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:دعم الشعب الفلسطيني

تداعيات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته 
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.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

)29-د( 326تنفيذ قرار الدورة الوزارية : القسم األول

تداعيات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته: القسم الثاني

الممارسات والسياسات اإلسرائيلية -أوالً 
االستيالء على األرض•
التهجير•
القمع•

 ً حصار غزة: تحت المجهر -ثانيا
تقييد حركة األشخاص•
تقييد حركة البضائع•
المواد ذات االستخدام المزدوج•

 ً التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني -ثالثا
األثر التراكمي وطويل األمد لالحتالل •
االجتماعية في األرض الفلسطينية المحتلةاالقتصادية ونظرة سريعة على الظروف •
قطاعات اقتصادية مختارة ذات إمكانات والقيود التي تواجهها•

 ً الخالصة -رابعا

محتويات العرض

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

:، وذلك من خالل2017عام وتكثيف ذلك خاللاالستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته تطلب من األمانة التنفيذية 

2030، وخطة التنمية المستدامة لعام 2022 - 2017دعم الحكومة الفلسطينية في متابعة وتنفيذ أجندة السياسات الوطنية لألعوام •

ئين الفلسطينيينالالجالتي لدعم وتعزيز األنشطة البحثية والفنية ، األنروابناء شراكات مع هيئات دولية وإقليمية ومحلية، خاصة •

لإلعالم والتواصل حول القضية الفلسطينية التنسيق والتعاون مع الجهات الفلسطينية المعنية في سياق تطوير استراتيجية اإلسكوا•

وتحديات التنمية في ظل االحتالل وانتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي

االجتماعيةاالقتصادية و رصد وتحليل تداعيات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى التنميةاالستمرار في •

تطوير الجهود الحتساب األثر التراكمي والشامل لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته على الشعب الفلسطيني•

ائيلية لحقوق ، بما في ذلك رصد االنتهاكات اإلسرإنشاء وحدة خاصة تُعنى بالقضايا المتعلقة بفلسطين وشعبهاالسعي إلى •

مؤسسات الفلسطينية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، وتوثيق التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي، ودعم ال

األمم المتحدة  في جهودها التنموية، ومواصلة الضغط لمناصرة الشعب الفلسطيني من أجل نيل كافة حقوقه التي تكفلها قرارات

والمعاهدات والمواثيق الدولية

:القسم األول
)29-د( 326تنفيذ قرار الدورة الوزارية  

ملخص القرار
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:  وظائفها. 2017تم إنشاء وحدة شؤون فلسطين في شعبة القضايا الناشئة والنزاعات عام •
o تنفيذ قرارات الدورات الوزارية وتوصيات اللجنة التنفيذية
oمواءمة أنشطة اإلسكوا لدعم لفلسطين
oالسعي للحد من أثر االحتالل على الشعب الفلسطيني والتنمية في فلسطين
oيلية توثيق وتحليل التداعيات االقتصادية واالجتماعية للممارسات والسياسات اإلسرائ
o تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي التراكمي طويل األمد لالحتالل
oجتماعية إعداد التقارير الدورية واألبحاث والدراسات حول انتهاكات وتداعياتها االقتصادية واال

على الشعب الفلسطيني
oنشطة البحثية بناء الشراكات بهدف حشد الموارد لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته ولتنفيذ األ

والفنية

:القسم األول
)29-د( 326تنفيذ قرار الدورة الوزارية  

)1(إجراءات التنفيذ 

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

)2018و 2017(إعداد مذكرة األمين العام حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي •
oعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة
oإعداد ملخص وتوزيعه على وزراء الخارجية العرب واإلعالم

من أهداف التنمية المستدامة  17من أجل تمكين دولة فلسطين المستقبلية، الهدف  أالشراكاتورشة عمل حول •
)2017أبريل /نيسان 27-28بيروت، (والتعاون الثالثي 

oبالشراكة مع شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية
oهيئة ومؤسسة 20مسؤوالً وديبلوماسياً من  25بمشاركة ممثل فلسطين الدائم و
o خبير ورواد في مجاالت الشراكة والتنمية واإلدارة العامة والمجتمع المدني 15عروض من

ياجات وُسبل التحديات واالحت: اجتماع فريق الخبراء حول تقييم أثر االحتالل على التنمية البشرية في فلسطين•
)2017يوليو /تموز 20-21عّمان، (التنمية البشرية المستدامة 

o خبيراً من هيئات رسمية وأكاديمية وأهلية ودولية 14مشاركة
o التأكيد على أهمية تطوير أجندة بحثية هادفة تساهم في الحد من أثر االحتالل
oطينيتوصيات لبحوث ترمي لتعزيز التنمية البشرية الفلسطينية وتنمية رأس المال البشري الفلس

:القسم األول
)29-د( 326تنفيذ قرار الدورة الوزارية  

)2(إجراءات التنفيذ 
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وحشد موارد حول جهود تقييم أثر االحتالل التراكمي طويل األمد  يةرعملية تشاو•
o خبير واجتماعيات تنسيقية مع الجهات المعنية 60التشاور مع
o والحكومة الفلسطينية واالتفاق على إطار التعاون األونكتاداجتماعين تنسيقيين مع
oإعداد وثيقة مشروع وإطالق عملية التمويل
oصدور رسالة من رئيس مجلس الوزراء في فلسطين حول أهمية المشروع والطلب من عدد من الدول المساهمة في 

تمويل هذا الجهد

)نوفمبر/تشرين الثاني 29(تنظيم أنشطة إلحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني •
oة وعربيةبمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وشخصيات فلسطيني
oإعداد مواد إعالمية وزيادة وعي وتوزيعها

والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لجمع وتحليل البيانات وإصدار الدراسات األنرواالتعاون مع •

رصد وتوثيق مستمر للممارسات اإلسرائيلية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني•
o 1967البدء بإعداد بنك معلومات حول الممارسات اإلسرائيلية وتداعياتها منذ العام

:القسم األول
)29-د( 326تنفيذ قرار الدورة الوزارية  

)3(إجراءات التنفيذ 
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:القسم الثاني
سرائيلي وممارساتهاالحتالل اإلتداعيات  

:الموجبات

تقديم تقرير دوري إلى اللجنة في دوراتها ": )28-د( 316القرار •
"الوزارية حول ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

االستمرار في رصد وتحليل تداعيات : ")29-د( 326القرار •
"االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني
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الممارسات والسياسات اإلسرائيلية-أوالً 
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السيطرة الكاملة

قمع أي 
مقاومة تهجير السكان قضم األرض

و السعي إلى التفسير المعقول الوحيد لمواصلة إسرائيل االحتالل وتعزيزها نظام االستيطان ه"
هذا ، وتكريس ادعائها السيادة على جزء من األرض الفلسطينية أو على كامل تلك األرض

"مطمح استعماري بامتياز
مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان في -

2018، أيلول 1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

استراتيجية ثالثية األبعاد
الممارسات والسياسات اإلسرائيلية
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يةالقدس الشرقضم 

احتالل عسكري عام 
1967

  1980ضم رسمي عام 

)من األراضي 2كم 70مع (

دة انتهاك ميثاق األمم المتح
 ومبدأ عدم جواز االستيالء

على األرض بالحرب

إجراء باطل والغٍ حسب 
مجلس األمن وغيره من 

هيئات األمم المتحدة

المستوطنات

مستوطن  636,452

مستوطنة  257

)2016( 2كم 538مساحة 

سياسة رسمية إلنشاءها 
هاوتوسيعها وتشجيع السكن في

 ضعفأكثر من معدل نمو سكاني 
الخط األخضر داخلمعدل ال

نات قوانين وسياسات لضم مستوط
 ً في الضفة الغربية رسميا

الضم الرسمي :االستيالء على األرض

الممارسات والسياسات اإلسرائيلية
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امصادرة األراضي واالستيالء عليه: االستيالء على األرض

من الضفة الغربية % 40 

"أراضي دولة"إعالن 

وضع اليد ألغراض عسكرية

"أمالك الغائبين"وضع اليد على 

"للمصلحة العامة"المصادرة 

التسجيل األولي

المناطق العسكرية المغلقة

ضم فعلي

خلق وقائع على األرض

انتهاك القانون الدولي

الممارسات والسياسات اإلسرائيلية
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ردالتهجير القسري لتوطيد السيطرة على األرض والموا: التهجير

بيئة ضاغطة 

مضايقات•
تهديدات•
عنف•
حرمان من •

الخدمات

إلغاء تصاريح 
اإلقامة

 250,000 
فلسطيني

 14,595  
مقدسي 

اإلبعاد

خارج •
فلسطين

من الضفة •
إلى غزة

 اإلخالء والترحيل
القسري

ةقرارات قضائي•

شخص  7500•
 عرضة للترحيل

القسري

تتبع بلدية القدس اإلسرائيلية ما تطلق عليه اسم سياسة 
:»التوازن الديموغرافي«

إسرائيلية -أغلبية سكانية يهودية 

الممارسات والسياسات اإلسرائيلية

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

ردالتهجير القسري لتوطيد السيطرة على األرض والموا: التهجير

هدم المنازل
منذ ( طفل 4525 شخص بينهم 8700 تشريدومنزل 5,413هدم 

2009(

هدم ألغراض عسكرية •

هدم عقابي•
هدم المنازل العائلية لمشتبه بهم•
1967هدم عقابي منذ  1526•

هدم لعدم وجود تراخيص إسرائيلية•
من القدس متاحة للبناء % 13من منطقة جيم و% 1•

الفلسطيني
من طلبات الرخص ترفض% 94•
قرار هدم قيد االنتظار 13،000•
مقدسي عرضة للتهجير 100,000•

الممارسات والسياسات اإلسرائيلية
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ة للسياسات اإلسرائيليةقمع أي شكل من أشكال المقاوم: القمع

الهجمات : االستخدام غير المتناسب للقوة 
العسكرية على غزة 

)2008-2012-2014(
مقتل آالف المدنيين •
تدمير عشرات آالف المنازل •
تدمير المدارس والمشافي •
تدمير البنى التحتية المدنية•

) 2018مارس /وآذار 2000بين (طفالً  2,030مقتل أكثر من 

الممارسات والسياسات اإلسرائيلية

:استخدام القوة بحصانة شبه كاملة
 القتل غير المشروع
  إعدام خارج نطاق القانون
 إعدام ميداني
القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل :

خالل تظاهرات ) طفل 14(فلسطينيين،  104مقتل 
)مايو/أيار 15حتى (في غزة « مسيرة العودة الكبرى"

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

ة للسياسات اإلسرائيليةقمع أي شكل من أشكال المقاوم: القمع
الممارسات والسياسات اإلسرائيلية

العقاب الجماعي
ولم يكونوا  يرتكبوهاعقاب أشخاص على أفعال لم "

 ً "  كأفراد مسؤولين عنها جنائيا

 حصار غزة
 معاقبة عائالت المشتبه بهم بتنفيذ هجمات
 معاقبة قرى وأحياء أتى منها مهاجمون
 احتجاز جثث منفذي العمليات

االعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب

  1967فلسطيني منذ  800,000اعتقال

 431 معتقل إداري

 نقل المعتقلين خارج األرض المحتلة

  وممنهجتعذيب وسوء معاملة بشكل مؤسسي

  يبال تحقيقات جنائية بقضايا التعذ(حصانة كاملة(

 4 2013منذ أضعاف شكاوى التعذيب



26/06/2018

9

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

 ً حصار غزة: تحت المجهر-ثانيا

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

 

 

 

 

 

 

 

 

عام حصار 11

مناطق عازلة تقييد حركة 
البضائع منع السفر

نكوص التنمية
كوارث/أزمات

إنسانية 

هجمات 
عسكرية

عام احتالل  51
عسكري

حصار غزة

الحصار
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مأكبر سجن مفتوح في العال: غزة
الخروج يتطلب إذن إسرائيلي خاص–

معايير صارمة ومتغيرة–

رفض الطلبات أو عدم الرد دون إبداء مبرر–

فئات طلبات السفر
المرضى

شرط عدم توفر العالج في غزة•
وجود مواعيد مسبقة ودفع مسبق•
عدم السماح بالسفر في حال عدم التعاون مع •

التحقيقات
2017أدنى معدل موافقة في •
)2017(فلسطيني في انتظار التصريح  54وفاة •

التجار ورجال األعمال
% 20إلى  2017انخفاض معدل التراخيص عام •

2015مقارنة بعام 

العاملون في المجال اإلنساني والطبي
)2016في  26(يوم عمل إلصدار التصريح  55•
املين في نسبة موافقة سفر الفلسطينيين الع% 61•

المجال الطبي

تقييد حركة األشخاص
حصار غزة

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 
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المتوسط الشهري لعدد حموالت الشاحنات الخارجة من غزة 

بيانات من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية : المصدر  

حصار غزة

تقييد حركة البضائع

إغالق كافة المعابر باستثناء معبر كرم سالم
سعة تشغيلية أقل وموقع غير مالئم•

  »الحد األدنى اإلنساني«تقييد كمة الغذاء إلى 
2007-2010

 ضغط دولي وحادثة أسطول الحرية غيرت هذه•
السياسة

جاستمرار منع مواد البناء أو االستخدام المزدو•
أقل من مستويات ما قبل الحصار•
أقل من الحاجة•

قيود شديدة على التصدير
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األثر المباشر المواد

إعاقة قطاع البناء وعمليات إعادة اإلعمار حديد تسليح الخرسانة واالسمنت•

البنى التحتية  مشاريعوإعاقة  تأخير
)المحلية والدولية(والمشاريع اإلنمائية 

مضخات المياه والمصاعد والخشب والُصلب •
والكابالت والعديد من المعدات الكهربائية 

قطاع صناعة المفروشات واألثاث انهيار األلواح الخشبية الغليظة كالطالءات واألصماغ•

ياه شبكة الموتطوير  منع صيانة وإعادة تأهيل
ومرافق معالجة المياه

معدات الحفر ومواد البناء ولوازم ضخ المياه •
ومركبات الكلور 

دني ستخدام الملالمعدة إسرائيل المواد التي تعتبرها 
وتكون  “عسكرية"ولكن يمكن استخدامها ألغراض 

:محظورة أو تحتاج إلى موافقة خاصة
مادة مدرجة على القائمة 200أكثر من •
أي مادة في أي لحظة ممكن اعتبارها محظورة•
اعأثر سلبي على كل القطاعات عّمق أزمات القط•

:أمثلة

المواد ذات االستخدام المزدوج

حصار غزة
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المناطق العازلة

)على طول السياج الحدودي(المناطق العازلة براّ 
• ً متر لآلليات  200لألشخاص ومتر  100: رسميا
• ً "عالية الخطر"منطقة  متر 1000 – 300: فعليا

)مقابل الشاطئ(مناطق بحرية ممنوعة 
أميال بحرية من ساحل غزة  9 - 6•
تسمح بها اتفاقيات أوسلوميالً بحرياً  20•

تفرض المناطق العازلة بالقوة
)براً وبحراً (الرصاص الحي •
بحراً (مصادرة القوارب •

حصار غزة
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فقر% 54

بطالة% 44

ساعتان من 
الكهرباء في 

اليوم

من المياه % 97
ليست مالئمة 
يلالستخدام البشر

 ناتج محلي إجمالي
للفرد أقل من 
مستوياته عام 

1994

المنطقة األكثر 
ي كثافة سكانية ف

العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

غزة مكان غير قابل 
2020للحياة عام 

استمرار االحتاللاستمرار الحصار
استمرار الهجمات 

العسكرية

تداعيات الحصار

حصار غزة
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 ً الل التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحت-ثالثا
اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني
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الممارسات والسياسات اإلسرائيلية

اجتماعي-تدهور اقتصادي

 )نصف السكان( مليون فلسطيني 2.5
)2018( نسانيةاإلمساعدات البحاجة إلى 

في المائة من سكان غزة معتمدين  80
على المساعدات

مستوى تصنيع 
منخفض

تراجع رأس المال 
المادي والبشري

ين ضعف ثقة المستثمر

تدهور

القطاعات اإلنتاجية

تراجع قطاعي الزراعة 
 والصناعات المبنية على

المعادن

إعاقة السياحة

التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل لمحة عن 
اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني
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وضع االقتصاد الكلي

طينيلمحة عن التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلس

:مؤشرات مختارة ذات داللة

1994أقل من مستوياته عام  2016الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في غزة عام 
إال عام  1999الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في الضفة الغربية مستوياته في عام 

2010

%  27.7: نسبة البطالة
)في الضفة% 19غزة و% 44(

للرجال % 22.5
للنساء% 47.8
)سنة 24-20(للشباب 40.7%

)  2017% (29إلى ) 2011% (26ارتفاع معدل الفقر من 
 ً %54: في غزة مستوًى مفزعا
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األمن الغذائي

طينيلمحة عن التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلس

2017( انعدام األمن الغذائي(
أسر معيشية 5من  1: فلسطين
أسر معيشية 5من  2: في غزة

عدد من يتلقون مساعدات غذائية تضاعف 
:من األونروا

)        2000عام ( 80,000

)2017عام ( 993,000 
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23 %اإلمدادات الطبية األساسية من % 19من األدوية األساسية و
في األرض الفلسطينية المحتلة) 2017( غير متوفرة

260,000  اعدات والخليل يعتمدون المس) جيم(فلسطيني في المنطقة
اإلنسانية لتأمين الرعاية الصحية

مخاطر صحية لالكتظاظ السكاني في غزة ومخيمات الالجئين

يةتداعيات على الصحة النفسية في غزة ناجمة عن الهجمات العسكر

ين في نقص في الرعاية الصحية األساسية للفلسطينيين المقدسي
المناطق المعزولة بسبب الجدار

الصحة

طينيلمحة عن التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلس
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490,145 عليم طفالً في يواجهون تحديات في الحصول على ت
جيد في بيئة آمنة ومالئمة لألطفال

ضد  عنف وتحرش وترويع القوات اإلسرائيلية والمستوطنين
األطفال الفلسطينيين خالل الذهاب إلى المدارس

سوء البنية التحتية في المدارس

 الفلسطيني تعديالت إسرائيلية على المنهاج الدراسي

ستزيد مشاكل التعليم من نسبة البطالة

التعليم

طينيلمحة عن التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلس
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10.4 %ةمن سكان غزة متصلون بمصادر مياه شرب محّسن

59 %شكل من الفلسطينيين في القدس الشرقية مربوطون ب
قانوني بشبكة المياه

 الكمية من % 75المخصصة للفلسطينيين من حوالي المياه
2أوسلو اتفاق المتفق عليها في 

 ل شخص في المنطقة جيم يحصلون على أق 95,000أكثر من
ً لتراً من المياه لكل فرد  50من  يوميا

22 %من سكان الضفة الغربية ال يحصلون على المياه أو 
مياه شرب محّسنة

المياه

طينيلمحة عن التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلس
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أحد المجاالت ذات: المحاجر والمقالع إلنتاج الحصى 
القيمة المضافة المحتملة 

 رالدومليار  30احتياطيات المعادن تقدر بنحو

يانة االحتالل والقيود اإلسرائيلية تعيق إعادة االستثمار والص
الضرورية

المحتلة  معاملة تفضيلية للشركات اإلسرائيلية عاملة في األرض
)تصاريح وتسهيالت(

عشرة مقالع حجارة تملكها إسرائيل في الضفة الغربية

20% من االستهالك العام إلسرائيل من مقالعها في األرض 
المحتلة

 1994ال تراخيص جديدة للشراكات الفلسطينية منذ

 2012ال تجديد للتراخيص القائمة منذ

الصناعات القائمة على المعادن

قطاعات اقتصادية مختارةعلى  القيود
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إمكانات كبيرة مجال التجهيز والتصنيع الزراعيين
خارجياً % 20محلياً و% 12 هامش ربح األغذية المجّهزة•

)2015( %4مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي 

انخفاض اإلنتاج الزراعي الفلسطيني من حيث القيمة المطلقة•

)2015(مليون دوالر  800 -) 2012(مليار  1•

ممارسات إسرائيلية تقيّد نمو القطاع
قيود على حركة المزارعين•

o سنوات ماضية 4( %56-55خفض إنتاجية شجر الزيتون في منطقة التَماس بمقدار(

o ونظم الري وخصوبة التربة صيانة األراضي والمحاصيلحصار غزة يمنع

قيود على حركة البضائع والتصدير•

إغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات اإلسرائيلية منخفضة األسعار•

الزراعة والصناعات الزراعية

قطاعات اقتصادية مختارةعلى  القيود
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إمكانية إدرار دخل هام في األرض الفلسطينية المحتلة
األهمية الدينية لعدد كبير من المواقع
1  سياح ينزلون في الفنادق الفلسطينية 5من كل
لمعظم السياح ينزلون في فنادق القدس الشرقية وإسرائي

الممارسات اإلسرائيلية تعرقل نمو قطاع السياحة
1,000 أو دمر خالل بناء الجدار تضرر موقع تاريخي
ال قيود على عمل وتنقل الشركات السياحية اإلسرائيلية 
سيطرة على دخول وخروج السياح في الضفة الغربية
8,000  جيم(مرشد سياحي إسرائيلي في المنطقة  (

دس الشرقية القفي  إسرائيل التحف التاريخية المكتشفة وغير المكتشفة أعلنت
لهاممتلكات 

السياحة

قطاعات اقتصادية مختارةعلى  القيود
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إقامة حاجز

مستوى : األثر طويل المدى
 التعليم، الصحة النفسية،

االنتاجية، المواطنة

إعاقة التعليم : األثر غير المباشر
...والرعاية الصحية والعالقات االجتماعية

حرية الحركة، ضرر : األثر المباشر
...اقتصادي مصادرة أرض

األثر التراكمي وطويل األمد لالحتالل 

األثر التراكمي والشامل الحتالل طويل األمد مع 
:استراتيجية وممارسات للسيطرة الكاملة

ال يمكن اختزاله من خالل النظر إلى اآلثار •
اآلنية المباشرة

ال يمكن مقارنته بأي حالة أخرى•

تتداخل وتترابط السياسات •
والممارسات اإلسرائيلية فيه

:أثر متعدد المستوى

يستمر ويتشعب•

يتداخل ويتفاعل مع •
ممارسات اخرى

يؤثر على كافة أوجه الحياه •
واالقتصاد والمجتمع والبيئة
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وياتأثر االحتالل متراكم وعابر لألجيال ومتعدد المست

لتراكميالحاجة إلى منهجية بحثية علمية لتقييم األثر ا

قانون الدوليللالسياسات اإلسرائيلية انتهاك 

أبحاث ودعم: غزة بحاجة إلى اهتمام خاص

نحاجة ماسة النقاذ القطاعات اإلنتاجية في فلسطي

الخالصة

شكراً 
شعبة  القضايا الناشئة والنزاعات


