٢ه ــاهتم املن ،  إىل وجه

__________ 
-http://www.acri.org.il/en/2012/11/13/closed-military-zone-ordersل، رابطــــة احلقــــوق املدنيــــة يف إســــرائي      )٦٤(  

delivered-to-activists/. 

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيمعلومات وردت من    )٦٥(  

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني من وردتمعلومات    )٦٦(  

 .ةكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيم معلومات وردت من   )٦٧(  

  )٦٨(  OCHA Reported Access Incidents of Humanitarian Organizations Database, 

http://www.ochaopt.org/dbs/acis/index.aspx?id=1010005. 
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ومشلت هذه احلوادث معلمني وأطباء وممرضـني وأخـصائيني اجتمـاعيني وعمـال إغاثـة، إضـافة                 
وعــالوة علــى ذلــك، أُضــيفت قيــود علــى الوصــول إىل املنــاطق   . إىل مــوظفي املكتــب امليــداين 

ساعدة الغذائيـة وخـدمات     ملتنقلـة، واملـ   املندرجة ضمن منطقة التماس لتقدمي اخلدمات الصحية ا       
  .)٦٩( وأفرقة العمل االجتماعيالصحة العقلية

وتعرقــل القيــود اإلســرائيلية قــدرة املــسلمني واملــسيحيني الفلــسطينيني علــى الوصــول إىل    - ٦٧
ــة، خــصوصا يف القــدس    ــادة وممارســة شــعائرهم الديني وأعــاق اجلــدار أيــضا إىل  . بعــض دور العب

م إىل كنيـسة املهـد يف القـدس وجْعـل الزيـارات إىل            كـبري وصـول مـسيحيي منطقـة بيـت حلـ            حد
 وبيت حلم صعبة على املسيحيني الفلسطينيني ممن يسكنون علـى جانـب           بيثيناملواقع املسيحية يف    

وعالوة على ذلك، أحيانا ما واجه احلجاج األجانب العـاملني يف جمـال      . اجلدار الواقع يف القدس   
صول إىل املنـاطق املقدسـة يف الـضفة الغربيـة بـسبب القيـود          تقدمي املساعدة الدينيني صعوبة يف الو     

وُيذكر أيضا أن نظام التصاريح اإلسـرائيلي قيـد بوجـه    . اإلسرائيلية على احلركة يف الضفة الغربية  
  .)٧٠(جبل اهليكل/عام وصول أغلب مسلمي الضفة الغربية إىل احلرم القدسي الشريف

  
  الوصول إىل القدس الشرقية    

خـول فلـسطينيي الـضفة الغربيـة القـدس الـشرقية،            رغم من ختفيف القيود علـى د      وعلى ال   - ٦٨
، فقـد ظـل ذلـك مقتـصرا علـى حـاملي التـصاريح         ٢٠١٢خصوصا خالل شهر رمـضان يف عـام         

 نقطـة تفتـيش تعمـل    ١٦ مـن جممـوع   ٤املسموح هلم فقط بالعبور سريا على األقدام مستخدمني      
، فهـي ُتـستخدم مـن ِقبـل      نقطـة ١٢أما نقاط التفتيش األخرى البالغ عـددها    . على امتداد اجلدار  

  .)٧١(اإلسرائيليني، واألشخاص الدوليني، والفلسطينيني احلاملني بطاقات هوية من القدس
 فلـسطيين مـن سـكان القـدس ممـن يقطنـون علـى جانـب                 ٥٥ ٠٠٠على زهـاء    ويتعني    - ٦٩

ــة عبــور نقــاط التفتــيش لكــي حيــصلوا   اجلــدار الواقــع يف  ــة،الــضفة الغربي  علــى ، يف قلــب املدين
احلــصول عليهــا بوصــفهم دمات الــصحية والتعليميــة وغريهــا مــن اخلــدمات الــيت حيــق هلــم   اخلــ
  .)٧٢(املقيمني يف القدس من
  

__________ 
 . األونرواقدمتهامعلومات    )٦٩(  

  )٧٠(  US Department of State, International Religious Freedom Report for 2011, at 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dynamic_load_id=192889#wrapper.. 

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني قدمهامعلومات    )٧١(  

 .ةمكتب تنسيق الشؤون اإلنساني معلومات قدمها   )٧٢(  
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 زافهاـاستغالل املوارد الطبيعية الفلسطينية وتعريضها للخطر واستن    

مـــا ينـــاهز  وتـــستغل  تقريبـــاتـــسيطر إســـرائيل علـــى مجيـــع مـــصادر امليـــاه الفلـــسطينية   - ٧٠
وتـشري األرقـام    . )٧٣( يف املائة للفلـسطينيني    ١١ وال يتبقى سوى     املتوافرة، املياه   املائة من  يف ٨٩

ــرد يقــل عــن     ــوم  ٧٠األخــرية إىل أن اســتهالك الف ــرا يف الي ــسبة  لت ــضفة  بالن ــسطينيني يف ال للفل
علــى كميــة اإلسـرائيليون الــذين يعيــشون يف مــستوطنات غـري قانونيــة   حيــصل الغربيـة، يف حــني  

 .)٧٤( اليوملترا يف ٤٥٠تصل إىل 

ــث حتــرم          - ٧١ ــدهور، حي ــا بالت ــسطينيني عموم ــوفرة للفل ــابيع املت ــار والين ــة اآلب ــسم حال وتت
الوســائل الــيت متــدهم الـسلطات اإلســرائيلية الفلــسطينيني مـن احلــصول علــى تــصاريح لتركيـب    

تـوفري كميـات كافيـة، بينمـا تواصـل حفـر آبـار أعمـق         باملياه أو حتـسينها أو محايتـها مبـا يكفـل            
 .)٧٥(ليستفيد منها اإلسرائيليونكثر كفاءة وأ

وعالوة على ذلك، أدى بناء اجلدار يف الضفة الغربية إىل إحلاق الضرر مبصادر حيويـة                  - ٧٢
للميــاه مــن قبيــل اآلبــار والــصهاريج والينــابيع أو إىل تــدمريها أو احليلولــة دون الوصــول إليهــا،  

كـن إصـالحها أو االستعاضـة عنـها بـسبب           حلـق هبـا الـضرر فإنـه نـادرا مـا مي            إذا  وهذه املـصادر    
 .)٧٦(التخطيطعلى قيود ال

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفلسطينيني حمرومون من الوصول إىل مـوارد امليـاه املفتـرض                 - ٧٣
 .)٧٧(أهنا مشتركة من قبيل هنر األردن

 ملرافق امليـاه والـصرف الـصحي       ٢٠١٢يف عام   استهداف السلطات اإلسرائيلية    زاد  وقد    -  ٧٤
فـي األشـهر    ف.اجلهـات املاحنـة الدوليـة   واملرافـق املمولـة مـن    الـنظم  ، مبا يف ذلـك  والنظافة الصحية 

ــام   ــسعة األوىل مــن ع ــا  ٣٣، هــدم ٢٠١٢الت ــاه و اهلياكــل مــن مرفق ــا  ١٦ األساســية للمي مرفق
 .)٧٨(شخص ١ ٥٠٠ األساسية للصرف الصحي، مما أثر على أكثر مناهلياكل  من

__________ 
 . معلومات قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٧٣(  

 .معلومات قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة   )٧٤(  

 .مها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةمعلومات قد   )٧٥(  

 .مها برنامج األمم املتحدة للبيئةمعلومات قد   )٧٦(  

 .معلومات قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة   )٧٧(  

 .معلومات قدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   )٧٨(  
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ــضغط املتزا  - ٧٥ ــى  وأدى ال ــد عل ــوافرة  ي ــاه املت ــوارد املي ــاالقتران  م ــروض   ب ــع احلــصار املف م
، ممـا أدى إىل تفـاقم       بتلـك املـوارد   واستمرار الضربات العسكرية اإلسـرائيلية إىل إحلـاق الـضرر           

 .)٧٩(أزمة املياه يف قطاع غزة

 بـشكل  امليـاه اجلوفيـة القريبـة مـن الـساحل        استخراج  وقد جلأ الفلسطينيون يف غزة إىل         - ٧٦
وقــد تــسبب هــذا يف اخنفــاض منــسوب امليــاه اجلوفيــة إىل مــا دون مــستوى ســطح   .)٨٠(رطمفــ

البحر وأدى إىل اخـتالط امليـاه املاحلـة وغريهـا مـن امللوثـات بامليـاه ممـا جعـل امليـاه غـري صـاحلة                           
 .)٨١( يف املائة٩٥ إىل ٩٠بنسبة  لالستهالك البشري

قــدرات هلــا يف قطــاع غــزة ودة األربــع املوجــميــاه الــصرف الــصحي حمطــات معاجلــة و  - ٧٧
 مليون لتر من مياه اجملـاري       ٨٩ونتيجة لذلك، يتم تصريف حنو      . )٨٢(نامعاجلة وكفاءة حمدودت  

األمـر الـذي ميكـن أن يـشكل خطـرا           غري املعاجلة أو املعاجلة جزئيا يف البحر مباشـرة كـل يـوم،              
 .)٨٣(الصحة والصرف الصحيكبريا على 

حفــرة مليــاه اجملــاري  ٤٠ ٠٠٠بــسبب اســتخدام حنــو وتتفــاقم أزمــة الــصرف الــصحي   - ٧٨
شبكة الـصرف  ربطها بـ  يف املائة منها يدويا بسبب عدم     ٨٤غزة، ويتوىل أفراد األسر تفريغ       يف

 وحده، مات ثالثة أطفـال غرقـا يف بـرك ميـاه الـصرف الـصحي             ٢٠١٢ويف عام   . )٨٤(الصحي
تنميـة  الـذي يعيـق باسـتمرار       احلـصار   بـسبب   املفتوحة الـيت ال ميكـن معاجلتـها علـى حنـو كـاف               

 .)٨٥(الصرف الصحي

املوصـولني  الفلـسطينيني   تتجـاوز نـسبة     ويف الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ال          - ٧٩
وال يوجد إال حمطة واحـدة عاملـة ملعاجلـة ميـاه الـصرف الـصحي                 . يف املائة  ٣١اجملاري  بشبكة  

مـة لتطـوير اهلياكـل األساسـية للـصرف          بسبب رفض السلطات اإلسرائيلية منح التـصاريح الالز       
تـــــصل كميـــــة تتـــــراوح ونتيجـــــة لــــذلك،  . الــــصحي ومعاجلـــــة ميـــــاه الــــصرف الـــــصحي  

__________ 
 .مها برنامج األمم املتحدة للبيئةمات قدمعلو   )٧٩(  

 .ة للبيئةمعلومات قدمها برنامج األمم املتحد   )٨٠(  

 .مها برنامج األمم املتحدة للبيئةمعلومات قد   )٨١(  

 .مها برنامج األمم املتحدة للبيئةمعلومات قد   )٨٢(  

 .معلومات قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة   )٨٣(  

 .كتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةمها ممعلومات قد   )٨٤(  

 ..Gaza’s Children: Falling Behind, 2012, p.3:  تقدمي املساعدة الطبية للفلسطينيني- منظمة إنقاذ الطفولةانظر    )٨٥(  
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يف كـل عـام إىل اجملـاري الطبيعيـة باعتبارهـا            اجملاري  مليون متر مكعب من مياه       ٥٠ و ٤٠ من
 .)٨٦(مياه جماري غري معاجلة

 ، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية        ،يـة املـستوطنات اإلسـرائيلية يف الـضفة الغرب       وتصل فضالت     - ٨٠
ويا، وكــثري منــها تــدخل البيئــة     مليــون متــر مكعــب ســن   ٥٤ميــاه الــصرف املنـــزلية إىل    مــن
 .)٨٧(معاجلة دون

وإىل جانب مياه الصرف الصحي، يتم التخلص من النفايات الصلبة مـن املـستوطنات                - ٨١
جـرى نقـل    قـد   و .تم حرقهـا  دون قيود يف األراضي واحلقول والطرق اجلانبية الفلـسطينية، أو يـ           

العديـد مـن الــصناعات امللوثـة مــن إسـرائيل إىل الـضفة الغربيــة، مبـا يف ذلــك األملنيـوم والدباغــة        
ويـتم الـتخلص مـن النفايـات        . والبالستيك والطالء الكهربائي، وهي ال تلتزم بأي قوانني بيئيـة         

املوجــودة يف الــضفة الــصناعية الناجتــة عــن هــذه الــصناعات والــصناعات اإلســرائيلية األخــرى    
 .)٨٨( مما يشكل خطرا على البيئة،الغربية يف األراضي الزراعية الفلسطينية اجملاورة

األراضـي  إغـراق   يف  امليـاه املتجمعـة     وتتسبب  ويعوق اجلدار أيضا تدفق املياه السطحية         - ٨٢
 ومعاجلـة   ألن الفلسطينيني غري مسموح هلم باالقتراب     وخباصة  ،  )٨٩(هاوتدهور الزراعية اجملاورة 

 .)٩٠(االنسداد يف أنابيب الصرف الصحي حتت اجلدار

التربــة واقــتالع فعلــي ويف انــضغاط بــشكل التربــة وقــد تــسبب بنــاء اجلــدار يف فــصل    - ٨٣
وأدى اقــتالع األشــجار إىل تــرك التربــة مكــشوفة وإىل   .األشــجار وفقــدان األراضــي الزراعيــة 

 .)٩١(تفاقم تدهور األراضي

مصدرا قيما للدخل   مما أفقدهم   عون على ترك أراضيهم بورا بسبب اجلدار        وقد أُجرب املزار    - ٨٤
وبات الوصــول أيــضا إىل اإلفــراط وأدت صــع .التربــة لعوامــل التعريــةوعــّرض ميكــن االعتمــاد عليــه 

 .)٩٢(، وهو ما أدى أيضا إىل زيادة التدهوراجلماعات احملليةأراضي ما تبقى من استغالل  يف
__________ 

 .معلومات قدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   )٨٦(  

 .معلومات قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة   )٨٧(  

 .ها برنامج األمم املتحدة للبيئةمعلومات قدم   )٨٨(  

 .معلومات قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة   )٨٩(  

. ٢٠١٢الريفيـة،   يف املنـاطق     البيئة وسبل املعيشة     يفآثار اجلدار   :  القدس -معهد األحباث التطبيقية     -األونروا     )٩٠(  
http://www.unrwa.org/userfiles/2012062812240.pdf. 

. ٢٠١٢الريفيـة،    يف املنـاطق     البيئة وسبل املعيشة  يف  آثار اجلدار   :  القدس -معهد األحباث التطبيقية     -األونروا     )٩١(  
http://www.unrwa.org/userfiles/2012062812240.pdf. 

. ٢٠١٢الريفيـة،   يف املنـاطق     البيئة وسـبل املعيـشة       يفآثار اجلدار   :  القدس -معهد األحباث التطبيقية     -األونروا    )٩٢(  
http://www.unrwa.org/userfiles/2012062812240.pdf. 
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، مـن الكائنـات احليـة وتـدمريها    يضا إىل تغيري املوائل الطبيعيـة لعـدد      وأدى بناء اجلدار أ     - ٨٥
وأصـبحت األنـواع مـن النباتـات         . ويـستنـزفها  مما يهدد التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيـة      

. متاما بعـض األنـواع النـادرة جـدا        حيتمل أن تنقرض    ، فيما   واحليوانات مهددة بأن تصبح نادرة    
مـن أثـر    حيدثـه اجلـدار     االنقـراض أيـضا ملـا       طـر   خليوانـات الربيـة      نوعـا مـن احل     ٢٢ويتعرض حنو   

 .)٩٣(لغذاء والتزاوجحبثا عن ايف جتزئة املوائل واحليلولة دون حركة الثدييات سليب 
  

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية    
 االقتصاد    

مـن جـراء     اًال يزال النمو االقتصادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة غري مستدام ومقيـد              - ٨٦
 .سياسات االحتالل اإلسرائيلي، أال وهي فرض قيود مستمرة على التنقل والوصول

ــدل و  - ٨٧ ــة معـ ــضفة الغربيـ ــة يف الـ ــزة البطالـ ــاع غـ ــي  وقطـ ــاطؤ  ، وهـ ــسيد لتبـ ــشاط جتـ النـ
مقابــل  ٢٠١٢ يف املائــة يف الربــع الرابــع مــن عــام ٢٢,٩بلــغ وقــد مرتفعــا بــشدة االقتــصادي، 

أن قطاعـات   علـى   هـذا   يـستدل مـن     و .)٩٤(٢٠١١مـن عـام     نفـسها   يف املائة خـالل الفتـرة        ٢١
وبــشكل أكثــر مــن غريهــا بــسياسات االحــتالل  إىل حــد كــبري التجــارة الكثيفــة العمالــة تتــأثر  

آثـار ضـارة    ومن املسائل اليت تبعث على القلق مـسألة مـدة البطالـة ملـا هلـا مـن                    .)٩٥(اإلسرائيلي
ويبلــغ متوســط مــدة البطالــة  . دخل مــن الــوفقــدان قــدر كــبريإمكانيــة التوظيــف تقلــص منــها 
 شـــهرا ١٦,١الغربيـــة و  أشـــهر يف الــضفة  ٦,٦( شـــهرا ١١الــضفة الغربيـــة وقطـــاع غــزة    يف
 .)٩٦()٢٠١٢قطاع غزة يف عام  يف

 ي يف املائـة يف عـام      ٣٣,٥يف املتوسـط    حيث بلغت   (ونسبة البطالة أعلى بكثري يف غزة         - ٨٨
 ).٢٠١١  و٢٠١٠ ي يف املائـة يف عـام  ١٧(يـة  من نـسبتها يف الـضفة الغرب   ) ٢٠١١  و ٢٠١٠

بلـغ معـدل البطالـة يف الـضفة         حيث  ،  )الربع الرابع  ( ٢٠١٢هناية عام   استمر هذا النمط حىت     و
 .)٩٧( يف املائة يف قطاع غزة٣٢,٢بلغ بينما  يف املائة، ١٨,٣الغربية 

__________ 
 .معلومات قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة   )٩٣(  

 .٣٦، صفحة ٢٠١٣فرباير /، شباطاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين   )٩٤(  

 “Recent Experience and Prospects of the Economy of the West Bank and Gaza”صـندوق النقـد الـدويل،       )٩٥(  
19 March 2013. 

 .٢٠، صفحة ٢٠١٣فرباير /، شباطاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين   )٩٦(  

 .٣٨-٣٧، الصفحتان ٢٠١٣فرباير /، شباطاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين   )٩٧(  
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ــة، مــن بــ      - ٨٩ ــة يف الــضفة الغربي ني أمــور وميكــن أن يعــزى اســتمرار ارتفــاع معــدل البطال
 الــيت يمأخــرى، إىل اخنفــاض مــستويات اســتثمارات القطــاع اخلــاص، وال ســيما يف املنطقــة جــ 

 .)٩٨( يف املائة من الضفة الغربية، حيث توجد قيود كبرية على االستثمار٦٠تغطي 

ا جعــل متوســط األجــور احلقيقيــة ، ممــمبــستوى التــضخم منــو األجــور عمومــا ومل يكــن  - ٩٠
ــل مــن مــس ٢٠١١عــام  يف ــسبة    أق ــل مخــس ســنوات بن ــة٨,٤توياهتا قب وهبطــت . )٩٩( يف املائ

فعلـى سـبيل املثـال، مـن بـني          . مـستويات التعلـيم   األجور احلقيقية خالل العقد املاضي يف مجيـع         
، كانـت األجـور احلقيقيـة أقـل بنـسبة      دراسـية مخس سنوات مل يكملوا سوى    األشخاص الذين   

مـا يتـراوح بـني    أكملوا  أما بالنسبة ملن   ١٩٩٩ مقارنة بعام    ٢٠٠٩يف املائة يف عام      ٣٠حوايل  
 .)١٠٠( يف املائة١٠ أقل بنسبة ٢٠٠٩ سنة دراسية، فكانت األجور يف عام ١٨  و١٦

ــام   - ٩١ ــشون    ٢٠١١ويف ع ــذين يعي ــراد ال ــسبة األف ــضفة   دون ، كانــت ن ــر يف ال خــط الفق
تبلـغ  ) (ة يف املائـ ٢٥,٨(الغربية وقطاع غـزة أكثـر قلـيال مـن واحـد مـن أصـل أربعـة أشـخاص               

 وباملثـل فـإن حـوايل      ). يف املائة يف قطاع غـزة      ٣٨,٨ يف املائة يف الضفة الغربية و        ١٧,٨النسبة  
 ٢٠١١خــــط الفقــــر املــــدقع يف عــــام  دون  يف املائــــة مــــن األفــــراد كــــانوا يعيــــشون  ١٢,٩

 .)١٠١() يف املائة يف قطاع غزة٢١,١املائة يف الضفة الغربية و  يف ٧,٨(

ــزومـــن   - ٩٢ ــو أن مـــستويات   الـــسمات املميـ ــزة هـ ــة وقطـــاع غـ ــر يف الـــضفة الغربيـ ة للفقـ
فـوق خـط الفقـر، ممـا يعـين أنـه يف حـال             تكـاد تكـون     االستهالك لدى الكثري مـن الفلـسطينيني        
 .)١٠٢(خط الفقريهبط مستواهم دون حدوث صدمة اقتصادية فمن السهل أن 

 يف املائـــة ٨٤ منطقـــة القـــدس و  يف املائـــة مـــن الفلـــسطينيني املقـــيمني يف٧٨ويعـــيش   - ٩٣
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . )١٠٣(مـا سـجل مـن معـدالت        أسـوأ    هي خط الفقر، و   دوناألطفال   من

 يف املائـة مـن الـسكان العـرب الـذكور            ٤٠أن  علـى    ٢٠١١يستدل من البيانـات املتعلقـة بعـام         
__________ 

 “Recent Experience and Prospects of the Economy of the West Bank and Gaza”صـندوق النقـد الـدويل،       )٩٨(  
23 September 2012. 

 .TD/B/59/20مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،    )٩٩(  

 Towards Economic Sustainability of a Future Palestinian State: Promoting Private: البنـك الـدويل  :  انظـر  )١٠٠(

Sector-Led Growth, April 2012. 

/ حزيـران ، مـستويات املعيـشة والفقـر يف األراضـي الفلـسطينية،              الفلـسطيين  اجلهـاز املركـزي لإلحـصاء     انظر    )١٠١(
 .٢٠١٢ يونيه

 .Coping with Conflict? Poverty and Inclusion in the West Bank and Gaza, 2011البنك الدويل، : انظر  )١٠٢(

 /East Jerusalem in Numbers, http://www.acri.org.il/en رابطـــة احلقـــوق املدنيـــة يف إســـرائيل : انظـــر  )١٠٣(

2012/05/16/east-jerusalem-in-numbers/.  
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يف القدس ال يشاركون يف سوق العمـل، وقـد أغلقـت            النساء الفلسطينيات    يف املائة من     ٨٥ و
 .)١٠٤(١٩٩٩شركة فلسطينية يف القدس أبواهبا منذ عام  ٥ ٠٠٠أكثر من 

ات الـــضرائب الـــيت جتمعهـــا نيابـــة وإعـــادة توجيـــه عائـــدحبجـــز وأدى قيـــام إســـرائيل   - ٩٤
يف الدعم الـذي تقدمـه      ٢٠١٢ و   ٢٠١١الذي لوحظ يف عامي     واهلبوط  حكومة فلسطني    عن

ــة عميقــة النمــو وإىل تفــاقم أزمــة م يفإىل أثــر ســليب اجلهــات املاحنــة  ففــي شــهري تــشرين   .الي
ــاين ــوفمرب وكــانون األول /الث ــضرائب   إحجــزت ، ٢٠١٢ديــسمرب /ن ــا عائــدات ال ســرائيل مؤقت

نــوفمرب علــى /الفلــسطينية كخطــوة عقابيــة يف ضــوء التــصويت الــذي أجــري يف تــشرين الثــاين  
ــة العامــة     ــة غــري عــضو يف اجلمعي ــة مراقب ــراف بفلــسطني دول ــأخري دفــع   .االعت وأدى هــذا إىل ت

الرواتب ملوظفي اخلدمة املدنية الذين شرعوا يف إضـرابات واحتجاجـات منـذ منتـصف كـانون                 
 .)١٠٥(٢٠١٢ديسمرب /األول

وتتمثــل املعوقــات الرئيــسية طويلــة األجــل الــيت تعــوق ظهــور اقتــصاد قــوي يف فقــدان     - ٩٥
ــستوطنات و      ــتالل واملـ ــسطينية لالحـ ــاه الفلـ ــي وامليـ ــة واألراضـ ــوارد الطبيعيـ ــع املـ ــتجنيمنـ  املنـ

قـدرهتم علـى    حتديـد    ممـا يـؤدي إىل       ،األسـواق اإلقليميـة والعامليـة     الوصـول إىل    الفلسطينيني مـن    
  .)١٠٦(شراء مدخالت اإلنتاج وتصدير سلعهم وخدماهتم

  
  ذائياألمن الغ    

ن حتـسن مـستويات األمـن الغـذائي         تؤكد منظمـة األغذيـة والزراعـة أن علـى الـرغم مـ               - ٩٦
 .)١٠٧( احملتلة، فإن تلك املكاسب متفاوتة ومؤقتة بطبيعتهامجيع أرجاء األرض الفلسطينية يف

 يف املائة من األسر الفلسطينية على أهنـم يعـانون مـن انعـدام               ٤٠وُيصنف ما يربو على       - ٩٧
   مليـــون فلـــسطيين ١,٣وبعـــد تقـــدمي املـــساعدة، يعـــاين    . األمـــن الغـــذائي أو معرضـــون لـــه   

ــسطينية  ٢٧أي ( ــن األســر الفل ــة م ــدا )  يف املائ ــن انع ــوفري   م ــستطيعون ت ــذائي وال ي ــن الغ م األم
 .)١٠٨(احتياجاهتم الغذائية األساسية واإلنفاق على أسرهم

__________ 
 .Policies of Neglect in East Jerusalem, May 2012, p.2, 4 رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل: انظر  )١٠٤(

األوسـط،  منسق األمـم املتحـدة اخلـاص يف األراضـي احملتلـة، إحاطـة إىل جملـس األمـن بـشأن احلالـة يف الـشرق                             )١٠٥(
 .٢٠١٣يناير /كانون الثاين ٢٣

 .٥ الفقرة ،TD/B/59/2انظر مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،   )١٠٦(

 . من منظمة األغذية والزراعة معلومات وردت )١٠٧(

 . من منظمة األغذية والزراعة معلومات وردت )١٠٨(
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تنــاهز ويف الــضفة الغربيــة، ال تــزال نــسبة انعــدام األمــن الغــذائي بعــد تقــدمي املــساعدة     - ٩٨
 .)١٠٩( يف املائة٤٤يف املائة، يف حني تبلغ هذه املعدالت يف قطاع غزة ما نسبته  ١٧

.  الجــئ٧٠٠ ٠٠٠لــى مــا يربــو علــى    عنــروا الغــذاء  وقطــاع غــزة، تــوزع األ  ويف   - ٩٩
ــة االقتــصادية، تتحــسن  مل مــاو ــأتى إال ب احلال رفــع احلــصار، ميكــن  األمــر الــذي ال ميكــن أن يت
ــر مــن    أن ــرقم إىل أكث ــامج الغــذاء العــاملي  . )١١٠( الجــئ٩٠٠ ٠٠٠يرتفــع هــذا ال ويــوزع برن

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ال يـزال زهـاء             . )١١١( شخص إضـايف   ٣٠٠ ٠٠٠لى  عاملعونة الغذائية   
 .)١١٢( يعانون من انعدام األمن الغذائية يف املائة ممن يتلقون املساعدة الغذائي٤٤
  

  الصحة العامة    
يف جمـال الـصحة علـى     يعرقل اسـتمرار احـتالل األرض الفلـسطينية أعمـال التخطـيط               - ١٠٠

ويدفع العديـد مـن األطبـاء       . امج الصحية تنفيذ الرب الصعيد الوطين ويعوق القدرات الوطنية عن       
طـــاع الـــصحي إىل مغـــادرة البلـــد، مـــن ذوي املـــؤهالت العاليـــة وغريهـــم مـــن العـــاملني يف الق

 .)١١٣(يسبب نقصا يف العديد من التخصصات مما

ــى تــدريب           -  ١٠١ ــلبا عل ــزة س ــاع غ ــى قط ــروض عل ــر احلــصار املف ــك، أثّ  وباإلضــافة إىل ذل
 .)١١٤( غزة، وقّيد بناء اهلياكل األساسية الصحية وإصالحهااألخصائيني الصحيني وحركتهم يف

ــصاريح           - ١٠٢ ــى ت ــات للحــصول عل ــدمي طلب ــزة إىل تق ــن غ ــدون م ــضطر املرضــى الواف وي
وعلــى الــرغم مــن ختفيــف تلــك . إســرائيلية لتلقــي العــالج يف املستــشفيات الواقعــة خــارج غــزة

راء تــأخري وصــوهلما إىل  مــن جــ٢٠١٢القيــود بعــض الــشيء، فقــد توفيــت مريــضتان يف عــام   
أو مـرافقيهم يف بيـت حـانون الواقعـة علـى احلـدود              /واحُتجـز مرضـى آخـرون و      . العالج الطيب 

 .)١١٥(بني غزة وإسرائيل بينما كانوا يعربون احلدود بتصاريح سارية املفعول

__________ 
 . من منظمة األغذية والزراعة معلومات وردت )١٠٩(

 .نرواومن األت وردت  معلوما )١١٠(

 . معلومات وردت من اليونسكو )١١١(

ــة،         )١١٢( ــسطينية احملتل ــري يف األرض الفل ــم املتحــدة القط ــق األم ــر فري ــر تقري ، ?Gaza in 2020: a liveable placeانظ
 .٦، الصفحة ٢٠١٢أغسطس /آب

 . معلومات وردت من منظمة الصحة العاملية )١١٣(

 .صحة العاملية معلومات وردت من منظمة ال )١١٤(

 . ملعومات وردت من منظمة الصحة العاملية )١١٥(
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 ويف أثنائه، نفد من املخزون مـا يربـو علـى            ٢٠١٢نوفمرب  / وقبل عدوان تشرين الثاين     - ١٠٣
 يف املائـــة ٥٠ساســـية وأكثـــر مـــن  املائـــة مـــن األصـــناف املدرجـــة يف قائمـــة األدويـــة األ يف٤٠
وأفـادت  . وصادفت املستشفيات صعوبات يف التكيف مع شح األدوية       . املستهلكات الطبية  من

بعــض املستــشفيات بأهنــا أعــادت اســتخدام اإلمــدادات املخصــصة لالســتخدام مــرة واحــدة          
 .)١١٦( أقل فعالية عندما مل يكن الدواء املثايل متوافراواستخدمت بدائل ومضادات حيوية

ــاين     - ١٠٤ ــشرين الث ــدوان ت ــوفمرب /وخــالل ع ــضا، ٢٠١٢ن ــدمي  ١٣أصــيب  أي ــزا لتق  مرك
ستــشفى ميــداين أضــرار حلقــت مب، بينمــا  بأضــرار جزئيــةالرعايــة الــصحية األوليــة ومستــشفيان 

 سـائقي سـيارات     صـيب ثالثـة   وباإلضـافة إىل ذلـك، أُ     . سقوط قذائف مباشرة عليـه    إثر  جسيمة  
 .)١١٧(ست سيارات إسعاف أضرار من جراء القصفإسعاف جبراح وحلقت ب

نـوفمرب، أُبلـغ عـن ارتفـاع معـدالت اإلصـابة بالـصدمات          /وبعد عدوان تشرين الثـاين      - ١٠٥
وتـضاعف عـدد األشـخاص الـذين يتلقـون          . النفسية يف غزة، وخباصة لـدى األطفـال والـشباب         

نـروا يف الفتـرة املمتـدة مـن     والصدمات النفسية يف املراكز الـصحية التابعـة لأل        املساعدة املتصلة ب  
ــاين ــوفمرب إىل كــانون األول/تــشرين الث ــسبة   /ن ديــسمرب، وشــكل األطفــال دون ســن التاســعة ن

ــهم  ٤٢ ــة منــ ــني    . )١١٨(يف املائــ ــراوح بــ ــددا يتــ ــراض أن عــ ــن افتــ ــتحفظ، ميكــ ــدير مــ   وكتقــ
ل مــن أشــكال العــالج النفــسي  شــخص ســيحتاجون إىل شــك٥٠ ٠٠٠و   شــخص٢٥ ٠٠٠

 .)١١٩(ملعاجلة اآلثار الطويلة األجل النامجة عن العدوان

نروا باسـتمرار الطلـب علـى خـدمات الـصحة العقليـة       وويف الضفة الغربية، أفادت األ     - ١٠٦
ميكـن ربـط    و . فيما يتصل حباالت االضطراب النامجة عن الـضغوط النفـسية          ٢٠١٢خالل عام   

أعمـال العنـف، واجلـدار       اغل احلمايـة املتـصلة بـاالحتالل، ومـن بينـها          هذه الزيادة مباشرة بـشو    
وتـبني  . )١٢٠(اجتماعيـة واقتـصادية   القـسري، ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن حمنـة       لتـهجري  العازل، وا

أقـل وجـود عالقـة      سـنة أو ١٢الدراسات النفسية لألطفال الفلـسطينيني الـذين تبلـغ أعمـارهم     
يتعرض لإلذالل مـن ِقبـل اجلنـود     أحد والديه ُيضرب أو  قوية تبعث على القلق بني رؤية الطفل        

 ).٨، الفقرة A/HRC/20/32انظر  (احلياة اإلسرائيليني، وفقدان هذا الطفل الرغبة يف

__________ 
 .٢٠١٢ديسمرب /، كانون األولInitial health assessment report – Gaza Stripانظر، منظمة الصحة العاملية،   )١١٦(

 .٢٠١٢ديسمرب /، كانون األولInitial health assessment report – Gaza Stripانظر، منظمة الصحة العاملية،   )١١٧(

 . معلومات وردت من األونروا )١١٨(

 .٢٠١٢ديسمرب /، كانون األولInitial health assessment report – Gaza Stripانظر، منظمة الصحة العاملية،   )١١٩(

 . معلومات وردت من األونروا )١٢٠(
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ــدم      - ١٠٧ ــة مــن األطفــال امللــتحقني  ٥٨,٦وعــالوة علــى ذلــك، يعــاين مــن فقــر ال  يف املائ
ــة مــن األطفــال  ٦٨,١باملــدارس، و  ــساء  ٣٦,٨، و )هرا شــ١٢-٩بــني ســن  ( يف املائ  مــن الن

 يف املائـة   ١٠ التغذيـة املـزمن      ويعاين من توقـف النمـو أو التعـرض لفتـرة طويلـة لـسوء              . احلوامل
 يف املائـة مـن الرضـع        ٥٠وُيقـّدر أيـضا أن      . )١٢١(األطفال دون سن اخلامسة يف قطـاع غـزة         من

ــر ا      ــانون مــن فق ــة ويف قطــاع غــزة يع ــضفة الغربي ــة يف ال ــصغار دون ســن الثاني ــدم وال ــاجم ل الن
  .)١٢٢(نقص احلديد الذي يرتبط باملمارسات الغذائية غري السليمة عن
  

 التعليم    

ــشاء      - ١٠٨ ــاك حاجــة إىل إن ــدر أن هن ــزة، ُيق ــها   ٢٥٠ يف قطــاع غ ــن بين ــدة، م  مدرســة جدي
 مدرسـة إضـافية حبلـول عـام         ١٩٠مدرسة تابعة لألونروا، وستكون هناك حاجة إىل إنـشاء           ١٠٠

 يف املائة من املـدارس  ٨٧وحاليا، تعمل نسبة تزيد على . )١٢٣( عدد الطالب  ملواكبة زيادة  ٢٠٢٠
 .)١٢٤(ويف بعض احلاالت، اسُتخدمت حاويات كغرف دراسية. التابعة لألونروا يف غزة بدوامني

 مرفقــا تعليميــا، منــها مــدارس ٢٨٦نــوفمرب، تعــرض /وخــالل عــدوان تــشرين الثــاين  - ١٠٩
الــدمار ممــا أثــر علــى مــا ال يقــل  ألضــرار أو أصــاهبا وريــاض أطفــال ومؤســسات تعلــيم عــايل،  

 .)١٢٥( طالبا٢٤٩ ٠٦٧ عن

ــدي إىل نقــص كــبري يف اهلياكــل          - ١١٠ ــيط التقيي ــام التخط ــؤدي نظ ــة، ي ــضفة الغربي ويف ال
ــدم      ــدارس إىل خطــر اهل ــها ويعــرض امل ــدم كفايت ــى  . األساســية املدرســية أو إىل ع ــا، تلق وحالي

طفل تقريبا يف املنطقـة ج يف الـضفة الغربيـة والقـدس             ٣ ٠٠٠ مدرسة ختدم    ٣٨يقل عن    ال ما
الشرقية أوامر شفوية وكتابية من السلطات اإلسـرائيلية بوقـف العمـل أو اهلـدم، وهـو مـا يعـين                     

وحتــول العراقيــل املاديــة والتهديــدات واملــضايقات مــن قبــل . أهنــا يف ظــل هتديــد مــستمر باهلــدم
 .)١٢٦(ىل املدارساجليش اإلسرائيلي واملستوطنني دون الوصول إ

__________ 
 .٢الصفحة ، ٢٠١٢، Medical aid for Palestinians, Gaza’s Children: falling behindمنظمة إنقاذ الطفولة،   )١٢١(

 .٤، الفقرة A65/27 Rev.1منظمة الصحة العاملية،   )١٢٢(

، ?Gaza in 2020: a liveable placeانظـر تقريـر فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،           )١٢٣(
 .٢٠١٢أغسطس /آب

 . معلومات قدمتها األونروا )١٢٤(

 . مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية معلومات قدمها )١٢٥(

 . معلومات قدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )١٢٦(
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يف القـدس الـشرقية، الـذي يعمـل حتـت إشـراف وزارة التعلـيم                جهـاز التعلـيم     ويعاين    - ١١١
اإلســرائيلية ومديريــة التعلــيم يف بلديــة القــدس الــشرقية مــن اإلمهــال الــشديد وضــآلة احلــصص    

  .)١٢٧(املخصصة واكتظاظ الغرف الدراسية وعدم كفايتها ومن مصاعب كثرية أخرى
  

 والن السوري احملتلاجل  -ثالثا   
وقد قرر جملـس األمـن، يف قـراره        . ما زالت إسرائيل حتتل مرتفعات اجلوالن السورية        - ١١٢
، بــأن قــرار إســرائيل فــرض قوانينــها وواليتــها وإدارهتــا يف مرتفعــات اجلــوالن   )١٩٨١ (٤٩٧

 ).٤٥قرة ، الفA/67/375(السوري احملتل الغ وباطل وليس له أثر قانوين على الصعيد الدويل 

ــاء    - ١١٣ ــتقر زهـ ــد اسـ ــرائيلي يف ١٩ ٠٠٠وقـ ــوالن  ٣٣ إسـ ــرائيلية يف اجلـ ــستوطنة إسـ  مـ
ويكاد هـذا العـدد يكـون مـساويا لعـدد الـسوريني الـذين يعيـشون يف اجلـوالن                    . السوري احملتل 
 ).املرجع نفسه(السوري احملتل 

 متنح املـستوطنني يف اجلـوالن       وتتمادى إسرائيل يف تنفيذ التدابري القانونية واإلدارية اليت         - ١١٤
الــسوري احملتــل حــوافز اجتماعيــة واقتــصادية وتــوفر هلــم األمــن واهلياكــل األساســية واخلــدمات    

، بينمــا )نفــسه املرجــع(االجتماعيــة، ممــا يعــد مبثابــة نقــل غــري مــشروع لــسكاهنا إىل أرض حمتلــة   
مـن املـساحة املاديـة الـضرورية     القرى السورية اخلمس املتبقية يف اجلوالن السوري احملتـل حمرومـة      

.  مـرتل  ١ ٢٠٠ مواطن سـوري يف      ١١ ٠٠٠ففي قرية جمدل مشس، يعيش قرابة       . للنمو الطبيعي 
ومبا أن أعمـال البنـاء اجلديـدة غـري مـسموح هبـا، جيـري جتديـد املنـازل أو إضـافة طوابـق جديـدة                 

 .)١٢٨(رعليها، من دون احلصول على التصاريح املطلوبة، ملواكبة زيادة عدد األس

ــسو     - ١١٥ ــوالن الـ ــون يف اجلـ ــسوريون املقيمـ ــاين الـ ــساواة    ويعـ ــدام املـ ــن انعـ ــل مـ ري احملتـ
وال يـزال قـانون املواطنـة يـؤثر سـلبا      . احلصول على األراضي والسكن واخلدمات األساسـية      يف

على العالقات األسرية للسوريني يف اجلـوالن احملتـل الـيت ال تـزال منقطعـة نتيجـة ضـم اجلـوالن                      
 .)١٢٩(١٩٨١ قانوين يف عام بشكل غري

لقي مستويات الضرائب العالية والقيود املفروضة على استخدام املياه بعـبء ثقيـل             وت  - ١١٦
 جيــدون أنفــسهم بالتــايل يف وضــع مــن اإلجحــاف      نعلــى كاهــل املــزارعني الــسوريني الــذي    

ومـــا زال املـــستوطنون اإلســـرائيليون حيـــصلون علـــى احلـــصة املخصـــصة وقـــدرها   . واحلرمـــان
مترا مكعبا مـن امليـاه لكـل دومن مـن األرض، يف حـني حيـصل املنتجـون الـسوريون علـى                       ٧٥٠

__________ 
 .٢٠١٢مايو /، أيارPolicies of Neglect in East Jerusalemانظر رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل،   )١٢٧(

 .١٣٧، الفقرة ILC.101/DG/APPمنظمة العمل الدولية،   )١٢٨(

)١٢٩(  CERD/ISR/CO/14-16 ٢٩، الفقرة. 
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راض الزارعــة بأربعــة وتفــوق تكلفــة إمــداد املــزارعني الــسوريني بامليــاه ألغــ.  متــرا مكعبــا٢٥٠
وعـادة مـا يفـضي شـح امليـاه إىل حتويـل مـوارد امليـاه إىل          . مداد املـستوطنني هبـا    أضعاف تكلفة إ  

 .)١٣٠( وبالتايل إىل تقليص إمداد املزارعني السوريني باملياه إىل حد مااملستوطنني،

ــرائيلية بـــأن الـــسلطات   ٢٠١٣فربايـــر /ويف شـــباط  - ١١٧ ، أفـــادت وســـائط اإلعـــالم اإلسـ
ــل عــن طريــق إصــدار        ــار نفــط يف مرتفعــات اجلــوالن احملت ــسماح حبفــر آب ــزم ال اإلســرائيلية تعت

  .)١٣١(سرائيليةإ - ترخيص بالتنقيب لشركة طاقة أمريكية
  

 خامتة  -رابعا   
قـرارات األمـم    التمييزية  االحتالل اإلسرائيلي الطويل األمد ونظامه وممارساته       ينتهك    - ١١٨

فهــذه املمارســات . املتحــدة والقــانون الــدويل وال ينبغــي الــسماح لــه باالســتمرار دون عقــاب  
الــشعب الفلــسطيين وهــذا النظــام، ومــا يترتــب عليهمــا مــن تبعــات اجتماعيــة اقتــصادية علــى    

ــسوريني ال   ــواطنني ال ــايل إىل اإلســهام يف    ميكــن وامل ــاة، وبالت ــد مــن املعان أن يفــضيا إالّ إىل مزي
الشعوب اخلاضـعة لالحـتالل     ال ميكن حتقيقهما إال بإعمال حق       اللذين  تقويض السالم والعدل    

 .يف تقرير املصري

ــسطين    - ١١٩ ــسوري  وليــست املــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفل ــة واجلــوالن ال ية احملتل
وينبغــي للمجتمــع الــدويل . لــسالماحملتــل غــري قانونيــة فحــسب وإمنــا تــشكل أيــضا عقبــة أمــام ا 

. يبذل كل جهد ممكـن لكفالـة تنفيـذ القـانون الـدويل وقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة                      أن
 لالنتـهاكات  اجلهود توفري الدعم للمبادرات الـيت تـسعى إىل وضـع حـد       أن تشمل تلك    وينبغي  

اإلسرائيلية للقانون الدويل يف األراضي احملتلة، وال سيما أنشطة االستيطان اإلسـرائيلية، وذلـك              
لـشعب الفلـسطيين    لكخطوة أوىل حنو حل هنائي وعاجل للرتاع يفضي إىل إهناء احلتالل ويتيح             

  .حقوقه غري القابلة للتصرف اليت يكفلها القانون الدويلنيل 
  

__________ 
 .، واملعلومات الواردة من اليونسكو١٣٢-١٣١، الفقرتان ILC.101/DG/APPمنظمة العمل الدولية،   )١٣٠(

 .http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4347549,00.htmlيديعوت أحرونوت،   )١٣١(
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	ثانيا - الأرض الفلسطينية المحتلة
	السياسات الإسرائيلية التي تضر بالفلسطينيين

	3 - تتبع إسرائيل سياسات وممارسات في الأرض الفلسطينية المحتلة ”تصل في الواقع إلى حد الفصل“، من بينها إرساء نظامين قانونيين إسرائيليين منفصلين تماما وإنشاء مجموعة من المؤسسات لكل من التجمعات اليهودية في المستوطنات غير المشروعة والسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في البلدات والقرى. وفضلا عن ذلك، لا يتمتع الفلسطينيون بالمساواة في استخدام الطرق والهياكل الأساسية أو في الحصول على الخدمات الأساسية والاستفادة من موارد المياه. ويتجسد ذلك الفصل في تنفيذ مجموعة معقدة من القيود على الحركة وإلزام كل من الفئتين باستخدام طرق منفصلة ووجود نظام تصاريح لا يؤثر إلا على السكان الفلسطينيين(). وعلاوة على ذلك توجد مصفوفة من الأوامر العسكرية تطبق، بحكم القانون أو الممارسة، على الفلسطينيين وحدهم بغرض تنظيم معظم جوانب حياتهم اليومية والتحكم فيها بطرق منها تقييد مجموعة واسعة من الحقوق (A/HRC/22/63، الفقرة 40).
	4 - وفي حزيران/يونيه 1967 ضمت إسرائيل رسميا، وإن كان بصورة غير قانونية، مساحة 70 كيلومترا مربعا من الأراضي بينها القدس الشرقية وعددا من القرى الفلسطينية المجاورة إلى الحدود الموسعة لبلدية القدس لإسرائيلي (المرجع، الفقرة 25).
	5 - واتبعت إسرائيل لعقود من الزمن استراتيجية أفضت إلى تدهور الأحوال في القدس الشرقية من جميع النواحي، بما في ذلك من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية(). وفضلا عن ذلك، اتبعت إسرائيل السياسات والممارسات التالية: عزل القدس الشرقية فعليا عن سائر الضفة الغربية باللجوء كذلك إلى بناء الجدار؛ والتمييز في التخطيط والبناء؛ والاستيلاء على الأراضي وهدم منازل؛ وإلغاء إقامة الفلسطينيين واستحقاقاتهم الاجتماعية؛ وعدم المساواة بين جزئي المدينة لدى صرف الميزانية البلدية ((A/67/37)، الفقرة 16). ولقد أفضت الآثار التراكمية المترتبة على اتباع هذه الوسائل إلى تدهور أحوال الفلسطينيين في القدس الشرقية().
	6 - وتفيد منظمات حقوق الإنسان بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت منذ عام 2001 ما لا يقل عن 28 منظمة فلسطينية عاملة في القدس كانت تضطلع بأنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية من أجل الفلسطينيين في القدس الشرقية().
	التخطيط وتقسيم المناطق

	7 - تشكل المنطقة ج ما يربو على 60 في المائة من الضفة الغربية بدون القدس الشرقية. وباعتبارها المنطقة الوحيدة المتصلة الأطراف فهي حيوية للتماسك الاقتصادي وهي أكثر مساحة في الضفة الغربية عامرة بالموارد فهي تضم غالبية مياه المنطقة وأراضيها الزراعية ومواردها الطبيعية واحتياطياتها من الأراضي. وتسيطر إسرائيل تماما على الأمن وأعمال البناء والتخطيط في المنطقة ج حيث يعيش زهاء 000 150 فلسطيني في 270 تجمعا سكنيا تقع كليا أو جزئيا في المنطقة ج().
	8 - وفي المنطقة ج، يُستفاد من نظام تقسيم المناطق الذي تطبقه إسرائيل في إنشاء المستوطنات وتوسيعها في حين يُحرم الفلسطينيون من بناء مساكن لهم. والواقع أن ذلك النظام لا يسمح للفلسطينيين بالبناء إلا في مساحة نسبتها 1 في المائة فقط من المنطقة ج. ونتيجة لذلك، لا يجد الفلسطينيون خيارا سوى البناء بدون تصاريح مما يستتبع ”ردودا إسرائيلية غير إنسانية تشمل الهدم والتهجير“ (A/67/379، الفقرة 15).
	9 - وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2009، لم تُمنح الأحياء الفلسطينية من تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل لإقامة وحدات سكنية في القدس الشرقية سوى 13 في المائة. وفي الأحياء اليهودية، تبلغ المساحة السكنية للفرد في المتوسط 20 مترا مربعا مقابل 11 مترا مربعا في الأحياء الفلسطينية().
	الإقامة

	10 - تتحكم إسرائيل منذ عام 1967 في إقامة السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث تتبع سياسات تمييزية غالبا ما تفضي إلى نزوح الفلسطينيين().
	11 - ومنذ ذلك الحين وحتى إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، ألغت إسرائيل إقامة 000 250 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى 188 14 فلسطينيا من القدس الشرقية ألغيت أقاماتهم في الفترة الممتدة من عام 1967 إلى عام 2011().
	12 - وتنظم إسرائيل أوضاع الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية كما لو كانوا رعايا أجانب يعيشون في إسرائيل ولا يولى أي اعتبار يذكر لوضعهم كأشخاص يحميهم القانون الإنساني الدولي (انظر A/67/372، الفقرة 38). فالفلسطينيون الذين يقيمون خارج إسرائيل أو القدس الشرقية لمدة سبع سنوات يفقدون إقامتهم الدائمة حسبما تنص عليه لوائح عام 2003 التي تنظم الدخول إلى إسرائيل().
	13 - وتشمل السياسات التي لا تطبق إلا على الفلسطينيين المقيمين في القدس، القانون المتعلق بالدخول إلى إسرائيل الذي ينص على أن كل من لديه إقامة دائمة ويتزوج شخصا ليس لديه إقامة لا بد أن يقدم، بالنيابة عن الزوج أو الزوجة، طلبا لجمع شمل الأسرة، كي يسمح للزوج أو الزوجة بالإقامة في القدس الشرقية، ولقد جمدت تلك العملية لما يقرب من 10 سنوات دخول الأزواج الوافدين من الضفة الغربية وغزة().
	استخدام القوة غير المتناسب

	14 - واصلت قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية استخدام القوة في الضفة الغربية بشكل مفرط وغير متناسب. ووقعت معظم الإصابات خلال المظاهرات، حيث يحظر الأمر العسكري الإسرائيلي 101 ”التجمعات“، وتستخدم القوات الإسرائيلية القوة المفرطة لتفريقها، منتهكة بذلك حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي. فقد أصيب مدنيون كذلك بل ولقوا حتفهم نتيجة الإفراط في استخدام القوة خلال الأشكال الأخرى من العمليات العسكرية، بما في ذلك حملات المداهمة والاعتقال (انظر A/67/372، الفقرات 15-24).
	15 - وإضافة إلى الغارات الجوية والعمليات العسكرية، فإن الأساليب التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لإنفاذ الإجراءات المتعلقة بالمناطق المقيدة الدخول في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، تمثل انتهاكا لمبدأ التمييز الوارد في القانون الإنساني الدولي والذي يقضي بعدم جواز استهداف المدنيين (انظر A/67/372، الفقرات 8-10).
	16 - وفي الفترة الممتدة بين 30 آذار/مارس 2012 إلى 29 آذار/مارس 2013، قُتل 268 فلسطينيا وجُرح 483 4 آخرون. وكانت الخسائر البشرية في معظمها من المدنيين وقد تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية. وأصيب ما مجموعه 132 فلسطينيا من جراء هجمات المستوطنين. ومن بين الخسائر البشرية، 42 قتيلا و 615 جريحا جميعهم من الأطفال الفلسطينيين. وخلال الفترة نفسها، قتل 3 مدنيين إسرائيليين وأُصيب 279 بجروح، بمن فيهم 3 أطفال().
	17 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة استمر حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قصف خلاله أيضا مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية ومواقع للجيش في إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 165 فلسطينيا من جراء الأعمال العسكرية الإسرائيلية 99 منهم مدنيون بينهم، 13 امرأة و 33 طفلا. وأُصيب 399 1 فلسطينيا آخرين بجروح، يُعتقد أن معظمهم من المدنيين. وخلال الهجوم، قتل 3 مدنيين إسرائيليين وأصيب 224 إسرائيليا آخرين، معظمهم من المدنيين أيضا، نتيجة للقصف الذي قام به فلسطينيون. وقُتل ستة مدنيين فلسطينيين آخرين من جراء قذائف طائشة أطلقها مقاتلون فلسطينيون().
	18 - أما القاسم المشترك بين جميع ضحايا أعمال العنف غير المشروعة ضد الفلسطينيين فهو عدم وجود تحقيقات فعالة وعدم تعويض الضحايا، مما يتيح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بقدر كبير الإفلات من العقاب على أعمال العنف تلك التي ترتكبها بحق الفلسطينيين().
	الاعتقال والاحتجاز التعسفيان

	19 - وفقا للأرقام الرسمية الإسرائيلية، كان عدد المحتجزين والسجناء الفلسطينيين المودعين في السجون الإسرائيلية لأسباب أمنية في نهاية شباط/فبراير 2013، حوالي713 4، من بينهم 253 طفلا().
	20 - وإضافة إلى الحرمان من الحق في المعاملة وفقا للأصول القانونية أثناء المحاكمة أو إدانة المحتجزين الفلسطينيين في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية()، فقد أُفيدَ بأن ضغوطا بدنية ونفسية كبيرة تمارَس على المدّعى عليهم أثناء الاستجوابات من أجل التوقيع على اعترافات. وتشمل الممارسات في هذا الصدد الضرب والتهديد والحرمان من النوم والتنكيل والتصفيد لفترات طويلة وتهديد أفراد الأسرة وتوقيفهم في بعض الحالات()، وتصل بعض هذه الحالات إلى حد التعذيب (انظر A/67/550، الفقرة 17).
	21 - وفي 24 شباط/فبراير 2013، قضى أحد السجناء الفلسطينيين، ويدعى عرفات جرادات، نحبه خلال حبسه في السجون الإسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية وسط ادعاءات بأن التعذيب وإساءة المعاملة كانا السبب في وفاته. وفي 2 نيسان/أبريل 2013، توفي سجين فلسطيني آخر يدعى ميسرة أبو حمدية أثناء احتجازه في السجون الإسرائيلية بسبب السرطان وسط اتهامات بالإهمال الطبي وإساءة المعاملة(). وتؤكد مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أنه منذ عام 1967، توفي ما مجموعه 72 سجينا فلسطينيا تحت التعذيب وتوفي 53 سجينا بسبب الإهمال الطبي().
	22 - وعلى الرغم من أن السلطات العسكرية الإسرائيلية أصدرت أمرا برفع سن الرشد للفلسطينيين إلى 18 سنة في المسائل المتصلة بالأمن، فإن الأطفال لا يعاملون بطريقة تراعى فيها أعمارهم واحتياجاتهم وظروفهم الخاصة(). وعلى النقيض من ذلك، فإن سوء معاملة الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين المعتقلين أو المحتجزين أو الملاحقين قضائيا تبدو ممارسة واسعة الانتشار وممنهجة ومؤسسية().
	23 - ويتم ما نسبته 60 في المائة من جميع عمليات احتجاز الأطفال الفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية ما بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا. ويُرفض الإفراج بكفالة عن نسبة سبعة وثمانين في المائة من الأطفال الفلسطينيين المحتجزين، ولذا يبقون رهن الاحتجاز حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية. ويُقرّ ما نسبته تسعون في المائة بالذنب من أجل تجنب تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتستخدم إسرائيل الحبس الانفرادي لما نسبته 12 في المائة من الأطفال الفلسطينيين المحتجزين (انظر A/67/550، الفقرات 10-12).
	24 - وتجدر الإشارة إلى أن معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين المحتجزين تختلف تماما عن المعاملة التي يحظى بها أطفال المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويشمل هذا التمييز السن الدنيا لتوقيع عقوبة الحبس على الأطفال أو أي عقوبة تُوقع على البالغين؛ والحق في حضور أحد الوالدين أثناء الاستجواب؛ وتسجيل الاستجوابات بالوسائل السمعية - البصرية؛ وتحديد أجل لفترة الاحتجاز السابقة على المثول أمام قاض، أو الحصول على محام، أو فترة الاحتجاز دون توجيه تهم؛ والحد الأقصى للفترة الزمنية بين توجيه الاتهام والمحاكمة (انظر A/67/550، الفقرة 16). وتفيد اليونيسيف بما يلي: ”ما مِن بلد آخر يُحاكَم فيه الأطفال بشكل ممنهج أمام محاكم الأحداث العسكرية التي، بحكم طابعها، لا توفر الضمانات اللازمة لكفالة احترام حقوقهم“().
	الاحتجاز الإداري

	25 - أصبح استخدام إسرائيل المتكرر للاحتجاز الإداري بمثابة سياسة للاحتجاز التعسفي على نطاق واسع ومنهجي (A/67/550، الفقرة 20). ومن أهم الإشكاليات في ذلك الاحتجاز هو أن القرائن التي تقوم عليها إجراءات الاحتجاز تُحفظ، في معظم الحالات، في إطار من السرّية دون أن يطلع عليها لا المحتَجز ولا محاميه أو محاميها (انظر A/67/372، الفقرتان 26 و 27). وبحلول نهاية شباط/فبراير 2013، كان 169 فلسطينيا ما يزالون قيد الاحتجاز الإداري، وهو ما يمثل انخفاضا عن عدد المحتجزين إداريا في عام 2012().
	26 - وخلال عام 2012، أفادت التقارير بأن ما يزيد على 200 1 سجين فلسطيني شاركوا في سلسلة من الإضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم ومعاملة السلطات الإسرائيلية لهم، بما في ذلك الاستخدام الواسع للاحتجاز الإداري().
	تهجير السكان وتدمير الممتلكات ومصادرتها

	27 - كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية السبب الرئيسي للتهجير القسري في قطاع غزة. ولقد أدى هجوم تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إلى نزوح 000 3 فلسطيني آخرين دُمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار شديدة().
	28 - وفي عام 2012، هدمت السلطات الإسرائيلية 540 مبنىً فلسطينيا في المنطقة جيم في الضفة الغربية، من بينها 165 منـزلا. وأدى ذلك إلى نزوح 815 شخصا، بينهم 474 طفلا(). وفي كانون الثاني/يناير 2013 وحده، تمّ تدمير ما لا يقل عن 139 مبنى، من بينها 59 منـزلا ومبنىً سكنياً آخر، في 20 حادثا متفرقا().
	29 - وفي عدد من الحالات، هدّمت السلطات الإسرائيلية و/أو صادرت ملاجئ للطوارئ ومباني أخرى تم توفيرها على سبيل الاستجابة للطوارئ().
	30 - وخلال عام 2012، هدمت السلطات الإسرائيلية 64 مبنىً فلسطينيا في القدس الشرقية تضمّ 24 مبنىً سكنيا و 40 مبنىً آخر، من بينها أماكن لكسب الرزق وحظائر للحيوانات، و 15 عملية ”هدم ذاتي“ فرضتها هذه السلطات().
	31 - وعموما، يعيش ما لا يقل عن 100 93 من المقيمين في القدس الشرقية في مبان شيدت دون تراخيص وبالتالي يمكن أن يتعرض قاطنوها للتهجير().
	32 - والواقع أن الطرد للفلسطينيين قسرا من بيوتهم، على يد المستوطنين الذين تساندهم الحكومة، يتعارض، في حد ذاته مع القانون الدولي لحقوق الإنسان (انظر A/67/372، الفقرة 31)، وقد أسهَمَ بدوره في تغيير التركيبة الديمغرافية للقدس الشرقية. وحكومة إسرائيل بإرسالها قوات الأمن لمواكبة استيلاء على منازل الفلسطينيين إنما تؤيد تصرفات المستوطنين (A/67/379، الفقرة 16).
	33 - وفي تموز/يوليه 2011 أبدت الإدارة المدنية الإسرائيلية اعتزامها ”نقل“ ما يقرب من 000 27 من البدو والرعاة الفلسطينيين المقيمين في المنطقة جيم. وفي حال نُفِّذت هذه الخطة، فإنها ستكون بمثابة عمليات نقل فردية وجماعية بالإكراه بل وعمليات طرد قسري تتناقض مع الالتزامات المنوطة بإسرائيل بموجب القانون الدولي (A/67/372، الفقرة 37).
	34 - ومنذ بداية الاحتلال، صادرت إسرائيل ما يزيد عن مليون دونم() من الأراضي الفلسطينية (قرابة 40 في المائة من مساحة الضفة الغربية)، وأدرجتها في نطاق اختصاص مجالس الاستيطان المحلية والإقليمية، ومنعت الفلسطينيين من دخول تلك الأراضي (A/HRC/22/63، الفقرتان 63 و 64).
	المستوطنات وعنف المستوطنين

	35 - يشكل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907. وإسرائيل، ببنائها المستوطنات وما يقترن بها من هياكل أساسية إنما تمعن في انتهاك القانون الدولي من خلال الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية دون وجه حق تبرره الضرورات العسكرية (انظر A/67/379، الفقرتان 11 و 12).
	36 - وقد اعتبرت إسرائيل المستوطنات ”مناطق ذات أولوية وطنية“، يستفيد سكانها من الإعانات في مجالَي الإسكان والتعليم ومن حوافز مباشرة (A/HRC/22/63، الفقرة 22). ويصل ذلك إلى حدِّ نقل إسرائيل لسكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة (انظر A/67/375، الفقرة 10)، وهو أمر يحظره القانون الدولي().
	37 - ويبدو حجم مشروع الاستيطان الإسرائيلي وكثافة حجم الاستثمارات المالية الموظّفة على صعيده، وكأنهما يؤكدان عزم إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة على تلك المناطق ومن ثم فهي تنتهك مبدءاً أساسياً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر حيازة الأراضي سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها (انظر A/67/379، الفقرة 12).
	38 - ويوجد حاليا قرابة 150 مستوطنة إلى جانب ما يقرب من 100 من البؤر الاستيطانية غير المأذون بها(). أما عن عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة فقد وصل في عام 2011 إلى 932 532 مستوطنا، بينهم 643 267 مستوطنا في القدس الشرقية(). وعلى مدى العقد الماضي، زاد عدد سكان المستوطنات (باستثناء القدس الشرقية) بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 5.3 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 1.8 في المائة في عدد السكان الإسرائيليين ككل. ويمثل المستوطنون الإسرائيليون حاليا حوالي 19 في المائة من مجموع سكان الضفة الغربية (انظر A/67/375، الفقرتان 7 و 12).
	39 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أي غداة منح الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية طرح خطة الاستيطان هاء-1 التي تضم عدة آلاف من الوحدات السكنية(). ومن شأن هذه الخطة لو نفذت أن تفصل القدس الشرقية تماما عن باقي الضفة الغربية وأن تقوض وحدة الأرض بين الجزأين الشمالي والجنوبي منها().
	عنف المستوطنين

	40 - يُناط بإسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال التزام بحماية حق الفلسطينيين في الحياة والسلامة البدنية(). إلاّ أنّ جميع مجالات حياة الفلسطينيين تتأثر تأثراً كبيراً بفعل أقلية من المستوطنين يزاولون العنف والترهيب ضد الفلسطينيين بهدف إجبارهم على ترك أرضهم (انظر A/HRC/22/63، الفقرة 50).
	41 - ولقد زادت ”أعمال العنف العنصري والتخريب التي يرتكبها المستوطنون اليهود في الأرض الفلسطينية المحتلة وتستهدف غير اليهود، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون وأماكنهم المقدسة“، في ظل إفلات من العقاب().
	42 - ومنذ عام 2008، ارتكب المستوطنين الإسرائيليون ما لا يقل عن تسع هجمات ضد مساجد الفلسطينيين مع إضرام النار المتعمد فيها، و 21 حادثا انتهكت فيها حرمة المساجد والكنائس والمقابر بتلطيخ جدرانها برسوم وكتابات (جرافيتي) (انظر A/HRC/22/63، الفقرة 60).
	43 - وفي عام 2012، سُجِّل 355 حادث عنف ارتكبها مستوطنون، أدت إلى إصابة 169 فلسطينيا، إضافة إلى 240 حادثا أسفر عن إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينين الخاصة(). وتقاعست قوات الأمن الإسرائيلية، في العديد من الحالات، عن حماية الفلسطينيين من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، حتى في حالة وقوع تلك الأعمال في حضور تلك القوات. بل إن الجيش الإسرائيلي ركز، في عدد من الحالات الموثقة، على تفريق الفلسطينيين (انظر A/67/375، الفقرة 19).
	44 - وفي الفترة الممتدة من آذار/مارس 2012 إلى كانون الثاني/يناير 2013، أتلف المستوطنون أو اقتلعوا ما مجموعه 832 5 شجرة().
	45 - ويتواصل عنف المستوطنين في ظل ثقافة الإفلات من العقاب(). ومن بين 162 تحقيقا أجرتها الشرطة الإسرائيلية ورصد الجانب الأسرائيلي لقضايا تخريب أشجار مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، لم تسفر سوى قضية واحدة منها عن توجيه اتهام رسمي().
	جدار الضفة الغربية

	46 - ما زال الجدار يشكل بالاقتران مع نظامي البوابات والتصاريح أكبر عقبة في حد ذاتها تعترض حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة(). وخلصت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة بتاريخ 9 تموز/يوليه 2004، إلى أن ”الجدار والنظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي“، وأن إسرائيل ملزمة بوقف تشييد الجدار داخل الضفة الغربية وتفكيك الأجزاء القائمة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم تعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها تشييد الجدار بطول 708 كيلومترات (انظر A/ES-10/273 و Corr.1). وما زال يتعيَّن على إسرائيل أن تمتثل للفتوى.
	47 - وتتذرع إسرائيل بأسباب أمنية لبناء الجدار حتى وإن كان أغلب مساره المقرر يقع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وليس على امتداد الخط الأخضر. وإضافة إلى ذلك، يبين مسار الجدار أن الهدف منه هو إحاطة أكبر عدد ممكن من المستوطنات الإسرائيلية، بما يتيح لإسرائيل أن تضم فعليات الأراضي الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الجدار().
	48 - وتشكِّل هذه الأراضي 9.4 في المائة من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبعض من أخصب الأراضي (238 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية)() في الضفة الغربية()، أي حوالي 21 في المائة من المراعي و 31 في المائة من الغاباتو 3.1 في المائة من المروج، سوف تُضم أيضا خلف الجدار عند إتمامه في ظل المسار المقرر().
	49 - ويتوجب على الفلسطينيين في سن 16 عاما أو أكثر الحصول على تصاريح ”إقامة دائمة“ من السلطات الإسرائيلية لكي يتسنى لهم الاستمرار في العيش في ديارهم إذا كانت تقع في منطقة التماس()، بينما يتمتع الزوار الأجانب بدخول غير مقيد (انظر A/HRC/22/63، الفقرة 40).
	50 - ومن أجل التمكين من بناء الجدار، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر عسكرية بمصادرة 261 30 دونما من الأرض، 88 في المائة منها (أي 622 26 دونما) من ”الأراضي الخاصة المملوكة للمقيمين الفلسطينيين“(). وإضافة إلى ذلك تسبب الجدار في اقتلاع 8.4 كيلومترات مربعة من غياض وبساتين أشجار الزيتون().
	51 - ويتوجب أيضا على آلاف المزارعين الفلسطينيين الذين تقع أراضيهم في هذه المنطقة الحصول على تصاريح يصعب استخراجها من السلطات الإسرائيلية من أجل الوصول إلى أراضيهم والعمل فيها. وقد لا يتاح للمزارعين أيضا الحصول على تصاريح للعمال للقيام بالعمل الزراعي، ولا يُسمح لهم بتخزين المعدات في أراضيهم في منطقة التماس().
	52 - ولا يُسمح للرعاة في أغلب الحالات بجلب ماشيتهم عبر الجدار للرعي، ولذا فإن زهاء 90 في المائة من الجماعات المحلية المتأثرة مباشرة تفيد بأن أعداد ماشيتها تناقصت بسبب الجدار().
	سياسات الإغلاق والقيود على الحركة

	53 - يواجه الفلسطينيون من ساكني الأرض الفلسطينية المحتلة حواجز يومية وإذلال يومي في السفر داخل الأرض وخارجها، بسبب الجدار ونقاط التفتيش العسكرية واشتراط الحصول على تصاريح وحظر السفر الذي تفرضه إسرائيل (انظر A/HRC/20/17/Add.2، الفقرات 61-63).
	حصار قطاع غزة

	54 - تواصل إسرائيل الإبقاء على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران/يونيه 2007(). ولكن على الرغم من الشواغل الأمنية الإسرائيلية المذكورة وأوجه تخفيف شروط الحصار في عامي 2010 و 2012، يعد هذا الحصار بمثابة عقاب جماعي() وقد أدى إلى ”حبس“ أكثر من 1.6 مليون شخص في واحدة من أكثر مناطق العالم كثافةً سكانية على ظهر الأرض. وأدى الحصار أيضا إلى ”تعطل تنمية“ غزة مع تدهور ظروف المعيشة().
	55 - وتُحظر حركة أهل غزة عبر معبر بيت حانون (إيريتز)، فيما عدا حالات استثنائية. وفي عام 2012، حدث تحسُّن في نقل المرضى من غزة عن طريق المعبر. وخلال الفترة نفسها، مر يوميا عن طريق المعبر ما يقل متوسطه عن 200 شخص فلسطيني ودولي من المصرح لهم، في مقابل متوسط بلغ 000 26 شخص يوميا في عام 2000(). وفي الوقت نفسه، حظرت إسرائيل بوجه عام دخول رجال الدين المسيحيين العرب إلى غزة، بمن فيهم الأساقفة وغيرهم من كبار رجال الدين الراغبين في زيارة الأبرشيات أو الهيئات الكهنوتية الخاضعة لسلطتهم الرعوية().
	56 - وقد وسع الجيش الإسرائيلي تدريجيا نطاق القيود على دخول غزة لتشمل الأراضي الزراعية الواقعة على جانب الخط الأخضر لعام 1949 الممتد داخل القطاع، وإلى مناطق الصيد بطول ساحل قطاع غزة. وإجمالا، قُدِّرت المنطقة المحظور الوصول إليها بأنها تمثل ١٧ في المائة من مجموع الأراضي في قطاع غزة و ٣٥ في المائة من الأراضي الزراعية هناك. وفي البحر، مُنع صيادو الأسماك منعا كليا من الوصول إلى نحو ٨٥ في المائة من المناطق البحرية التي لهم فيها الحق بموجب اتفاقات أوسلو()، وهو ما أسفر عن انخفاض حصيلة الصيد بنسبة 80 في المائة().
	57 - ومنذ نهاية الهجوم العسكري لتشرين الثاني/نوفمبر 2012، سُجِّل تحسن في الوصول إلى مناطق الصيد والزراعة، دون أي تخفيف يذكر للقيود على حركة الأشخاص والبضائع عن طريق المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل().
	القيود على الحركة داخل الضفة الغربية

	58 - يُعد تطبيق القيود على الوصول تمييزيا، حيث أنه يستهدف في الأغلب المقيمين الفلسطينيين لصالح سكان المستوطنات الإسرائيلية().
	59 - وفي عام 2012، طرأت زيادة طفيفة على عدد الحواجز (مثل نقاط التفتيش، ونقاط التفتيش المتنقلة، والتلال الترابية، والكتل الخرسانية، والخنادق)، من 529 إلى 542 حاجزا. وعلى الرغم من عدد من تدابير تيسير الوصول، فإن 000 180 فلسطيني من 55 تجمعا سكانيا لا يزالون مضطرين لأن يسلكوا طرقا التفافية أطول مرتين إلى خمس مرات من الطريق المباشر إلى أقرب مدينة إليهم().
	60 - وظلت أيضا الحركة داخل الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من مدينة الخليل، (ح 2)، مقيدة بشدة حيث حُظر على حركة السيارات الفلسطينية استخدام أغلب الطرق المؤدية إلى المستوطنات الإسرائيلية وحُظرت أيضا حركة المشاة في مناطق أخرى، بما في ذلك أجزاء مما كان في وقت ما الشريان التجاري الرئيسي().
	61 - وتغطي منطقة وادي الأردن والبحر الميت زهاء 30 في المائة من الضفة الغربية، ويقطنها زهاء 000 60 فلسطيني وحوالي 500 9 مستوطن إسرائيلي. وعلى الرغم من تحسن إمكانيات دخول الفلسطينيين إلى منطقة وادي الأردن خلال عام 2012، فإنها تظل إحدى المناطق الأشد تضررا من القيود على الوصول المفروضة منذ عام 2000، وتظل منفصلة عن بقية الضفة الغربية بالعشرات من الحواجز المادية().
	62 - وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإنشاء ”منطقة عسكرية مغلقة“ تحظر على أي شخص عدا المقيمين دخول قرى بلعين ونعلين والنبي صالح وكفر قدوم أو الاقتراب منها في أيام الجُمع حتى آذار/مارس 2013. وتلك كلها قرى شهدت بصفة منتظمة على مدى السنوات العديدة الأخيرة، مظاهرات أسبوعية في أيام الجُمع استخدمت قوات الأمن العنف في فضها().
	63 - وجرى تخصيص زهاء 40 في المائة من الضفة الغربية، عدا القدس الشرقية، لـ 135 مستوطنة، حيث تُعلَن حدودها البلدية مناطق عسكرية مغلقة يُقيَّد دخول الفلسطينيين إليها. وفي حالات أخرى، جرى الحد من وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية المجاورة للمستوطنات عن طريق الترويع المنتظم من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين. وعلى مدى السنوات القليلة الأخيرة، كان الوصول إلى الأراضي الخاصة الفلسطينية داخل الحدود الخارجية للمستوطنات خاضعا لـ ”التنسيق المسبق“ مع السلطات الإسرائيلية، حتى في الحالات التي قام فيها المستوطنون الإسرائيليون بشكل مستقل بتسييج الأراضي الخاصة الفلسطينية().
	64 - وأعلنت إسرائيل 18 في المائة من الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة لأغراض التدريب أو ’’منطقة إطلاق نار‘‘. ووجود الفلسطينيين محظور رسميا في هذه المناطق دون الحصول على إذن السلطات الإسرائيلية، وهو الإذن الذي نادرا ما يُمنح. ويبلغ الكثير من المقيمين بأنه لا يكاد يوجد عمليا أي تدريب عسكري في هذه المناطق().
	65 - والفلسطينيون الذين يقيمون داخل مناطق إطلاق النار هم بالأساس أولئك الذين كانوا يسكنون تلك المناطق قبل إعلان المنطقة ”منطقة مغلقة“. وهم يواجهون صعوبات أخرى شتى، تشمل مصادرة الممتلكات وهدمها وعنف المستوطنين ومضايقات الجنود والقيود على الوصول والتنقل وندرة المياه. ويتباين هذا مع الوضع في البؤر الاستيطانية الإسرائيلية المنشأة في مناطق إطلاق النار التي لا تتعرض في المعتاد لأي تدابير من هذا القبيل().
	66 - وأبلغت المنظمات الإنسانية عن وقوع زهاء 535 حادثا في عام 2012 متعلقا بالوصول إلى الوجهات المنشودة في الأرض الفلسطينية المحتلة(). وأبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن وقوع ما مجموعه 235 حادثا متعلقا بوصول موظفيها في عام 2012 إلى وجهاتهم المنشودة، وشملت هذه الحوادث معلمين وأطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين وعمال إغاثة، إضافة إلى موظفي المكتب الميداني. وعلاوة على ذلك، أُضيفت قيود على الوصول إلى المناطق المندرجة ضمن منطقة التماس لتقديم الخدمات الصحية المتنقلة، والمساعدة الغذائية وخدمات الصحة العقلية وأفرقة العمل الاجتماعي().
	67 - وتعرقل القيود الإسرائيلية قدرة المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين على الوصول إلى بعض دور العبادة وممارسة شعائرهم الدينية، خصوصا في القدس. وأعاق الجدار أيضا إلى حد كبير وصول مسيحيي منطقة بيت لحم إلى كنيسة المهد في القدس وجعْل الزيارات إلى المواقع المسيحية في بيثني وبيت لحم صعبة على المسيحيين الفلسطينيين ممن يسكنون على جانب الجدار الواقع في القدس. وعلاوة على ذلك، أحيانا ما واجه الحجاج الأجانب العاملين في مجال تقديم المساعدة الدينيين صعوبة في الوصول إلى المناطق المقدسة في الضفة الغربية بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية. ويُذكر أيضا أن نظام التصاريح الإسرائيلي قيد بوجه عام وصول أغلب مسلمي الضفة الغربية إلى الحرم القدسي الشريف/جبل الهيكل().
	الوصول إلى القدس الشرقية

	68 - وعلى الرغم من تخفيف القيود على دخول فلسطينيي الضفة الغربية القدس الشرقية، خصوصا خلال شهر رمضان في عام 2012، فقد ظل ذلك مقتصرا على حاملي التصاريح المسموح لهم فقط بالعبور سيرا على الأقدام مستخدمين 4 من مجموع 16 نقطة تفتيش تعمل على امتداد الجدار. أما نقاط التفتيش الأخرى البالغ عددها 12 نقطة، فهي تُستخدم من قِبل الإسرائيليين، والأشخاص الدوليين، والفلسطينيين الحاملين بطاقات هوية من القدس().
	69 - ويتعين على زهاء 000 55 فلسطيني من سكان القدس ممن يقطنون على جانب الجدار الواقع في الضفة الغربية عبور نقاط التفتيش لكي يحصلوا، في قلب المدينة، على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها بوصفهم من المقيمين في القدس().
	استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية وتعريضها للخطر واستنـزافها

	70 - تسيطر إسرائيل على جميع مصادر المياه الفلسطينية تقريبا وتستغل ما يناهز 89 في المائة من المياه المتوافرة، ولا يتبقى سوى 11 في المائة للفلسطينيين(). وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن استهلاك الفرد يقل عن 70 لترا في اليوم بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين يحصل الإسرائيليون الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية على كمية تصل إلى 450 لترا في اليوم().
	71 - وتتسم حالة الآبار والينابيع المتوفرة للفلسطينيين عموما بالتدهور، حيث تحرم السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من الحصول على تصاريح لتركيب الوسائل التي تمدهم بالمياه أو تحسينها أو حمايتها بما يكفل توفير كميات كافية، بينما تواصل حفر آبار أعمق وأكثر كفاءة ليستفيد منها الإسرائيليون().
	72 - وعلاوة على ذلك، أدى بناء الجدار في الضفة الغربية إلى إلحاق الضرر بمصادر حيوية للمياه من قبيل الآبار والصهاريج والينابيع أو إلى تدميرها أو الحيلولة دون الوصول إليها، وهذه المصادر إذا لحق بها الضرر فإنه نادرا ما يمكن إصلاحها أو الاستعاضة عنها بسبب القيود على التخطيط().
	73 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفلسطينيين محرومون من الوصول إلى موارد المياه المفترض أنها مشتركة من قبيل نهر الأردن().
	74 - وقد زاد استهداف السلطات الإسرائيلية في عام 2012 لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك النظم والمرافق الممولة من الجهات المانحة الدولية. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، هدم 33 مرفقا من الهياكل الأساسية للمياه و 16 مرفقا من الهياكل الأساسية للصرف الصحي، مما أثر على أكثر من 500 1 شخص().
	75 - وأدى الضغط المتزايد على موارد المياه المتوافرة بالاقتران مع الحصار المفروض واستمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى إلحاق الضرر بتلك الموارد، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة().
	76 - وقد لجأ الفلسطينيون في غزة إلى استخراج المياه الجوفية القريبة من الساحل بشكل مفرط(). وقد تسبب هذا في انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى ما دون مستوى سطح البحر وأدى إلى اختلاط المياه المالحة وغيرها من الملوثات بالمياه مما جعل المياه غير صالحة للاستهلاك البشري بنسبة 90 إلى 95 في المائة().
	77 - ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي الأربع الموجودة في قطاع غزة لها قدرات معالجة وكفاءة محدودتان(). ونتيجة لذلك، يتم تصريف نحو 89 مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر مباشرة كل يوم، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة والصرف الصحي().
	78 - وتتفاقم أزمة الصرف الصحي بسبب استخدام نحو 000 40 حفرة لمياه المجاري في غزة، ويتولى أفراد الأسر تفريغ 84 في المائة منها يدويا بسبب عدم ربطها بشبكة الصرف الصحي(). وفي عام 2012 وحده، مات ثلاثة أطفال غرقا في برك مياه الصرف الصحي المفتوحة التي لا يمكن معالجتها على نحو كاف بسبب الحصار الذي يعيق باستمرار تنمية الصرف الصحي().
	79 - وفي الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، لا تتجاوز نسبة الفلسطينيين الموصولين بشبكة المجاري 31 في المائة. ولا يوجد إلا محطة واحدة عاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسبب رفض السلطات الإسرائيلية منح التصاريح اللازمة لتطوير الهياكل الأساسية للصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي. ونتيجة لذلك، تصل كمية تتراوح من 40 و 50 مليون متر مكعب من مياه المجاري في كل عام إلى المجاري الطبيعية باعتبارها مياه مجاري غير معالجة().
	80 - وتصل فضلات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من مياه الصرف المنـزلية إلى 54 مليون متر مكعب سنويا، وكثير منها تدخل البيئة دون معالجة().
	81 - وإلى جانب مياه الصرف الصحي، يتم التخلص من النفايات الصلبة من المستوطنات دون قيود في الأراضي والحقول والطرق الجانبية الفلسطينية، أو يتم حرقها. وقد جرى نقل العديد من الصناعات الملوثة من إسرائيل إلى الضفة الغربية، بما في ذلك الألمنيوم والدباغة والبلاستيك والطلاء الكهربائي، وهي لا تلتزم بأي قوانين بيئية. ويتم التخلص من النفايات الصناعية الناتجة عن هذه الصناعات والصناعات الإسرائيلية الأخرى الموجودة في الضفة الغربية في الأراضي الزراعية الفلسطينية المجاورة، مما يشكل خطرا على البيئة().
	82 - ويعوق الجدار أيضا تدفق المياه السطحية وتتسبب المياه المتجمعة في إغراق الأراضي الزراعية المجاورة وتدهورها()، وبخاصة لأن الفلسطينيين غير مسموح لهم بالاقتراب ومعالجة الانسداد في أنابيب الصرف الصحي تحت الجدار().
	83 - وقد تسبب بناء الجدار في فصل التربة بشكل فعلي وفي انضغاط التربة واقتلاع الأشجار وفقدان الأراضي الزراعية. وأدى اقتلاع الأشجار إلى ترك التربة مكشوفة وإلى تفاقم تدهور الأراضي().
	84 - وقد أُجبر المزارعون على ترك أراضيهم بورا بسبب الجدار مما أفقدهم مصدرا قيما للدخل يمكن الاعتماد عليه وعرّض التربة لعوامل التعرية. وأدت صعوبات الوصول أيضا إلى الإفراط في استغلال ما تبقى من أراضي الجماعات المحلية، وهو ما أدى أيضا إلى زيادة التدهور().
	85 - وأدى بناء الجدار أيضا إلى تغيير الموائل الطبيعية لعدد من الكائنات الحية وتدميرها، مما يهدد التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ويستنـزفها. وأصبحت الأنواع من النباتات والحيوانات مهددة بأن تصبح نادرة، فيما يحتمل أن تنقرض تماما بعض الأنواع النادرة جدا. ويتعرض نحو 22 نوعا من الحيوانات البرية لخطر الانقراض أيضا لما يحدثه الجدار من أثر سلبي في تجزئة الموائل والحيلولة دون حركة الثدييات بحثا عن الغذاء والتزاوج().
	الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
	الاقتصاد


	86 - لا يزال النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مستدام ومقيداً من جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ألا وهي فرض قيود مستمرة على التنقل والوصول.
	87 - ومعدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي تجسيد لتباطؤ النشاط الاقتصادي، مرتفعا بشدة وقد بلغ 22.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2012 مقابل 21 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2011(). ويستدل من هذا على أن قطاعات التجارة الكثيفة العمالة تتأثر إلى حد كبير وبشكل أكثر من غيرها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي(). ومن المسائل التي تبعث على القلق مسألة مدة البطالة لما لها من آثار ضارة منها تقلص إمكانية التوظيف وفقدان قدر كبير من الدخل. ويبلغ متوسط مدة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة 11 شهرا (6.6 أشهر في الضفة الغربية و 16.1 شهرا في قطاع غزة في عام 2012)().
	88 - ونسبة البطالة أعلى بكثير في غزة (حيث بلغت في المتوسط 33.5 في المائة في عامي 2010 و 2011) من نسبتها في الضفة الغربية (17 في المائة في عامي 2010 و 2011). واستمر هذا النمط حتى نهاية عام 2012 ( الربع الرابع)، حيث بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18.3 في المائة، بينما بلغ 32.2 في المائة في قطاع غزة().
	89 - ويمكن أن يعزى استمرار ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض مستويات استثمارات القطاع الخاص، ولا سيما في المنطقة جيم التي تغطي 60 في المائة من الضفة الغربية، حيث توجد قيود كبيرة على الاستثمار().
	90 - ولم يكن نمو الأجور عموما بمستوى التضخم، مما جعل متوسط الأجور الحقيقية في عام 2011 أقل من مستوياتها قبل خمس سنوات بنسبة 8.4 في المائة(). وهبطت الأجور الحقيقية خلال العقد الماضي في جميع مستويات التعليم. فعلى سبيل المثال، من بين الأشخاص الذين لم يكملوا سوى خمس سنوات دراسية، كانت الأجور الحقيقية أقل بنسبة حوالي 30 في المائة في عام 2009 مقارنة بعام 1999 أما بالنسبة لمن أكملوا ما يتراوح بين 16 و 18 سنة دراسية، فكانت الأجور في عام 2009 أقل بنسبة 10 في المائة().
	91 - وفي عام 2011، كانت نسبة الأفراد الذين يعيشون دون خط الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر قليلا من واحد من أصل أربعة أشخاص (25.8 في المائة) (تبلغ النسبة 17.8 في المائة في الضفة الغربية و 38.8 في المائة في قطاع غزة). وبالمثل فإن حوالي 12.9 في المائة من الأفراد كانوا يعيشون دون خط الفقر المدقع في عام 2011 (7.8 في المائة في الضفة الغربية و 21.1 في المائة في قطاع غزة)().
	92 - ومن السمات المميزة للفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة هو أن مستويات الاستهلاك لدى الكثير من الفلسطينيين تكاد تكون فوق خط الفقر، مما يعني أنه في حال حدوث صدمة اقتصادية فمن السهل أن يهبط مستواهم دون خط الفقر().
	93 - ويعيش 78 في المائة من الفلسطينيين المقيمين في منطقة القدس و 84 في المائة من الأطفال دون خط الفقر، وهي أسوأ ما سجل من معدلات(). وبالإضافة إلى ذلك، يستدل من البيانات المتعلقة بعام 2011 على أن 40 في المائة من السكان العرب الذكور و 85 في المائة من النساء الفلسطينيات في القدس لا يشاركون في سوق العمل، وقد أغلقت أكثر من 000 5 شركة فلسطينية في القدس أبوابها منذ عام 1999().
	94 - وأدى قيام إسرائيل بحجز وإعادة توجيه عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن حكومة فلسطين والهبوط الذي لوحظ في عامي 2011 و 2012 في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة إلى أثر سلبي في النمو وإلى تفاقم أزمة مالية عميقة. ففي شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2012، حجزت إسرائيل مؤقتا عائدات الضرائب الفلسطينية كخطوة عقابية في ضوء التصويت الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر على الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة. وأدى هذا إلى تأخير دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية الذين شرعوا في إضرابات واحتجاجات منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2012().
	95 - وتتمثل المعوقات الرئيسية طويلة الأجل التي تعوق ظهور اقتصاد قوي في فقدان الموارد الطبيعية والأراضي والمياه الفلسطينية للاحتلال والمستوطنات ومنع المنتجين الفلسطينيين من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يؤدي إلى تحديد قدرتهم على شراء مدخلات الإنتاج وتصدير سلعهم وخدماتهم().
	الأمن الغذائي

	96 - تؤكد منظمة الأغذية والزراعة أن على الرغم من تحسن مستويات الأمن الغذائي في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن تلك المكاسب متفاوتة ومؤقتة بطبيعتها().
	97 - ويُصنف ما يربو على 40 في المائة من الأسر الفلسطينية على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو معرضون له. وبعد تقديم المساعدة، يعاني 1.3 مليون فلسطيني(أي 27 في المائة من الأسر الفلسطينية) من انعدام الأمن الغذائي ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية والإنفاق على أسرهم().
	98 - وفي الضفة الغربية، لا تزال نسبة انعدام الأمن الغذائي بعد تقديم المساعدة تناهز 17 في المائة، في حين تبلغ هذه المعدلات في قطاع غزة ما نسبته 44 في المائة().
	99 - وفي قطاع غزة، توزع الأونروا الغذاء على ما يربو على 000 700 لاجئ. وما لم تتحسن الحالة الاقتصادية، الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى إلا برفع الحصار، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 000 900 لاجئ(). ويوزع برنامج الغذاء العالمي المعونة الغذائية على 000 300 شخص إضافي(). وعلى الرغم من ذلك، لا يزال زهاء 44 في المائة ممن يتلقون المساعدة الغذائية يعانون من انعدام الأمن الغذائي().
	الصحة العامة

	100 -  يعرقل استمرار احتلال الأرض الفلسطينية أعمال التخطيط في مجال الصحة على الصعيد الوطني ويعوق القدرات الوطنية عن تنفيذ البرامج الصحية. ويدفع العديد من الأطباء من ذوي المؤهلات العالية وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي إلى مغادرة البلد، مما يسبب نقصا في العديد من التخصصات().
	101 -  وبالإضافة إلى ذلك، أثّر الحصار المفروض على قطاع غزة سلبا على تدريب الأخصائيين الصحيين وحركتهم في غزة، وقيّد بناء الهياكل الأساسية الصحية وإصلاحها().
	102 -  ويضطر المرضى الوافدون من غزة إلى تقديم طلبات للحصول على تصاريح إسرائيلية لتلقي العلاج في المستشفيات الواقعة خارج غزة. وعلى الرغم من تخفيف تلك القيود بعض الشيء، فقد توفيت مريضتان في عام 2012 من جراء تأخير وصولهما إلى العلاج الطبي. واحتُجز مرضى آخرون و/أو مرافقيهم في بيت حانون الواقعة على الحدود بين غزة وإسرائيل بينما كانوا يعبرون الحدود بتصاريح سارية المفعول().
	103 -  وقبل عدوان تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي أثنائه، نفد من المخزون ما يربو على 40 في المائة من الأصناف المدرجة في قائمة الأدوية الأساسية وأكثر من 50 في المائة من المستهلكات الطبية. وصادفت المستشفيات صعوبات في التكيف مع شح الأدوية. وأفادت بعض المستشفيات بأنها أعادت استخدام الإمدادات المخصصة للاستخدام مرة واحدة واستخدمت بدائل ومضادات حيوية أقل فعالية عندما لم يكن الدواء المثالي متوافرا().
	104 -  وخلال عدوان تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أيضا، أصيب 13 مركزا لتقديم الرعاية الصحية الأولية ومستشفيان بأضرار جزئية، بينما لحقت بمستشفى ميداني أضرار جسيمة إثر سقوط قذائف مباشرة عليه. وبالإضافة إلى ذلك، أُصيب ثلاثة سائقي سيارات إسعاف بجراح ولحقت بست سيارات إسعاف أضرار من جراء القصف().
	105 -  وبعد عدوان تشرين الثاني/نوفمبر، أُبلغ عن ارتفاع معدلات الإصابة بالصدمات النفسية في غزة، وبخاصة لدى الأطفال والشباب. وتضاعف عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة المتصلة بالصدمات النفسية في المراكز الصحية التابعة للأونروا في الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، وشكل الأطفال دون سن التاسعة نسبة 42 في المائة منهم(). وكتقدير متحفظ، يمكن افتراض أن عددا يتراوح بين000 25 شخص و 000 50 شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال العلاج النفسي لمعالجة الآثار الطويلة الأجل الناجمة عن العدوان().
	106 -  وفي الضفة الغربية، أفادت الأونروا باستمرار الطلب على خدمات الصحة العقلية خلال عام 2012 فيما يتصل بحالات الاضطراب الناجمة عن الضغوط النفسية. ويمكن ربط هذه الزيادة مباشرة بشواغل الحماية المتصلة بالاحتلال، ومن بينها أعمال العنف، والجدار العازل، والتهجير القسري، وما ينجم عن ذلك من محنة اجتماعية واقتصادية(). وتبين الدراسات النفسية للأطفال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أقل وجود علاقة قوية تبعث على القلق بين رؤية الطفل أحد والديه يُضرب أو يتعرض للإذلال من قِبل الجنود الإسرائيليين، وفقدان هذا الطفل الرغبة في الحياة (انظر A/HRC/20/32، الفقرة 8).
	107 -  وعلاوة على ذلك، يعاني من فقر الدم 58.6 في المائة من الأطفال الملتحقين بالمدارس، و 68.1 في المائة من الأطفال (بين سن 9-12 شهرا)، و 36.8 من النساء الحوامل. ويعاني من توقف النمو أو التعرض لفترة طويلة لسوء التغذية المزمن 10 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة(). ويُقدّر أيضا أن 50 في المائة من الرضع والصغار دون سن الثانية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الذي يرتبط بالممارسات الغذائية غير السليمة().
	التعليم

	108 -  في قطاع غزة، يُقدر أن هناك حاجة إلى إنشاء 250 مدرسة جديدة، من بينها 100 مدرسة تابعة للأونروا، وستكون هناك حاجة إلى إنشاء 190 مدرسة إضافية بحلول عام 2020 لمواكبة زيادة عدد الطلاب(). وحاليا، تعمل نسبة تزيد على 87 في المائة من المدارس التابعة للأونروا في غزة بدوامين. وفي بعض الحالات، استُخدمت حاويات كغرف دراسية().
	109 -  وخلال عدوان تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض 286 مرفقا تعليميا، منها مدارس ورياض أطفال ومؤسسات تعليم عالي، لأضرار أو أصابها الدمار مما أثر على ما لا يقل عن 067 249 طالبا().
	110 -  وفي الضفة الغربية، يؤدي نظام التخطيط التقييدي إلى نقص كبير في الهياكل الأساسية المدرسية أو إلى عدم كفايتها ويعرض المدارس إلى خطر الهدم. وحاليا، تلقى ما لا يقل عن 38 مدرسة تخدم 000 3 طفل تقريبا في المنطقة ج في الضفة الغربية والقدس الشرقية أوامر شفوية وكتابية من السلطات الإسرائيلية بوقف العمل أو الهدم، وهو ما يعني أنها في ظل تهديد مستمر بالهدم. وتحول العراقيل المادية والتهديدات والمضايقات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين دون الوصول إلى المدارس().
	111 -  ويعاني جهاز التعليم في القدس الشرقية، الذي يعمل تحت إشراف وزارة التعليم الإسرائيلية ومديرية التعليم في بلدية القدس الشرقية من الإهمال الشديد وضآلة الحصص المخصصة واكتظاظ الغرف الدراسية وعدم كفايتها ومن مصاعب كثيرة أخرى().
	ثالثا - الجولان السوري المحتل
	112 -  ما زالت إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان السورية. وقد قرر مجلس الأمن، في قراره 497 (1981)، بأن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني على الصعيد الدولي (A/67/375، الفقرة 45).
	113 -  وقد استقر زهاء 000 19 إسرائيلي في 33 مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل. ويكاد هذا العدد يكون مساويا لعدد السوريين الذين يعيشون في الجولان السوري المحتل (المرجع نفسه).
	114 -  وتتمادى إسرائيل في تنفيذ التدابير القانونية والإدارية التي تمنح المستوطنين في الجولان السوري المحتل حوافز اجتماعية واقتصادية وتوفر لهم الأمن والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، مما يعد بمثابة نقل غير مشروع لسكانها إلى أرض محتلة (المرجع نفسه)، بينما القرى السورية الخمس المتبقية في الجولان السوري المحتل محرومة من المساحة المادية الضرورية للنمو الطبيعي. ففي قرية مجدل شمس، يعيش قرابة 000 11 مواطن سوري في 200 1 منزل. وبما أن أعمال البناء الجديدة غير مسموح بها، يجري تجديد المنازل أو إضافة طوابق جديدة عليها، من دون الحصول على التصاريح المطلوبة، لمواكبة زيادة عدد الأسر().
	115 -  ويعاني السوريون المقيمون في الجولان السوري المحتل من انعدام المساواة في الحصول على الأراضي والسكن والخدمات الأساسية. ولا يزال قانون المواطنة يؤثر سلبا على العلاقات الأسرية للسوريين في الجولان المحتل التي لا تزال منقطعة نتيجة ضم الجولان بشكل غير قانوني في عام 1981().
	116 -  وتلقي مستويات الضرائب العالية والقيود المفروضة على استخدام المياه بعبء ثقيل على كاهل المزارعين السوريين الذين يجدون أنفسهم بالتالي في وضع من الإجحاف والحرمان. وما زال المستوطنون الإسرائيليون يحصلون على الحصة المخصصة وقدرها 750 مترا مكعبا من المياه لكل دونم من الأرض، في حين يحصل المنتجون السوريون على 250 مترا مكعبا. وتفوق تكلفة إمداد المزارعين السوريين بالمياه لأغراض الزارعة بأربعة أضعاف تكلفة إمداد المستوطنين بها. وعادة ما يفضي شح المياه إلى تحويل موارد المياه إلى المستوطنين، وبالتالي إلى تقليص إمداد المزارعين السوريين بالمياه إلى حد ما().
	117 -  وفي شباط/فبراير 2013، أفادت وسائط الإعلام الإسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم السماح بحفر آبار نفط في مرتفعات الجولان المحتل عن طريق إصدار ترخيص بالتنقيب لشركة طاقة أمريكية - إسرائيلية().
	رابعا - خاتمة
	118 -  ينتهك الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد ونظامه وممارساته التمييزية قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا ينبغي السماح له بالاستمرار دون عقاب. فهذه الممارسات وهذا النظام، وما يترتب عليهما من تبعات اجتماعية اقتصادية على الشعب الفلسطيني والمواطنين السوريين لا يمكن أن يفضيا إلاّ إلى مزيد من المعاناة، وبالتالي إلى الإسهام في تقويض السلام والعدل اللذين لا يمكن تحقيقهما إلا بإعمال حق الشعوب الخاضعة للاحتلال في تقرير المصير.
	119 -  وليست المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل غير قانونية فحسب وإنما تشكل أيضا عقبة أمام السلام. وينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل كل جهد ممكن لكفالة تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وينبغي أن تشمل تلك الجهود توفير الدعم للمبادرات التي تسعى إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، ولا سيما أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، وذلك كخطوة أولى نحو حل نهائي وعاجل للنزاع يفضي إلى إنهاء الحتلال ويتيح للشعب الفلسطيني نيل حقوقه غير القابلة للتصرف التي يكفلها القانون الدولي.

