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حصيلة االنتهاكات اإلسرائيلية على حقوق األراض والسكن في المناطق الفلسطينية المحتلة
خالل العام 2016
 هدم  1064مسكن ومنشأة. هدم  418مسكن ،أدت إلى تشريد  1852فرداً منهم  848طفالً زادت بنسبة  ،%208وكانت مبنية
منها 132 ( :حجر 45 ،طوب واسمنت 92 ،بركسات من الصفيح 2 ،كرفانات 126 ،خيام سكنية،
 11كهوف سكنية 2 ،اساسات وارضيات 8 ،مساكن من ألواح بالستيكية – بناليت) ،سجلت القدس
أعلى المحافظات  161مسكن تليها محافظة نابلس  81مسكن ،ثم محافظة الخليل  71مسكن.
سجل الهدم بحجة البناء بدون ترخيص أعلى الذرائع حيث تم هدم  386مسكن منها  23هدماً ذاتياً،
و 32مسكن بذريعة أمنية.
 هدم  646منشأة كان ينتفع منها  8000فرد منهم  4300طفل زادت بنسبة  5600 ،%154رأس
من المواشي .وكانت طبيعة المنشآت (  252بركس زراعي 51 ،مخزن وغرفة زراعية 12 ،عرائش وخيام 24 ،جدار
استنادي 2 ،مساجد 11 ،متنزه 4 ،مؤسسات تعليمية 10 ،شبكات كهرباء 1 ،مغارة 121 ،مالحق لمساكن 57 ،بئر،
 96منشآت تجارية 2 ،طرق).

 تهديد  927مسكن ومنشأة. تهديد  531مسكن ،زادت بنسبة .%109 تهديد  396منشأة ،زادت بنسبة .%123 مصادرة  13,295دونم زادت بنسبة %43 818 دونم مصادرة دون أوامر عسكرية.
 9477 دونم مصادرة بأوامر عسكرية.
 هذا فضالً عن مصادرة  3000دونم لصالح المخططات الهيكلية التفصيلية للمستعمرات.
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 االعتداء على  9700شجرة منها  7000أعدمت بالكامل. 3060 تجريف.
 2212 قلع.
 2000 تضررت بالمياه العادمة.
 916 حرق.
 80 تسميم بالمواد الكيماوية.
 20 تدريبات عسكرية.
  464اعتداء من قبل المستعمرين وكانت على النحو التالي: 58 اعتداء  3060 -شجرة.
 110 اعتداء  285 -فرد.
 195 اعتداء – على األماكن الدينية والتاريخية واالثرية.
 46 اعتداء على  105مسكن.
 17 اعتداء على  25منشأة .
 28 اعتداء على  126مركبة.
 10 اعتداءات مصادرة مباشرة على  818دونم.
االستيطان
•  9بؤر استعمارية جديدة جاري العمل عليها.
•  90مستعمرة يجري العمل على توسيعها.
•  25منطقة زراعية جرى تحويلها لمناطق سكن للمستعمرات – مخططات هيكلية تفصيلية للمستعمرات.
•  64مخطط تم اإلعالن عنه و/أو المصادقة عليه واقتراحه.
•  4600وحدة سكنية تم اإلعالن عنها  /أو المصادقة /أو االيداع.
•  756وحدة سكنية تم شرعنتها بأثر رجعي.
•  3000دونم تم تجهيزها في المخططات التفصيلية للمستعمرات مستقبالً وهي خارج حدود المستعمرة.
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