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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٨الدورة املوضوعية لعام   الدورة الثالثة والستون

 ** من جدول األعمال املؤقت١١البند   * من القائمة األولية٤١البند 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية

ــدس الــشرقية، وللــسكان ا      ــة، مبــا فيــه الق لعــرب يفاحملتل
 اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية

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

   ن السوري احملتلالاجلو
الجتماعيـــة لالحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى    االنعكاســـات االقتـــصادية وا   

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

 مذكرة من األمني العام  
 

إىل األمـني العـام أن يقـدم      ٢٠٠٧/٢٦ه  طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قرار      
. إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني، عن طريق اجمللس، تقريرا عن تنفيـذ ذلـك القـرار                 

إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا تقريــرا يف  ٦٢/١٨١وطلبــت اجلمعيــة العامــة أيــضا يف قرارهــا 
 اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا           وهذا التقرير الـذي أعدتـه     . دورهتا الثالثة والستني  

 .مقدم استجابة إىل قراري اجلمعية العامة واجمللس

 

 * A/63/50. 

 ** E/2008/100. 
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تقرير أعدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عن االنعكاسات       
االقتــصادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــى األحــوال املعيــشية  

ــسطين   ــسطيين يف األرض الفلـ ــشعب الفلـ ــدس    للـ ــا القـ ــا فيهـ ــة مبـ ية احملتلـ
 *الشرقية، وعلى السكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل

  

 موجز 
ما فتئ االحتالل اإلسـرائيلي لـألرض الفلـسطينية واجلـوالن الـسوري ُيـشدد وطـأة             

 .الفلسطينيون والسوريون املشاق االقتصادية واالجتماعية اليت يكابدها
الفلـسطينيني وإطـالق الـصواريخ علـى املـدن      واستمر كل مـن هجمـات الناشـطني          

اإلسرائيلية انطالقا من قطاع غزة، شأهنما شأن العمليات العسكرية اإلسـرائيلية، مـشفوعة             
بتدابري االحتجاز التعسفي واستخدام القوة بشكل غري متناسب وهدم املنازل وفرض قيـود             

ومـع ذلـك، فقـد      . تلـة غـالق يف األرض الفلـسطينية احمل      اإلصارمة علـى احلركـة وسياسـات        
ــام       ــسطينيني واإلســرائيليني يف ع ــني الفل ــادل ب ــف املتب ــال العن ، وزاد ٢٠٠٧تراجعــت أعم

ــزة يف     ــاع غــ ــتيالء محــــاس علــــى قطــ ــه باســ ــداخلي وبلــــغ ذروتــ  العنــــف الفلــــسطيين الــ
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران
وتـــسبب الـــصراع الـــداخلي يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة يف مـــضاعفة األحـــوال  

وبعد استيالء محاس على غزة، فرضـت إسـرائيل قيـودا إضـافية علـى حركـة          . الالصعبة أص 
الـسلع األساسـية،    السلع واألشخاص إىل قطاع غزة، مما تسبب يف تدهور األحوال ونقص  

وأعاقــت زيــادة القيــود املفروضــة علــى عمليــات       .مبــا فيهــا الغــذاء والكهربــاء والوقــود    
 .الغربية نية إىل قطاع غزة والضفةالوكاالت اإلنسانية إيصال املعونة اإلنسا

وأدى نظــام اإلغــالق اإلســرائيلي، الــذي يقيــد وصــول الفلــسطينيني إىل خــدمات    
ــادة الفقــر      ــة، إىل زي ــة والديني ــشبكات االجتماعي ــة واألســواق وال ــيم والعمال الــصحة والتعل

ــة  ــاج اإلنـــساين يف األرض الفلـــسطينية احملتلـ ــرائيل . واالحتيـ ية وتتـــسبب املـــستوطنات اإلسـ
 يف الضفة الغربية، مبا ُيخالف اتفاقية جنيف وسـائر قواعـد            دارومصادرة األراضي وبناء اجل   

الــضفة الغربيــة إىل شــطرين، ويف شــق القــانون الــدويل، يف عــزل القــدس الــشرقية احملتلــة، و 
 .احنسار احلياة االقتصادية واالجتماعية العادية
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ع وّســن الــسوري احملتــل وُتوال تــزال إســرائيل أيــضا تواصــل احتالهلــا للجــوال 
املستوطنات به وتفرض قيودا علـى املـواطنني الـسوريني الـذين يعيـشون بـه، انتـهاكا                  

 .لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة
 

 

تود اللجنة االقتصادية االجتماعية لغريب آسيا أن تنوه، مع تقديرها، باملسامهات الفنيـة يف هـذا التقريـر لكـل             * 
برنـــامج تقـــدمي املـــساعدة إىل الـــشعب (ون الـــسياسية، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي  مـــن إدارة الـــشؤ

، ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وصـندوق األمـم                      )الفلسطيين
ي، ووكالـة األمـم     املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، وبرنـامج األغذيـة العـامل              

املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،                  
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومكتـب منـسق األمـم               

 .األوسط املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق
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 مقدمة - أوال 
 علـى أمهيـة إحيـاء عمليـة         ٢٦ /٢٠٠٧شـدد اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره        - ١

ــرارات         ــا الق ــا فيه ــن، مب ــرارات جملــس األم ــى أســاس ق ــشـرق األوســط عل ــسـالم يف ال  ٢٤٢ال
 ١٥١٥، و        )٢٠٠٢ (١٣٩٧، و        )١٩٧٨ (٤٢٥، و        )١٩٧٣ (٣٣٨، و        )١٩٦٧(
قابل السالم، فـضالً عـن االمتثـال لالتفاقـات          ، ومبدأ األرض م   )٢٠٠٤ (١٥٤٤، و   )٢٠٠٣(

الـــيت مت التوصـــل إليهـــا بـــني حكومـــة إســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية، ممثلـــة الـــشعب 
ويف القرار نفسه، طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل مجيع األطراف احتـرام            . الفلسطيين

عنف ضد السكان املدنيني وذلك وفقـا      قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع عن ممارسة ال       
ــة املــدنيني وقــت احلــرب املؤرخــة      ــة جنيــف املتعلقــة حبماي . ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢التفاقي

وشـــدد اجمللـــس علـــى ضـــرورة احلفـــاظ علـــى الوحـــدة الوطنيـــة والـــسالمة اإلقليميـــة لـــألرض  
ائع يف تلـك  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وضمان حرية انتقال األشـخاص والبـض           

األراضي، مبا يف ذلك إزالة القيود املفروضة على الدخول إىل القـدس الـشرقية واخلـروج منـها،          
وشـدد أيـضا علـى أن اجلـدار الـذي تـشيده إسـرائيل             . وحرية االنتقال إىل العامل اخلارجي ومنـه      

ا، خمـالف   خبطوات متسارعة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وما حوهل            
ــة       ــة ويــضعف بــشدة التنمي ــشرقية ويقــسم الــضفة الغربي ــه يعــزل القــدس ال ــدويل وأن للقــانون ال

 هــــذا الــــصدد، إىل االمتثــــال   االقتــــصادية واالجتماعيــــة للــــشعب الفلــــسطيين، ودعــــا، يف    
ـــا   التـــام حمكمـــــــة العـــدل الدوليـــة لاللتزامـــات القانونيـــة الـــواردة يف الفتـــوى الـــيت أصدرهتــــــ
رار اجلمعيــة العامــة ـــــــويف ق) Corr.1 و A/ES-10/273انظــر ( ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٩ ةــــــاملؤرخ
وقــد أكــدت اجلمعيــة العامــة يف ذلــك القــرار مــن جديــد احلــق غــري القابــل      . ١٠/١٥ -دإط 

للتصرف للشعب الفلـسطيين والـسكان العـرب يف اجلـوالن الـسوري احملتـل يف مجيـع مـواردهم          
عــدم اســتغالل هــذه إىل عــت إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، الطبيعيــة واالقتــصادية، ود

وأكـدت أيـضا مـن جديـد أن          املوارد أو تعريضها للخطر أو التسبب يف فقـداهنا أو اسـتنفادها؛           
املــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، ويف اجلــوالن 

تـشكل عقبـة أمـام التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة، ودعـت إىل          السوري احملتل، غـري قانونيـة و      
ــام       ــصلة، وطلبــت إىل األمــني الع ــن ذات ال ــرارات جملــس األم ــل لق ــذ الكام ــدم إىل  التنفي أن يق

 .اجلمعية العامة، عن طريق اجمللس، تقريرا عن تنفيذ القرار
بلــة للتــصرف  تأكيــد احلقــوق غــري القا٦٢/١٨١وأعــادت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   - ٢

للشعب الفلسطيين وسكان اجلوالن الـسوري احملتـل علـى مـواردهم الطبيعيـة، مبـا فيهـا األرض                   
واملياه، وطلبت من إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أال تستغل املـوارد الطبيعيـة يف األرض              

حـق هبـا الـضرر    تلالفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل أو           
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واعترفت اجلمعية العامة حبـق الـشعب   . تتسبب يف ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر      أو
إحلـــاق الـــضرر هبـــا الفلـــسطيين يف املطالبـــة بـــالتعويض نتيجـــة الســـتغالل مـــوارده الطبيعيـــة أو 

ضـياعها أو اسـتنفادها أو تعريـضها للخطـر بـأي شـكل مـن األشـكال، بـسبب التـدابري غـري             أو
ــة، ملــشروعة الــيت تتخــذها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف   ا  األرض الفلــسطينية احملتل
وأكدت اجلمعية العامة أن اجلدار الذي تقـوم إسـرائيل بتـشييده حاليـا              . فيها القدس الشرقية   مبا

ــهاكا       ــشكل انت ــشرقية وحوهلــا، ي ــا يف ذلــك داخــل القــدس ال ــة، مب ــسطينية احملتل يف األرض الفل
ون الدويل وحيرم الشعب الفلسطيين حرمانا خطريا من موارده الطبيعيـة، ودعـت، يف هـذا                للقان

الصدد، إىل التقيـد التـام بااللتزامـات القانونيـة الـواردة يف الفتـوى الـصادرة عـن حمكمـة العـدل                
مــن   اجلمعيــة العامــةتوطلبــ. ١٠/١٥ -ط  إ  ويف القــرار د٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩الدوليــة يف 

لطة القائمــة بــاالحتالل، أن تكــف عــن إلقــاء مجيــع أنــواع النفايــات يف األرض    إســرائيل، الــس
الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل، الـيت تـشكل خطـرا                      

ســيما املــوارد مــن امليــاه واألرض، وهتــدد البيئــة وتعــرض  جــسيما علــى مواردمهــا الطبيعيــة، وال
وطلبـت اجلمعيـة العامـة كـذلك مـن إسـرائيل أن تتوقـف عـن            .  للخطـر  صحة الـسكان املـدنيني    

تدمري اهلياكل األساسية احليويـة، مبـا فيهـا أنابيـب اإلمـداد بامليـاه وشـبكات الـصرف الـصحي،                     
. وهــو مــا تترتــب عليــه مجلــة أمــور، منــها إحلــاق الــضرر بــاملوارد الطبيعيــة للــشعب الفلــسطيين  

عــام أن يقــدم إليهــا يف دورهتــا الثالثــة والــستني تقريــرا عــن وطلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني ال
 . تنفيذ القرار

 
 األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية  -ثانيا  

 الوفيات واإلصابات
 كـل مـن العمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية يف الـضفة         ٢٠٠٧استمرت على مدى عـام        - ٣

وتراجع عـدد الفلـسطينيني الـذين قتلـوا بـسبب           . ينينيالغربية وغزة وهجمات الناشطني الفلسط    
وأغلبيــة مــن قتلــوا  .)١(٢٠٠٧ قتــيال يف عــام ٣٩٦ إىل ٢٠٠٦ قتــيال يف عــام ٦٧٨الــرتاع مــن 

 يف املائـة بـسبب عمليـات        ٤٠قتلوا يف قطاع غزة، وسقط منـهم مـا يزيـد علـى              )  يف املائة  ٧٦(
 .القتل املستهدف

 ٢٠٠٧لـرتاع مـع إسـرائيل يف عـام          يبوا جبـروح يف ا    وبلغ عـدد الفلـسطينيني الـذين أصـ         - ٤
 البــالغو ٢٠٠٦، وهــو مــا ميثــل اخنفاضــا عــن مــستواه يف عــام        مــصابا١ ٨٤٣جمموعــه  مــا

يف الــضفة الغربيــة، ومعظمهــم   )  يف املائــة٦٤(وكانــت أغلبيــة اجلرحــى    .)١( مــصابا٣ ١٩٤
__________ 

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(، ٢٠ رقم ،umanitarian Monitorنشرة مكتب منسق الشؤون اإلنسانية  )١( 
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 يف املائـة مـن   ٧٠ ويف قطـاع غـزة، أصـيب مـا يزيـد علـى       .أصيبوا علـى يـد اجلـيش اإلسـرائيلي      
 .اجلرحى أثناء عمليات القتل املستهدف أو العمليات الربية

ومع أن عدد اإلصابات جراء العنف املتبادل بني الفلسطينيني واإلسرائيليني قد تراجـع               - ٥
، فـإن العنـف الفلـسطيين الـداخلي قـد زاد      ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٦مبا يقارب النصف يف الفترة مـن       

وبلـغ عـدد القتلـى     .ني الفصيلني الفلسطينيني الرئيسيني، محاس وفتح   بسبب الشقاق السياسي ب   
جمموعـه    مقارنـة مبـا    ٢٠٠٧ قتيال يف عـام      ٤٩٠الفلسطينيني بسبب العنف الداخلي ما جمموعه       

ومن أصل العدد الكلـي للقتلـى البـالغ         . ٢٠٠٥ قتيال يف عام     ١٢ و   ٢٠٠٦ قتيال يف عام     ١٤٦
زاد عــدد اجلرحــى بــسبب االقتتــال الــداخلي مــن   و . قتــيال يف قطــاع غــزة ٤٥٤، ســقط ٤٩٠
ــام  ١٣٠ ــا يف عــ ــام  ٨٧١ إىل ٢٠٠٥ جرحيــ ــا يف عــ ــا يف ٢ ٧٢٦ وإىل ٢٠٠٦ جرحيــ  جرحيــ
 .)١(٢٠٠٧ عام
ومع أن غرض هذا التقرير هو وصف انعكاسات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى الـشعب                  - ٦

ــوا يف عــام ١٣الفلــسطيين، فمــن املهــم اإلشــارة إىل أن     يف حــوادث مــع  ٢٠٠٧  إســرائيليا قتل
 وخـــالل الفتــرة نفــسها، ُجـــرح  . عناصــر فلــسطينية مــسلحة متـــصلة بــشكل مباشــر بــالرتاع      

 . إسرائيليا، بعضهم ُجرح يف الضفة الغربية على يد إسرائيليني آخرين٣٢٢
 

 عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية 
العــسكريون يف  االحتجــاز اإلداري مــشروع مبوجــب القــانون اإلســرائيلي، والقــادة       - ٧

ستة أشهر قابلة للتمديد لفتـرات      إىل  الضفة الغربية ُمخولون سلطة احتجاز شخص لفترة تصل         
 إىل تـشرين    ١٩٩٩ويف الفتـرة مـن      . ستة أشهر إضافية بعـدد غـري حمـدود مـن املـرات            تصل إىل   

، كــان متوســط عــدد الفلــسطينيني رهــن االحتجــاز اإلداري اإلســرائيلي  ٢٠٠١أكتــوبر /األول
، بـدأ اسـتخدام االحتجـاز اإلداري    ٢٠٠١أكتـوبر  /وبعـد تـشرين األول   . شخـصا ٢٠ن  أقل مـ  

ــادة ــانون األول٣١ويف . يف الزيـ ــسمرب / كـ ــسجون   ٢٠٠٧ديـ ــسطينيني يف الـ ــدد الفلـ ــغ عـ ، بلـ
 سـجينا رهـن االحتجـاز اإلداري،        ٨٤٢وكـان بينـهم     .  سـجينا  ٨ ٣٧٨اإلسرائيلية ما جمموعه    

 . )٢(٢٠٠١ حمتجزا يف عام ٣٤وعه دون هتمة أو حماكمة، مقارنة مبا جمم
ملـا متوسـطه الـشهري    انية عن تنفيذ اجليش اإلسرائيلي   وأبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنس     - ٨

تفتـيش   عمليـات    ٤ اعتقال يف الضفة الغربيـة، و     / عمليات احتجاز  ٤٠٩و  تفتيش   عملية   ٤٤٥
 . اعتقال يف قطاع غزة/ عملية احتجاز٩٩ و

__________ 
ــة  (بتــــــسيلم  )٢(  ــسان يف األراضــــــي احملتلــــ ــرائيلي حلقــــــوق اإلنــــ ــز املعلومــــــات اإلســــ ــر ) مركــــ ــع انظــــ املوقــــ

http://www.btselem.org/english/Administrative_Detention/Statistics.asp. 
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، )األونـروا (تحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني يف الـشرق األدىن            وكالة األمم امل  وأبلغت   - ٩
ــانون األول     ــة ك ــت حتتجــز يف هناي ــرائيلية كان ــسلطات اإلس ــسمرب /أن ال ــن  ٢٠٠٧دي ــتة م ، س

ورغـم الطلبـات اخلطيـة املتكـررة، فقـد ُمنـع الوصـول إىل املـوظفني                 . موظفيها يف الضفة الغربية   
احملكمـة العـسكرية اإلسـرائيلية،      جلـسات   ة لوقـائع    كاملـ مبحاضـر   ومل ُتزود الوكالـة      .احملتجزين

 .كما مل يسمح هلا مبقابلة احملتجزين
ــروا يف     - ١٠ ــا لألونـــ ــا تابعـــ ــرائيلية موظفـــ ــوات اإلســـ ــزة، اعتقلـــــت القـــ ــاع غـــ  ويف قطـــ
وال يـزال موظـف آخـر رهـن         . ، وال يـزال رهـن االحتجـاز اإلداري        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٣

 .٢٠٠٢أغسطس /االحتجاز بعد اعتقاله يف آب
 

 تشريد السكان وتدمري املمتلكات ومصادرهتا
تــشّرد الفلــسطينيون بــسبب تــدمري املمتلكــات ومــصادرة األراضــي وإلغــاء رخــص          - ١١

وعلـى مـدى الـسنوات العـشر املاضـية، قامـت             .اإلقامة، فضال عـن التـهجري يف بعـض األحيـان          
ــد علــــى    ــا يزيــ ــرائيلية بتــــدمري مــ ــا تــــسبب يف مــــرتل ٢ ٢٠٠الــــسلطات اإلســ  تــــشريد، ممــ

مت جتريـد   ،  ٢٠٠٦ و   ١٩٦٧ويف الفتـرة مـا بـني         .)٣( فلسطيين أصبحوا بدون مـأوى     ١٣ ٠٠٠
، ُسـلب  ٢٠٠٦ويف عـام  .  فلسطينيا من حقوقهم يف اإلقامة يف القـدس الـشرقية احملتلـة    ٨ ٢٦٩
ــة      ١ ٣٦٣ ــة مــن حقــوقهم يف اإلقامــة، مقارن ــشرقية احملتل  فلــسطينيا مــن املقــيمني يف القــدس ال
 . )٤(٢٠٠٤ يف عام ١٦ و ٢٠٠٥ يف عام ٢٢٢جمموعه  مبا
 وحـدة سـكنية مأهولـة قـد هـدمت يف            ٨٣نـسق الـشؤون اإلنـسانية أن        موأبلغ مكتب    - ١٢

إىل تلــك وأدت عمليــات اهلــدم . ٢٠٠٧ديــسمرب /فربايــر إىل كــانون األول/الفتــرة مــن شــباط 
 يف ٣٩  نـسبته وُهدم إمجـاال مـا  .  من األطفال٢٣٥ فلسطينيا، بينهم ٦١١تشريد ما يزيد على   

املائة من املنازل بسبب عدم حيازة أصحاهبا لرخص بناء صـادرة عـن الـسلطات اإلسـرائيلية يف         
 .الضفة الغربية

، هـدمت الـسلطات اإلسـرائيلية       ٢٠٠٧ديـسمرب   /كـانون األول  وفرباير  /وما بني شباط   - ١٣
 أو غـري   وحدة أخرى، تتمثل أساسا يف دفيئات وحظائر حيوانات ومساكن غـري مأهولـة   ١١٤

. مكتملة البناء ومرافق شبكات اإلمـداد بامليـاه، لـسبب رئيـسي هـو افتقارهـا إىل رخـص البنـاء                    
 . يف املائة من عمليات اهلدم تلك يف الضفة الغربية٨٥ووقعت نسبة 

__________ 
 .)/http://www.btselem.org/english/Planning_and_Building املوقع انظر(يلم بتس )٣( 
 .http://www.btselem.org/english/Jerusalem/Revocation_Statistics.as)انظر املوقع (سيلم بت )٤( 
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وســاهم اســتمرار أعمــال تــشييد اجلــدار يف تــشريد الــسكان يف عمــوم الــضفة الغربيــة    - ١٤
، قام اجليش اإلسرائيلي بتـشريد      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ ويف. والقدس الشرقية احملتلة  

وأُبعـد   .قـصة التابعـة حملافظـة اخلليـل والواقعـة بـني اجلـدار واخلـط األخـضر           قريـة   جمموع سكان   
 طفـال، وأُلقـي هبـم يف مركـز        ٤٧ نـسمة، بينـهم      ١٨٠ أسرة يبلغ أفرادهـا      ٢٥قسرا ما جمموعه    

 . )٥(التفتيش التجاري بترقوميا
رافـق  مبأضـرارا  خالهلا فيها القوات اإلسرائيلية   أحلقت   حادثا   ١١ويف قطاع غزة، وقع      - ١٥

ويف أحــد  .، مبــا يف ذلــك إحلــاق أضــرار بــسبع مــدارس     ٢٠٠٧األونــروا وممتلكاهتــا يف عــام   
احلوادث، دخل جنـود إسـرائيليون بـدبابتني إىل مدرسـة تابعـة لألونـروا، وقـاموا بعـصب أعـني               

ا وتقييدهم، وطفقوا يعبثـون باملدرسـة بطـرق منـها التبـّول والتغـوط يف       حارسني تابعني لألونرو 
ويف حادث منفصل آخر، أُصيبت مدرسـة بقذيفـة إسـرائيلية اخترقـت اجلـدار               . فصول الدراسة 

 .اخلارجي واجلدار احملاذي له
 

 اجلدار 
 ١٠/١٥- ط إ تواصــل إســرائيل تــشييد اجلــدار، خمالفــة بــذلك قــرار اجلمعيــة العامــة د - ١٦

الــذي أقــرت فيــه اجلمعيــة العامــة بفتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة القائلــة بــأن تــشييد اجلــدار يف   
األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك تــشييده يف القــدس الــشرقية احملتلــة ومــا حوهلــا، خمــالف 

  .للقانون الدويل
سـرائيلية يف   املسار املقرر حاليـا للجـدار حـسبما وافقـت عليـه احلكومـة اإل              طول  ويبلغ   - ١٧

 كيلومترا، أي أكثر من ضـعف طـول اخلـط األخـضر املعتـرف بـه                 ٧٢٣ ،٢٠٠٦أبريل  /نيسان
وزاد تـدرجييا طـول املـسار       .  كيلـومترا  ٣٢٠دوليا كحد بني الضفة الغربيـة وإسـرائيل، والبـالغ           

 .)٦(٢٠٠٦ كيلــومترات يف عــام ٧٠٣ إىل ٢٠٠٥ كيلــومترا يف عــام ٦٧٠املقــرر للجــدار مــن 
 يف املائـة مـن اجلـدار، فيمـا كانـت نـسبة              ٥٦، مت تشييد    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  وإىل غاية 

 يف املائــة مــن ٢٠وال يّتبــع مــساَر اخلــط األخــضر ســوى مــا ينــاهز  .  يف املائــة منــه قيــد البنــاء٩
 كيلـومترا داخـل     ٢٢اجلدار، وينحرف معظمها عـن اخلـط مبـسافات تـصل يف بعـض األمـاكن                 

 .الضفة الغربية
ــشرات        وي - ١٨ ــة إىل ع ــضفة الغربي ــسما ال ــرائيلية، مق ــستوطنات اإلس ــسار اجلــدار امل ــع م تب

وتترتب على التجزئة آثار سلبية يف احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية لـشرحية              . اجليوب احملصورة 
__________ 

 ).A/HRC/6/NGO/54انظر (املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني /بديل )٥( 
 .٣٥، الفقرة A/61/67-E/2006/13و  ٣٣، الفقرة A/62/75-E/2007/13انظر  )٦( 
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واسعة مـن الـسكان الفلـسطينيني، الـذين يتحـتم علـيهم منافـسة املـستوطنني اإلسـرائيليني علـى                     
ــاه، بينمــا تفــرض القيــود علــى حريتــهم يف الوصــول إليهــا     املــوارد احملــدودة،  مثــل األرض واملي

 . احلركة ويف
مبوجــب أمــر ‘‘ منطقــة مغلقــة’’وأُعلنــت املنطقــة الغربيــة بــني اجلــدار واخلــط األخــضر   - ١٩

وأصـــبح اآلن مـــن الـــالزم للفلـــسطينيني الـــذين  . ٢٠٠٣أكتـــوبر /عـــسكري يف تـــشرين األول
 نــسمة، احلــصول علــى رخــص إقامــة ١٠ ٠٠٠ وعــددهم يقــارب يعيــشون يف املنطقــة املغلقــة،

دائمة لكي يستمروا يف العيش يف منازهلم، ومل يعد بإمكاهنم اخلروج مـن بلـدهتم إال عـرب بوابـة           
وانقطــع هــؤالء الفلــسطينيون عــن الــشبكات األســرية واالجتماعيــة، فــضال عــن   .)٧(يف اجلــدار

 .من اجلداراجلانب الشرقي ة على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية املوجود
وجيب على الفلـسطينيني مـن غـري املقـيمني الـذين يعيـشون شـرق اجلـدار ويرغبـون يف                      - ٢٠

دخــول املنطقــة املغلقــة للوصــول إىل األراضــي الزراعيــة واملــوارد املائيــة أن يقــدموا طلبــات          
مــن  يف املائــة ٢٠ومل حيــصل علــى رخــص ســوى أقــل مــن   . للحــصول علــى رخــص بالزيــارة 

وبالنـسبة ملـن حـصلوا علـى     . األشخاص الذين كانوا يعملون سابقا يف األراضي باملنطقة املغلقة   
: رخص، فإن فرص الوصول تزيد تقييدا بفعل عـدم انتظـام البوابـات وحمدوديـة أوقـات فتحهـا                

 بوابـة   ١٩وتفتح   . بوابة فقط  ١٩ بوابة، ال يفتح بشكل يومي سوى ما يقارب          ٦٧فمن أصل   
 بوابـــة ٢٩بينمـــا ال تفـــتح أبـــدا ) غالبـــا مـــن أجـــل حـــصاد الزيتـــون(ومسي أخـــرى بـــشكل مـــ

 .الفلسطينيني أمام
 كيلومترا مـن  ١٦٨واقتربت إسرائيل بشكل كبري من إكمال تشييد اجلزء البالغ طوله            - ٢١

 يف ٢٥وعـَزل اجلـدار مـا ينـاهز       .)٨(اجلدار الذي يفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية        
فلــسطينيني الــذين يعيــشون يف القــدس الــشرقية احملتلــة عــن املدينــة وعــن اخلــدمات    املائــة مــن ال

وأصـبح اآلن خـارج اجلـدار مـا يزيـد علـى             . األساسية اليت يستحقوهنا بوصفهم مقيمني باملدينة     
وعـَزل اجلـدار أيـضا قـرى الـضفة          .  فلسطيين يعيشون يف قرى داخل احلـدود البلديـة         ٣٠ ٠٠٠

ــيت كا   ــة اجملــاورة ال ــصلة بالقــدس ا  الغربي ــسابق مت ــى    نــت يف ال ــد عل ــا يزي ــسكنها م ــشرقية، وي ل
  . نسمة٨٤ ٠٠٠

__________ 
 )٧( OCHA: Special focus: The Barrier Gate and Permit Regime Four Years on: Humanitarian Impact in the 

Northern West Bank, (November 2007). 
 )٨( OCHA: The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities: East Jerusalem, 

Update No. 7,( June 2007). 
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ويعتمــد هــؤالء الفلــسطينيون يف عالجهــم علــى املستــشفيات غــري احلكوميــة الــستة يف   - ٢٢
وتـسببت القيـود    .  حالـة  ٣ ٠٠٠القدس الشرقية احملتلة، اليت ُيحـال إليهـا سـنويا مـا يزيـد علـى                 

يف املائـــة مـــن عـــبء احلـــاالت املرضـــية، ويف منـــع املـــوظفني   ٥٠املـــشددة يف نقـــصان بنـــسبة 
ــة   ــق الطبيـ ــول إىل املرافـ ــن الوصـ ــيني مـ ــى   . األساسـ ــد علـ ــا يزيـ ــدرة مـ ــضا قـ ــود أيـ ــق القيـ  وُتعيـ

  مدرسـا مـن الوصـول إىل مدارسـهم، ومئـات آالف املـؤمنني يف املـدن                 ٦٥٠ تلميذ و    ٦ ٠٠٠
 . والقرى اجملاورة من الوصول إىل أماكن عبادهتم

 
 املفروضة على التنقل وسياسات اإلغالق، مبا يف ذلك القيود احلائلة دون احلـصول          القيود

 على املساعدات اإلنسانية 
ق نظــام اإلغــالق، الــذي يــشمل اإلغــالق الــداخلي واإلغــالق اخلــارجي، النــشاط ويعــ - ٢٣

ي وأصـبح اإلغـالق اخلـارج      .االقتصادي العادي، ويشكل سببا رئيسيا لتدهور احلالة اإلنـسانية        
املتمثل يف مراقبة املعابر إىل خارج الـضفة الغربيـة مرتبطـا بـشكل وثيـق بتـشييد اجلـدار، وبـات                      

واإلغالق الداخلي خاضـع للرقابـة بفعـل         .يسّد تدرجييا كافة منافذ الضفة الغربية على إسرائيل       
 والطـرق   الـسواتر الترابيـة واخلنـادق واملتـاريس والبوابـات         : احلواجز املادية اليت تقيمها إسـرائيل     
 .احملظورة واملُسيجة ونقاط التفتيش

فالـسلع حتتـاج أوال     . ويتضرر االقتصاد الفلـسطيين، بوجـه خـاص، مـن نظـام اإلغـالق              - ٢٤
إىل املرور عرب نظام اإلغالق الـداخلي احملـيط بـاملراكز احلـضرية، حيـث جيـري كـشفها قبـل أن           

د احلواجز املادية الداخلية يف الـضفة       وزاد عد  .خترج من الضفة الغربية عرب حمطة مراقبة باجلدار       
 حــــاجزا يف كــــانون ٥٦٣ إىل ٢٠٠٧ينــــاير / حــــاجزا يف كــــانون الثــــاين٥٢٨الغربيــــة مــــن 

إىل عدد احلواجز املادية الثابتة نقاط تفتيش متنقلـة، مبتوسـط           أضيفت  و. ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 .٢٠٠٧يف عام نقطة تفتيش  ٤٨٨ بـ قدرشهري 

كلفة نقـل الـسلع األساسـية بـسبب طـول الطـرق االلتفافيـة الـيت                 ويزيد نظام اإلغالق ت    - ٢٥
ويف نـابلس، املركـز التجـاري       . النقل من شـاحنة إىل أخـرى      تفرضها املتاريس، فضال عن نظام      

 شـاحنة علـى رخـص تـسمح بقيادهتـا خـارج             ١٢٠الرئيسي يف الضفة الغربية، مل حتصل سوى        
 الوحيـد عـرب  امل معـرب عوارتـا التجـاري، وهـو     ويتحتم على غالبية الشاحنات أن متـر عـرب        . املدينة

وعند هذا املعـرب، جيـري تفريـغ الـسلع مـن      . للنقل من شاحنة إىل أخرى  حاليا يف الضفة الغربية   
شاحنة وتفتيشها ومتريرها عرب حاجز مـن الكتـل اخلرسـانية، وحتميلـها يف شـاحنة أخـرى علـى                    

 أهنــا تعتــزم فــرض نظــام مــسافنة ٢٠٠٧وأعلنــت إســرائيل يف عــام . اجلانــب اآلخــر مــن اجلــدار
 .إجباري على السلع يف عموم الضفة الغربية
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، زادت  ٢٠٠٧يونيـه   /ويف أعقاب استيالء محاس على قطاع غزة يف منتصف حزيـران           - ٢٦
إسرائيل حاالت إغالق الطرق والقيود املفروضة على عبور السلع واألشخاص إىل قطـاع غـزة       

 نقــص األغذيــة واألدويــة واإلســعافات وقطــع الغيــار  وتــسبب هــذا العــزل شــبه التــام يف . ومنــه
احلـساسة، فـضال عـن املـواد األوليـة           بالنسبة ملنـشآت الرعايـة الـصحية وامليـاه واملرافـق الـصحية            

  .الالزمة للتجارة والصناعة يف غزة
ويتضمن اتفاق التنقل والعبور املربم بني السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أحكامـا             - ٢٧

 . تعلق حبركة األشخاص والبضائع داخل األرض الفلسطينية احملتلة وخارجهاحمددة ت
 .ويتعلق أول بند من بنـود االتفـاق الـستة بإعـادة فـتح معـرب رفـح احلـدودي مـع مـصر                  - ٢٨

، مل يفــتح معــرب رفــح أمــام ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٩ينــاير إىل / كــانون الثــاين١ويف الفتــرة مــن 
يف املائـة   ٢٢,٤ يف املائـة مـن األيـام املقـررة وبنـسبة          ٣٣ال بنـسبة    املسافرين يف كال االجتـاهني إ     

يونيه، وظل موصًدا باسـتثناء أيـام    / حزيران ١٠وأُغلق معرب رفح كُليا يف       .من الساعات املقررة  
ويف  .)٩(ديسمرب، عندما فُـتح للـسماح بعبـور احلجـاج الفلـسطينيني           / كانون األول  ٧ و   ٤ و   ٣

ــاين  ــاير /كــانون الث امــت عناصــر فلــسطينية مــسلحة بفــتح أجــزاء مــن معــرب رفــح     ، ق٢٠٠٨ين
وتــشري التقــديرات إىل أن نــصف ســكان غــزة  .احلــدودي ُعنــوة يف حماولــة منــها لفــك احلــصار 

ــددهم   ــالغ عـ ــشراء بعـــض      ١,٥البـ ــصر لـ ــور إىل مـ ــة للعبـ ــوا الفرصـ ــد اغتنمـ ــسمة قـ ــون نـ مليـ
ام اجلنـود املـصريون، يف      وبعد حمادثات بني ممثلي محاس ومسؤولني مصريني، قـ         .)١٠(اإلمدادات

 . ، بسد الثغرة ووقف أية عمليات أخرى لعبور احلدود إىل مصر٢٠٠٨فرباير / شباط٣
، ظل معـرب إيريتـز شـبه مغلـق أمـام كافـة الفلـسطينيني            ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢ومنذ   - ٢٩

إغالق وبـ  .)٩(الراغبني يف مغادرة غزة، باستثناء عدد قليل من التجار وعمـال اإلغاثـة واملرضـى              
معربي إيريتز ورفح، ُمنع املرضـى أو تعرضـوا حلـاالت تـأخري يف احلـصول علـى الرعايـة الطبيـة                      

وإضافة إىل ذلـك، تعـرض للتـأخري يف مغـادرة غـزة مئـات الطـالب                 . غري املتوفرة يف قطاع غزة    
 .الذين يتابعون دراستهم يف جامعات باخلارج، وأبناء غزة املقيمون يف اخلارج

 يف املائـة مـن األيـام        ٤٠معرب كارين، وهو املعرب الرئيسي للـسلع، إال حـوايل           ومل يفتح    - ٣٠
وزاد تقييـد الـواردات إىل غـزة علـى مـدى العـام، حيـث تراجعـت                  . ٢٠٠٧املقررة لـه يف عـام       

وأُغلـق  . ٢٠٠٧ديـسمرب   /يناير إىل كـانون األول    / يف املائة يف الفترة من كانون الثاين       ٦٧بنسبة  
__________ 

كــانون  ١١ -نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٨(بــشأن تنفيــذ اتفــاق التنقــل والعبــور   ٥٤ رقــم تقريــر األمــم املتحــدة )٩( 
 .)٢٠٠٧ديسمرب /األول

 )١٠( BBC News, Egypt Reseals Gaza Border breach,’ BBC News, February, 2008, (http://news.bbc.co.uk/1/hi/ 

world/middle_east/7224734.stm). 
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ناقـل وحيـد املـسلك جيـري تـشغيله      حـزام    باسـتثناء    ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ١٢املعرب ابتداء من    
 .مبتوسط يومني يف األسبوع لتمرير القمح واألعالف احليوانية

.  يف البنـاء   املـستخدم احلـصى   وظل معرب صوفا نقطة املرور الرئيـسية إىل غـزة السـترياد              - ٣١
اإلنــسانية الــسلع ســترياد ، اســُتخدم معــرب صــوفا أيــضا ال٢٠٠٧يونيــه /وبعــد منتــصف حزيــران

إىل غزة، مما تـسبب يف توقـف        حصى    بدخول أي  ٢٠٠٧نه مل يسمح يف عام      بيد أ . التجاريةو
، ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨ويف   .شبه تام لكافـة مـشاريع اهلياكـل األساسـية والـصيانة           

باملائـة مـن     ٦٠وإمجاال، فقد ظل املعرب مغلقـا حـوايل         . أعلنت إسرائيل رمسيا إغالق معرب صوفا     
 .٢٠٠٧األيام املقررة له يف عام 

، أصـبح معـرب كـرم أبـو سـامل معـرب البـضائع               ٢٠٠٧أكتـوبر   /وبعد هنايـة تـشرين األول      - ٣٢
ديــسمرب، بــدأت إســـرائيل يف الــسماح للفلـــسطينيني    / كـــانون األول٢ويف . الوحيــد املفتــوح  

رة غــزة عــرب معــرب كــرم أبــو املقــيمني يف اخلــارج أو احلــاملني لتأشــريات ســفر إىل اخلــارج مبغــاد
 ١٩٨ شخـصا، رغـم أن       ٩٢٠ديـسمرب، عـرب مـا جمموعـه         / كـانون األول   ١١وإىل غايـة     .سامل

 . )١١(شخصا ُمنعوا من دخول مصر وأُعيدوا إىل غزة
ووفقا التفاق التنقل والعبور، فقد كان التـاريخ املقـرر لتـسيري قوافـل حـافالت للـربط                   - ٣٣

وكـان التـاريخ املقـرر      . ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥هو  بني الضفة الغربية وقطاع غزة،      
ينـاير  /وحـىت هنايـة كـانون الثـاين       . ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٥لتسيري قوافـل شـاحنات هـو        

 .، مل يتم التقيد بأي من التارخيني املقررين٢٠٠٧
ــود علــى إمــدادات الوقــود     / تــشرين األول٢٨ويف  - ٣٤ ــوبر، بــدأت إســرائيل فــرض قي أكت

نـسق الـشؤون اإلنـسانية عـن وقـوع اخنفـاض يف             موأبلغ مكتـب     . الغيار الداخلة إىل غزة    وقطع
 يف املائـــة يف ٤٩ يف املائـــة يف إمـــدادات الـــبرتين و ٤٠ بنـــسب ٢٠٠٧نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين

 يف املائـــة يف إمـــدادات الغــازولني الـــصناعي، الـــالزم لتـــشغيل احملطـــة  ١٤ إمــدادات الـــديزل و 
 .)١١(غيل نظم اإلمداد باملياه والصرف الصحيالكهربائية لغزة وتش

 مـن الطاقـة الكهربائيـة، ُتمـده إسـرائيل            ميغـاواط  ٢٤٠ قطـاع غـزة إىل حـوايل         وحيتاج - ٣٥
، ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٥ويف  . غـاواط  مي ١٧منـها، بينمـا تقـدم مـصر         ميغـاواط    ١٢٠ ـب

، بتخفـيض إمـداداهتا      ميغـاواط  ٨٠ بلغ طاقتها اإلنتاجية  قامت شركة توليد الكهرباء بغزة اليت ت      
يناير، توقفت عـن إنتـاج      / كانون الثاين  ٢٠يف  ، و  ميغاواط ٢٣ إىل قطاع غزة مبقدار      من الطاقة 

__________ 
 )١١( OCHA Special Focus:The closure of the Gaza Strip - (The Economic and Humanitarian Consequences, 

(December 2007). 
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الكهرباء كليا عندما اخنفضت إمداداهتا من الوقود بدرجة مل تعـد تـستطيع معهـا االسـتمرار يف         
 ســاعات يف بعــض ٨إىل  وأدى ذلــك إىل انقطــاع يــومي يف التيــار الكهربــائي وصــل .التــشغيل

 كـانون   ٢٢واستؤنفت إمـدادات الوقـود يف        . ساعة ١٢إىل  املناطق ويف بعض املناطق األخرى      
ــاين ــاير /الث ــا مســح حمل ٢٠٠٨ين ــد   ، مم ــاء بتولي ــة الكهرب ــاواط٦٥ط ــاريخ،   .  ميغ ــك الت ــذ ذل ومن

القطــاع األوســط مــن غــزة،   يفيوميــا  ســاعات ٨أصــبحت فتــرات انقطــاع التيــار الكهربــائي  
ــزة و    ١٠ و ــشمايل لغــ ــاع الــ ــومني يف القطــ ــل يــ ــاعات كــ ــومني يف  ٨ ســ ــل يــ ــاعات كــ  ســ

  .)١٢(غزة مدينة
وعانت املنظمات اإلنسانية أيضا من زيادة القيود على حركة األشخاص والـسلع عـرب          - ٣٦

مـل  وبسبب إغالق معرب كـارين، اضـطرت األونـروا إىل أن حتّ    .األرض الفلسطينية احملتلة وإليها 
ة سلعها، مبا فيها املواد الغذائية، وإيـصاهلا إىل غـزة عـن طريـق معـربي صـوفا                   على منصات نقال  

 .وكرم أبو سامل الثانويني
التـشييد  يف مـشاريع    العمـل   وتسبب احلظر املفروض على استرياد مواد البناء يف توقف           - ٣٧

 غـري   مليـون دوالر، فـضال عـن املـشاريع األخـرى          ٢١٣ألمم املتحدة الـيت تبلـغ قيمتـها         التابعة ل 
التابعة لألمم املتحـدة، مبـا فيهـا إعـادة إسـكان الالجـئني وبعـض أهـايل غـزة الـذين يعيـشون يف                         

ــساكن  ــمــ ــل     ةمتهالكــ ــن قبيــ ــية مــ ــل األساســ ــاء اهلياكــ ــالح وبنــ ــاري  ، وإصــ ــبكات اجملــ شــ
 .الصحي والصرف

ــروا عــن     - ٣٨ ــو األون ــغ موظف ــة، أبل ــضفة الغربي ــرور  مــن الف اآلويف ال ــأخري امل حــوادث ت
سبب عدد كبري منها يف إعاقة إيصال املساعدة اإلنسانية الطارئـة يف شـكل معونـات                منعه، ت  أو

ــة الــصحية وتوزيــع األغذيــة     ــة وأدويــة، وإعاقــة عمــل األفرقــة املتنقلــة للرعاي وتــضررت  .غذائي
ــة حركــة املدرســني واملرشــدين االجتمــاعيني ومــوظفي املكاتــب       ــادة بــسبب إعاق ــربامج املعت ال

 حظر التجول يف خميمات الضفة الغربية وقراهـا ومـدهنا مـن اضـطراب               امليدانية، كما زاد فرض   
 .خدمات الوكالة

وال يزال موظفو األمم املتحدة يواجهون صعوبات وحاالت تأخري مطولـة عنـد عبـور                - ٣٩
وتقلصت بـشكل كـبري سـاعات عمـل مركـز التفتـيش             . مركز تفتيش إيريتز إىل داخل إسرائيل     

الق كامل مـا بـني الثانيـة ظهـرا مـن يـوم اجلمعـة إىل الثامنـة                   ، مبا يف ذلك إغ    ٢٠٠٧خالل عام   
 .صباحا من يوم األحد

 

__________ 
 )١٢( OCHA, Gaza Closure: Situation Report, 18-24 January 2008. 
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 املستوطنات اإلسرائيلية 

تشكل املـستوطنات واملنـاطق العـسكرية املغلقـة أو مـا يتـصل هبـا مـن هياكـل حمظـورة                       - ٤٠
مـن مـساحة    يف املائـة  ٣٨على الفلسطينيني أو ال يدخلون إليها على األقل إال بقيود، أكثر من   

وترتبط املستوطنات ببعضها البعض وبإسرائيل بشبكات طرق واسعة حيـيط           .)١٣(الضفة الغربية 
ويف . املائـة مـن جممـوع املـستوطنني         يف ٨٣ مـستوطنة، تـضم      ٦٩حـوايل   يضم  هبا اجلدار الذي    
وأدت . بقيـود اسـتخدامها   أو  علـى الفلـسطينيني اسـتخدام هـذه الطـرق           حيظـر   معظم احلاالت،   

ــرق أيــ  ــضفة الغربيــة و تفتيــت ضا إىل الط ــن اجليــوب املعزولــة الــيت     إىل جمتقــسيمها ال موعــة م
ــيش       ال ــة ونقــاط التفت ــستطيع الفلــسطينيون الوصــول إليهــا إال عــرب شــبكة مــن الطــرق البديل ي

 .الطرق احملجوزة للمستوطنني يف املقام األول أو األنفاق اليت متر حتتها قة فوقواجلسور املعلّ
 مـستوطن يعيـشون يف الـضفة الغربيـة والقـدس            ٤٧٣ ٠٠٠ مـا جمموعـه      ويوجد حاليـا   - ٤١

 يف)  يف القــــدس الــــشرقية ١٩١ ٠٠٠ يف الــــضفة الغربيــــة و  ٢٨٢ ٠٠٠(الــــشرقية احملتلــــة  
 مل تـأذن بإنـشائها   “متقدمـة ” مستوطنة  ١٠٠وإضافة إىل ذلك، هناك حوايل       . مستوطنة ١٣٢

ــرائيل، و  ــة إسـ ــها حكومـ ــرائيلي ٣ ٠٠٠يقطنـ ــستوطن إسـ ــام . )١٤( مـ ــدت ٢٠٠١ويف عـ ، وعـ
لكـن مل جيـر حـىت       . ٢٠٠١مـارس   /إسرائيل بإخالء كافة املستوطنات املتقدمة املنشأة بعـد آذار        

يف  ٥,٥ومـا فتـئ عـدد سـكان املـستوطنات ينمـو مبعـدل               . اآلن تفكيك أية مستوطنة بالكامـل     
ر معظـم   ويـستق  .املائة يف الـسنة، أي ثالثـة أضـعاف معـدل النمـو الـسكاين يف إسـرائيل نفـسها                   

ــدين اجلــدد يف اجملّمعــات االســتيطانية الكــربى غــريب اجلــدار     واســتنادا إىل معــدل النمــو  . الواف
  نــــسمة خــــالل٩٠٠ ٠٠٠احلـــايل، فــــإن تعــــداد املــــستوطنني سيتـــضاعف إىل مــــا يقــــارب   

 . عاما فقط١٢
 وحـدة سـكنية     ٤ ٠٠٠، كان هناك مـا يزيـد علـى          ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول   - ٤٢

، كانــت هنــاك مــستوطنة متقدمــة، ٢٠٠٨فربايــر /ويف شــباط. )١٥( الــضفة الغربيــةقيــد البنــاء يف
 مقطورة، قيد البناء قريبا من مـستوطنة إيلـي، مشـال رام اهللا، وذلـك علـى أرض          ٢٧تتألف من   

وعالوة علـى ذلـك، وردت تقـارير         .، حسبما أفادت التقارير   نيفلسطينيمملوكة ملكية خاصة ل   
__________ 

 )١٣( OCHA, The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure in the 

West Bank, ( July 2007). 
 )١٤( Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories,Vol. 18, No. 1, 

(January-February, 2008).( 
 .)٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول -نوفمرب /تشرين الثاين( ١٧املرجع نفسه، اجمللد  )١٥( 
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ــر /يف شــباط ــأن أع٢٠٠٨فرباي ــوادي      ب ــد اســتؤنفت دون إذن يف ماســكيوت، ب ــاء ق ــال البن م
  .)١٦(األردن، وبأن عشر أسر من املستوطنني قد انتقلوا إليها

إسرائيل توسيع املستوطنات بـشكل كـبري يف القـدس الـشرقية احملتلـة يف عـام           واعتزمت   - ٤٣
دس ، يف مــسعى إلقامــة حــزام متــصل مــن املــستوطنات علــى طــول احملــيط الــشمايل للقــ٢٠٠٧
 ١ ٢٠٠آدم بتــشييد /ووردت تقــارير بوضــع خطــة لتوســيع مــستوطنة جيفــا بنيــامني  .الــشرقية

ستوطنة نيفـي يعقـوب يف القـدس        مبـ التوسع اجلديد   يتم ربط   وس . ساكن ٧ ٠٠٠وحدة لصاحل   
 وحــدة ١٣ ٠٠٠ و ١١ ٠٠٠وكانــت مــستوطنة جديــدة تــضم مــا بــني    .)١٧(الــشرقية احملتلــة

ة يف مراحــل التخطــيط األوىل يف موقــع مطــار عتــاروت،  نــسم٦٠ ٠٠٠إليــواء مــا يزيــد علــى 
وإذا ما حصل املشروع علـى املوافقـة، فـسيكون أضـخم      .املتاخم للجدار ومركز تفتيش قلنديا 

وإضــافة إىل ذلــك، . ٢٠٠٧يونيــه /مــشروع اســتيطاين يف القــدس الــشرقية احملتلــة منــذ حزيــران 
علن مـن أجـل تـشييد مـا يزيـد علـى             ، أن عطاءات سـتُ    ٢٠٠٨فرباير  /أعلنت إسرائيل، يف شباط   

  .)١٨( مرتل جديد يف مستوطنيت هار حوما وبيسغات زيف١ ٠٠٠
 

 املوارد الطبيعية واملياه والبيئة
تتسم خدمات اإلمداد باملياه والصرف الصحي املقدمـة إىل الفلـسطينيني يف األرض              ال - ٤٤

وبلـغ متوسـط نـصيب      .  النوعيـة  الفلسطينية احملتلة بالكفاية وال ميكن االعتماد عليها مـن حيـث          
، أي دون   ٢٠٠٧ لتـرا يف عـام       ٦٠الفرد اليـومي مـن إمجـايل اسـتهالك امليـاه يف الـضفة الغربيـة                 

 وبلغ إمجـايل االسـتهالك اليـومي مـن امليـاه يف قطـاع غـزة               . ٢٠٠٦لترا يف عام     ٦٥,٣مستوى  
 بكــثري وهــذا أقــل. ٢٠٠٦ لتــرا يف عــام ٨٠,٥، أي دون مــستوى ٢٠٠٧ لتــرا يف عــام ٥٧,٨

ويف عـام   . لتـرا يف اليـوم    ١٥٠من املعيار األدىن الذي أوصت به منظمة الصحة العامليـة والبـالغ             
يف  ٣٦,٣يف املائـة مـن األسـر املعيـشية يف الـضفة الغربيـة و               ٣٥,٢، كان مـا متوسـطه       ٢٠٠٧

 .)١(املائة من األسر املعيشية يف غزة حيصلون على املياه اجلارية
إىل الطاقـة الكهربائيـة يف غـزة، نتيجـة انقطـاع إمـدادات الوقـود منـذ                  وبسبب االفتقار    - ٤٥

 واحلظر املفـروض علـى اسـترياد قطـع الغيـار، تعطلـت آبـار امليـاه                  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
 يف  ١٥وحمطات الضخ يف عموم قطاع غزة أو توقفت عن اخلدمة، ممـا أدى إىل عـدم حـصول                   

__________ 
 )١٦( Ha'aretz, "Construction continuing in West Bank settlements despite PM's pledge", 21 February 2008. 
 )١٧( Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Vol. 17, No. 2 

(January-February 2007 .( 
 )١٨( BBC News, '"Israel plans new settlement homes”', 12 February 2008, (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7240557.stm). 
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 كــانون ٢١ويف . )١١( ســاعة أو ســاعتني يف اليــوم املائــة مــن الــسكان علــى امليــاه ســوى لفتــرة  
، مل يكن لدى هيئة إدارة املياه من الوقود سوى ما يكفي لتغطية ضخ امليـاه                ٢٠٠٨ يناير/الثاين
 حمطة ضـخ مـن حمطاهتـا البالغـة     ٢١ بئرا، والصرف الصحي يف  ١٤٠ من آبارها البالغة     ٤٠من  
 يف املائـة  ٣٠ينـاير، فـرص حـوايل    /لثـاين  كانون ا٢٣ونتيجة لذلك، تقّيدت، حبلول   . حمطة ٣٣

لبحـر كميـة يوميـة      ، وأصـبحت ُتـصرف يف ا      )١٢(من سكان غزة يف احلصول على امليـاه اجلاريـة         
  .)١٩( مليون ليتر٣٥ تبلغ من مياه اجملاري

 شـجرة يف    ٣١٨، مت اقتالع أو حـرق أو قطـع مـا متوسـطه الـشهري                ٢٠٠٧ويف عام    - ٤٦
.  قطاع غزة، على يد الـسلطات اإلسـرائيلية أو املـستوطنني            شجرة يف  ٢ ٨٨٣الضفة الغربية و    

 دومنـا مـن األراضـي       ١ ٦٢٣ويف قطاع غزة، قامـت إسـرائيل بتجريـف مـا متوسـطه الـشهري                
 دومنــا مــن األراضــي ١٣١ويف الــضفة الغربيــة، متــت مــصادرة مــا متوســطه الــشهري . الزراعيــة

 .)١( دومنا١٢٦وجتريف ما متوسطه الشهري 
 

 الية الفلسطينيةاألزمة امل  
بدأت السلطة الفلسطينية تتعاىف من أزمة السيولة اليت أعقبت تـشكيل حكومـة بقيـادة                - ٤٧

 بليـون دوالر،    ١,٢ مـا جمموعـه      ٢٠٠٦وبلـغ العجـز املـايل لعـام         . ٢٠٠٦محاس يف أوائل عام     
ت  بليــون دوالر مــن متــأخرا٠,٩وتــراكم زهــاء .  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل ٢٦ أو

 يف املائـة    ٦٠اإلنفاق، مستحقة لكل من املوظفني احلكوميني، الذين مل يكـن يـدفع هلـم سـوى                 
، ولــصندوق املعاشــات التقاعديــة واملــوردين مــن القطــاع ٢٠٠٦ يف عــام املعتــادةمــن مرتبــاهتم 

 يف املائة من الناتج احمللـي       ٢٧( بليون دوالر    ١,٣واستمر التراكم يف النمو إىل أن بلغ         .اخلاص
 .)٢٠(٢٠٠٧يونيه /حبلول هناية حزيران) مجايلاإل
، بــدأت احلالــة املاليــة ٢٠٠٧يونيــه /وبعــد تعــيني حكومــة تــصريف أعمــال يف حزيــران - ٤٨

يوليـه، حتويـل حـصائل      /سـيما بعـد اسـتئناف إسـرائيل، يف متـوز           للسلطة الفلسطينية تتحسن، ال   
سديد متـأخرات املرتبـات إىل      الرسوم اجلمركية، مما مسح باستئناف صرف املرتبات الشهرية وت        

 .موظفي السلطة الفلسطينية
 

__________ 
 )١٩( Crisis Action The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion. 
تقريـر  : ة وغـزة  طار االقتصادي الكلي واملالية العامة للمدى املتوسط للـضفة الغربيـ          اإل”صندوق النقد الدويل     )٢٠( 

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(باريس . “ملؤمتر املاحنني
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  االقتصادية-املؤشرات االجتماعية   
، ٢٠٠٧ويف عـام    . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٨انكمش النـاتج احمللـي اإلمجـايل حبـوايل           - ٤٩

عــادل انتعــاش النــشاط االقتــصادي يف الــضفة الغربيــة تراجــع نــشاط القطــاع اخلــاص يف غــزة،   
وتــشري .  نــسبته صــفر٢٠٠٧ منــو حقيقــي مــسقط للنــاتج احمللــي اإلمجــايل يف عــام  أدى إىل ممــا

 باليـني دوالر    ٤,١النتائج األولية إىل ارتفاع طفيف يف الناتج احمللي اإلمجايل حيث ارتفـع مـن               
ويف املقابــل، تــشري التقــديرات إىل أن . ٢٠٠٧ باليــني دوالر يف عــام ٤,٢ إىل ٢٠٠٦يف عــام 

، مقارنـة  ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام   ٥  احمللـي اإلمجـايل قـد اخنفـض بنـسبة        جنصيب الفرد من النات   
وظـل التـضخم     .١٩٩٩ يف املائـة مقارنـة مبـستواه يف عـام            ٤٠، وبنسبة تكاد تبلغ     ٢٠٠٦بعام  

 يف املائـة، حيـث يـرتبط املؤشـر بالـشيكل، الـذي ارتفعـت                ٣، متدنيا يف حدود     ٢٠٠٧يف عام   
 .)٢٠(٢٠٠٦لدوالر منذ عام قيمته مقابل ا

ــاين   - ٥٠ ــرة مــن كــانون الث ــران /ويف الفت ــاير إىل حزي ــه /ين ــة  ٢٠٠٧يوني ، اخنفــضت اإلنتاجي
ــة يف غــزة إىل مــستوى   ــها ٤٦التجاري ــة مــن طاقت وبــسبب تــشديد نظــام اإلغــالق يف    . يف املائ

وأغلقـت  . )٢١( يف املائة مـن طاقتـها      ١١يونيه، زادت اإلنتاجية اخنفاضا إىل ما متوسطه        /حزيران
 ٣ ٩٠٠ مؤسـسات مـن أصـل        ٣ ٧٠٥( املائـة مـن جممـوع املؤسـسات الـصناعية             يف ٩٥ زهاء

ووصـل العجـز التجـاري مـستويات        . )١٩(٢٠٠٧يونيـه   /أبواهبا منذ منتـصف حزيـران     ) مؤسسة
 يف  ٣٠أي بارتفـاع نـسبته       - ملائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل          يف ا  ٧٣غري مسبوقة، حيث بلغ     

 . سنة٣٠املائة عن املتوسط على مدى 
 يف املائـة مقارنـة مبعـدل        ٢٢,٢، بلـغ معـدل البطالـة        ٢٠٠٧ويف الفصل الرابع من عام       - ٥١
 يف  ٢٩وكان معدل البطالـة يف الفـصل الرابـع          . ٢٠٠٠ يف املائة يف الفصل الثالث من عام         ١٠

وحـسب التعريـف الواسـع للبطالـة، الـذي      .  يف املائـة يف الـضفة الغربيـة      ١٩,٢املائة يف غـزة، و      
 هــو ٢٠٠٧ل املُحــبطني، فــإن إمجــايل معــدل البطالــة يف الفــصل الرابــع مــن عــام   يــشمل العمــا

 .)٢٢( يف املائة يف غزة٣٥,٣  يف املائة يف الضفة الغربية و٢٥,٩:  يف املائة٢٨,٨
، أي بتراجـع طفيـف      ٢٠٠٦ يف املائة يف الربع الثاين من عام         ٣٦،٩وقدر الفقر بنسبة     - ٥٢

 يف املائـة، لكنـه أعلـى مـن مـستواه يف      ٣٨,٨ البالغ ٢٠٠٥ عن مستواه يف الربع األول من عام  
وُيعــزى يف املقــام األول االخنفــاض يف . )١( يف املائــة٢٧,٧ البــالغ ٢٠٠٤الربــع األول مــن عــام 

 إىل استئناف الـسلطة الفلـسطينية دفـع املرتبـات وإىل مـساعدة      ٢٠٠٦ مقارنة بعام   ٢٠٠٧عام  

__________ 
 )٢١( UNDP, The Gaza Strip: A Private Sector in Decline, December, 2007. 
 .Labour Force Survey, for the 4th Quarter of 2007, March 2008اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  )٢٢( 
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د احمللي يف الضفة الغربية استطاع أن خيلـق مـا يكفـي             املاحنني الدوليني، فضال عن كون االقتصا     
وحــسب .  الــيت ضــاعت يف غــزةالعمــلمــن فــرص العمــل اخلــاص للتعــويض قلــيال عــن فــرص   

 يف املائـة يف عـام       ٤٥تعريف البطالة القائم علـى الـدخل، فـإن معـدالت البطالـة قـد زادت مـن                   
 يف املائـة    ٤٩,١املائـة إىل     يف   ٣٥,٥أي من نـسبة     : ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥٦,٨ إىل   ٢٠٠١

 . يف املائة يف قطاع غزة٧٩,٣ يف املائة إىل ٦٤,٧يف الضفة الغربية، ومن 
 

 حة العامة وانعدام األمن الغذائيالص  
نظرا إىل أنـه ال يـدخل إىل غـزة سـوى الـسلع الغذائيـة األساسـية، وأنـه مت إقفـال بـاب                          - ٥٣

وكــاالت مثــل األونــروا وبرنــامج األغذيــة الــواردات والــصادرات، فــإن درجــة االعتمــاد علــى  
 يف املائـة يف     ٦٣ يف املائـة، مقارنـة بنـسبة         ٨٠العاملي يف املعونة الغذائية يف غزة تزيـد اآلن علـى            

ــة   ٦٠، كــان حــوايل ٢٠٠٧ويف عــام . )١١(٢٠٠٦عــام  ــة مــن الالجــئني يتلقــون املعون  يف املائ
 أسـرة يف الـضفة الغربيـة        ٢٥ ٠٠٠ وعـالوة علـى ذلـك، تلقـى مـا يزيـد علـى              .الغذائية الطارئة 

 .٢٠٠٧ أسرة يف قطاع غزة مساعدة نقدية طارئة من األونروا يف عام ٣ ٠٠٠وحوايل 
ومع أن بعض املواد الغذائية األساسية ال تزال متوافرة، فإن شح بعـض املـواد األخـرى          - ٥٤

 بنـسبة  ، زاد سـعر دقيـق القمـح     ٢٠٠٧وخـالل عـام     . قد تسبب يف زيـادات حـادة يف األسـعار         
وزادت أســعار الــسلع . )١( يف املائــة يف قطــاع غــزة٥١ يف املائــة يف الــضفة الغربيــة وبنــسبة ٩٧

ــار    ــادة حــادة خــالل أي ــران /األساســية األخــرى يف غــزة زي ــه /مــايو وحزي حليــب : ٢٠٠٧يوني
ــسبة   ــسبة    يف٣٠األطفــال بن ــة واألرز بن ــة٢٠,٥املائ ــرقم القياســي   .  يف املائ ويعــزى ارتفــاع ال

الســتهالك، الــذي كــان معتــدال نــسبيا بــالنظر إىل االخنفــاض احلــاد يف إمــدادات غــزة  ألســعار ا
كلمـــا زادت مـــستويات الفقـــر، قـــلّ و .)٢٣(باألغذيـــة، إىل تراجـــع العـــرض والطلـــب كليهمـــا

 .بأيدي األسر من مال تنفقه على املواد الغذائية ما
ل سـريع القـدرة     ويف ظل غياب إمـدادات منتظمـة بـالوقود والكهربـاء، تقلـصت بـشك               - ٥٥

على توفري خدمات الرعاية الصحية األساسـية للطـوارئ يف قطـاع غـزة يف الفـصل األخـري مـن                     
وبعــــد حــــاالت انقطــــاع الكهربــــاء وإمــــدادات الوقــــود يف مــــستهل كــــانون . ٢٠٠٧عــــام 
 مستــشفى تابعــا لــوزارة الــصحة، شــأهنا شــأن معظــم مراكــز   ١١، قــام ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

ــصحية األوليــ   ــة ال ــة للطــوارئ   الرعاي ــداهتا االحتياطي ــف مول ــشفيات  . )١٩(ة بتوقي ــادت املست وأف
 ٧٠ و ٦٠بوقوع حاالت عجز يف إمدادات الـديزل الالزمـة لتوليـد الكهربـاء نـاهزت مـا بـني            

__________ 
 ,”Socio-economic Report“اخلــاص لعمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط      املتحــدة مــماألمكتــب منــسق   )٢٣( 

December 2007. 
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وأبلغت منظمـة الـصحة العامليـة أن متوسـط سـاعات انقطـاع الكهربـاء يف اليـوم عـن                      .يف املائة 
 سـاعات   ٤ مدينة غزة، و     وأحياءساعات يف مشال غزة      ١٠مرافق الرعاية الصحية يف غزة بلغ       

 . رفحقضاء خان يونس وساعتني يف وأحياءيف املنطقة الوسطى 
 يف املائـة مـن أصـناف    ٤٠ بـنقص يف األدويـة، حيـث تـدىن حـوايل          ٢٠٠٧واتسم عام    - ٥٦

ويف قطــاع  .األدويــة يف قائمــة األدويــة األساســية إىل مــستويات حرجــة يف معظــم فتــرات العــام
 صــنفا ٤١٦ صــنف مــن أصــل  ١٠٠، ٢٠٠٧ديــسمرب /غــزة، اخنفــض، حبلــول كــانون األول  

ــصفر    ــة األساســية إىل مــستوى ال ــغ يف كــانون األول  .مــدرجا علــى قائمــة األدوي ديــسمرب /وبل
 .)١( أصناف٢٠٣  عدد أصناف اللوازم الطبية اليت تدنت إىل مستوى الصفر٢٠٠٧

اه اجملـارير يف قطـاع غـزة، وغمـر قريـة         ، طفح حوض لتنقية مي    ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار  - ٥٧
صغرية يف مشايل غزة بعشرات آالف األمتار املكعبة من مياه اجملارير غري املعاجلة، مما تـسبب يف                 

وأدى عجـز البلـديات عـن    .  نـسمة ٢ ٠٠٠ جبـروح وتـشريد     ٢٥قتل مخسة أشخاص وإصـابة      
ــة النفايــات الــصلبة إىل حــاالت مرضــية إضــافية وإصــابات     واضــطرت . بالديــدانمواصــلة إزال

 لتر من الديزل يف الـشهر لـصاحل أسـطول           ١٠٠ ٠٠٠األونروا إىل دعم البلديات مبا يزيد على        
 .العربات الالزمة لتجميع النفايات الصلبة

وبــسبب حــاالت اإلغــالق الــصارم وحظــر التجــول يف الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة،     - ٥٨
ية أثنـاء فتـرة احلمـل أو الـوالدة إىل           تعرضت النـساء يف مـسعاهن للحـصول عـل الرعايـة الـصح             

وتـشري  . التأخري، بل وُمنعن كُليا يف بعض احلاالت من احلصول على الرعاية الـيت حيـتجن إليهـا           
 امرأة تضع محلها وهي حتـاول شـق طريقهـا إىل            ٢ ٥٠٠التقديرات إىل أن ما جمموعه السنوي       

وحــسب نتــائج  .ء واألطفــالويــضر انعــدام األمــن الغــذائي أيــضا بــصحة النــسا  .مرفــق للتوليــد
 يف املائة من األطفـال الـذين        ٥٧,٧، فإن نسبة    ٢٠٠٦سبتمرب  /دراسة أجرهتا األونروا يف أيلول    

 يف املائة من احلوامل يف غـزة يعـانون          ٤٤,٩ شهرا ونسبة    ٣٦ أشهر و    ٦أعمارهم بني   تتراوح  
 .من فقر الدم

 
 الشباب والتعليم  

عـام  يف   يف املائـة     ٩٦,٨ألساسي من معدل الذروة البـالغ       تراجع إمجايل القيد بالتعليم ا     - ٥٩
 .)٢٤(٢٠٠٧-٢٠٠٦املائة خالل السنة الدراسية  يف ٩١,٢ إىل معدل ٢٠٠٠
وعلى مر السنني، أدى العنف املـزمن، ونقـص التمويـل واالضـطرابات إىل اهنيـار شـبه                   - ٦٠

ــزة   ــاع غــ ــيم يف قطــ ــاع التعلــ ــام لقطــ ــروا  . تــ ــسري األونــ ــدة ٢١٤وُتــ ــة لفائــ ــوايل مدرســ   حــ
__________ 

 )٢٤( UNICEF: Media Release "Schools Re-open to Darker, Colder Class Room", 1 February, 2008. 
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ــزة ٢٠٠ ٠٠٠ ــاع غــ ــام  .  طالــــب يف قطــ ــال العنــــف يف عــ ــسارة٢٠٠٧وأدى أعمــ   إىل خــ
ويقدر عدد األطفال الـذين انقطعـوا عـن الدراسـة           .  يوما تعليميا يف مدارس األونروا     ١٤ ٧٣٠

وبالنـسبة  . )١٩(٢٠٠٧خـالل النـصف األول مـن عـام          إمجـاال    طفـل    ٢ ٠٠٠ بـيف مدارس غزة    
 باملائــة مــن األطفــال يف  ٩٠ و ٦٦ مــا يتــراوح بــني  رســب، ٢٠٠٦-٢٠٠٥للــسنة الدراســية 

ــات الرياضــيات، بينمــا    ــراوح بــني  رســبقطــاع غــزة يف امتحان ــا يت ــة يف ٦١ و ٢٨ م  يف املائ
 .امتحانات اللغة العربية

 يومـــا خـــالل الـــسنة الدراســـية ٣٥ويف الـــضفة الغربيـــة، خـــسرت مـــدارس األونـــروا  - ٦١
 تـصاعديا يف الـسنة الدراسـية         قـد أبـدت اجتاهـا      ورغم أن نتـائج االمتحانـات     . ٢٠٠٧-٢٠٠٦
وعلــى ســبيل . ، فــإن التحــصيل التربــوي ال يــزال مثــار قلــق يف الــضفة الغربيــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 يف  ٥٦ يف املائة يف امتحانـات الرياضـيات و          ٤٥املثال، مل ينجح من طلبة الصف الثامن سوى         
 .لغة العربية يف املائة يف امتحانات ال٦٩املائة يف امتحانات العلوم و 

ويف إطار احلظر الصارم الذي تفرضه إسرائيل على املنتجات الـواردة إىل قطـاع غـزة،                 - ٦٢
ومل حيـصل األطفـال   . حظرت إسرائيل استرياد الورق الالزم لطباعة الكتـب املدرسـية لألطفـال    

ة ف الثـاين مـن الـسن      على الكتب املدرسية يف الوقت املناسب، سواء يف النصف األول أو النـص            
وإضـافة إىل   .، حيث مل يصل الورق إىل غزة إال بعد بدء كـل فـصل       ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسية  

 يف املائـة    ٣٤ين   يف املائـة مـن أطفـال غـزة يعـانون مـن األرق، فيمـا يعـا                  ٤٠ذلك، فإن ما يبلـغ      
 .)٢٥(آخرون من القلق

 
 املرأة وضع

أي بزيـادة   ،  ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام      ٨٩,٨ بلغ معدل حمـو األميـة يف صـفوف النـساء           - ٦٣
يف املائـة، أي     ٩٧,١  وبلغ معـدل حمـو األميـة يف صـفوف الرجـال            .٢٠٠٠ يف املائة عن عام    ٧

 .)٢٦(٢٠٠٠يف املائة مقارنة بعام  ٢,٩ بزيادة

ومعــدل القيــد بــالتعليم األساســي أعلــى يف صــفوف النــساء منــه يف صــفوف الرجــال،   - ٦٤
يف املائـة يف الـسنة      ٩٠ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠  يف املائـة يف الـسنة الدراسـية        ٩٨ لكنه اخنفـض مـن    

بلغـت  : صل النساء بدرجة أقل من الرجال على شـهادات عليـا         حتو. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الدراسية
ــسبة النــساء احلاصــالت علــى     ــالوريوس ن ــام  ٦,٢البك ، مقارنــة بنــسبة  ٢٠٠٦ يف املائــة يف ع

 . من الرجاليف املائة  ٩,٦
__________ 

 )٢٥( UNICEF “Humanitarian Action Update: Occupied Palestinian Territory”, 17 December 2007. 
 .Women and Men in Palestine, Issues and Statistics, (August 2007)اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  )٢٦( 
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يف املائـة يف الربـع الثـاين مـن           ١٦,٦ ة العاملـة  ومل يتجاوز معدل مشاركة املرأة يف القو       - ٦٥
بيد أن معدل عمالة املـرأة قـد زاد         . يف املائة بالنسبة للرجال    ٦٧,٨ ، مقارنة مبعدل  ٢٠٠٧ عام

 . يف املائة١٠,٣ البالغ ٢٠٠١ عن مستواه يف عام

االقتصادية يف قطاع غزة قد تـسبب يف زيـادة           - االجتماعيةويبدو أن تردي الظروف      - ٦٦
وحسب اليونيسيف، فقد أبلغت اثنتان من بـني كـل مخـس نـساء              . تويات العنف ضد املرأة   مس

وهـو مـا ميثـل ارتفاعـا مقابـل نـسبة واحـدة إىل            ،  ٢٠٠٧ أهنن تعرضهن للعنـف يف غـزة يف عـام         
 جرميـة قتـل دفاعـا عـن الـشرف يف غـزة، مقابـل                ١٢ووقعت  . ٢٠٠٦ كل مخس نساء يف عام    

 .)٢٥(٢٠٠٤جرائم يف عام  ٤
 

 اجلوالن السوري احملتل -لثا ثا 
كيلـــومترا مربعـــا خاضـــع  ١ ٢٥٠ اجلـــوالن الـــسوري، الـــذي تبلـــغ مـــساحته حـــوايل - ٦٧

قرار حكومـة   ) ١٩٨١ (٤٩٧ واعترب قرار جملس األمن   . ١٩٦٧ لالحتالل اإلسرائيلي منذ عام   
لعـرب  ومتنـع إسـرائيل عـودة الـسكان ا        . إسرائيل بضم اجلوالن السوري احملتل قرارا غري قـانوين        

ــام    ــدوا يف عـ ــذين أُبعـ ــل الـ ــسوري احملتـ ــوالن الـ ــوايل  ١٩٦٧ للجـ ــذ حـ ــددهم وقتئـ ــان عـ  ، وكـ
، ٢٠٠٧ مـارس /ويف آذار .  قرية ومزرعـة   ٢٠٠ سوري يعيشون يف حوايل    مواطن   ١٣٠ ٠٠٠

نــسمة يعيــشون يف مخــس  ٢١ ٠٠٠ بـــ تراجــع عــدد الــسكان العــرب الــسوريني إىل مــا يقــدر  
 .)٢٧(مستوطن إسرائيلي ٢٠ ٠٠٠ اءويضم اجلوالن أيضا زه. بلدات رئيسية

، أبلغـت اجلمهوريـة العربيـة الـسورية أن عـدد املـستوطنات              ٢٠٠٧ أغسطس/ويف آب  - ٦٨
ويف إطـار محلـة اسـتيطانية جديـدة، أُعلنــت     . مـستوطنة  ٤٥ اإلسـرائيلية يف اجلـوالن قـد زاد إىل   

ضــي يف  وحــدة ســكنية جديــدة يف اجلــوالن احملتــل، وعرضــت إدارة األرا ٣٠٠ خطــط لتــشييد
، ٢٠٠٧ أبريـل /ويف منتـصف نيـسان    .دومنا من األراضـي لبيعهـا للمـستوطنني        ٢ ٥٠٠ إسرائيل

أعلنت مستوطنة آلوين هباشان بيع وحدات سكنية شيدت على أنقاض قريـة اجلـويزة العربيـة،                
 .)٢٨(للوحدة السكنية الواحدة دوالر ٢٧ ٠٠٠ بسعر

 مــن أبنــاء اجلــوالن يف    مواطنــا ســوريا  ١٥ ، كــان هنــاك  ٢٠٠٧ أغــسطس/ويف آب - ٦٩
واعتقلت السلطات اإلسرائيلية اثـنني آخـرين يف   . السجون اإلسرائيلية، بتهمة مقاومة االحتالل 

ورفـضت الـسلطات    . ، إثر اقتحام الشرطة لقـرييت جمـدل مشـس وبقعاتـا           ٢٠٠٧ يوليه/هناية متوز 
__________ 

 )٢٧( ICRC: Operational Update, ICRCK activities in the Occupied Golan, 22 March 2007. 
ارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين           تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املم       )٢٨( 

 .٧٤، الفقرة )A/62/360(وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة 
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، ب األمحـر الدوليـة  اإلسرائيلية مرارا وتكرارا طلبـات املؤسـسات الدوليـة، مبـا فيهـا جلنـة الـصلي              
 .)٢٩(بزيارة السجناء العرب السوريني

وال تزال األلغـام األرضـية تـشكل هتديـدا لـسكان القـرى العربيـة الـسورية يف اجلـوالن                      - ٧٠
، انفجر لغم ممـوه يف شـكل لعبـة أطفـال يف اجلـزء               ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٧ويف  . احملتل

ويف .  اجلــران جبــروح يف الــصدر والعيــننيةريــغــري احملتــل مــن القنيطــرة، وأصــيب طفــالن مــن ق 
ــال يف        ــة أطف ــة البعــث، أصــيب أربع ــة ومدين ــة خــان أرنب ــة بــني قري ــة الواقع  كــانون ٢٣املنطق

 .)٣٠(كعبة، نتيجة انفجار لغم مموه يف شكل لعبة أطفال م٢٠٠٦ديسمرب/األول
ادرت مبـشروع   حكومة اجلمهورية العربية السورية، فإن إسرائيل قد ب       وفقا ملا ذكرته    و - ٧١

ــة مــن جبــل       ــاطن األرض علــى مقرب ــة يف اجلــوالن، يف مرفــق بب للــتخلص مــن النفايــات النووي
 .ومل يتسن التحقق من هذا االدعاء من مصدر مستقل. الشيخ
ــه   - ٧٢ ــا ذكرت ــا مل ــسورية،   وفق ــة ال ــة العربي ــة اجلمهوري ــإن احكوم ــسوريني يف  ف ــواطنني ال مل

 يف ٢٥وال يتلقـى املزارعـون سـوى     .ول علـى امليـاه  سـبل حمـدودة للحـص    لـديهم     احملتل اجلوالن
 الزراعـي لـألرض     املنـتج   ممـا يـؤثر سـلبا علـى        ،املائة من كمية املياه اليت حيتاجوهنا لزراعة التفـاح        

ــة ــ )٣١(العربي ــه ال وُي ــزعم أن ــاء الــصهاريج لتخــزي   ُي ــار أو بن ــاه األمطــار  نسمح هلــم حبفــر اآلب  مي
 كـي  تولـ أيضا من استخدام ميـاه حبـرية مـسعدة الـيت حُ            السوريون   املقيمونمنع  ُيو. الثلوج أو

ــستوطنات اإلســرائيلية  ــستخدمها امل ــة مــن   . )٣٢(ت ــق املعلومــات املقدم ــة ووف ــة حكوم اجلمهوري
العربيــة الــسورية، تفــرض الــسلطات اإلســرائيلية بــشكل غــري متناســب ضــرائب مرتفعــة علــى     

ــا إىل      ــصل أحيان ــسوريني يف اجلــوالن، ت ــرب ال ــزارعني الع ــة احملاصــيل    يف٥٠امل ــن قيم ــة م  املائ
يسرت قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك وجلنة الـصليب األمحـر            قد  و. ضرائبلل اخلاضعة

 طـن مـن التفـاح إىل        ١٠ ٠٠٠الدولية، من خالل جهود املـساعدة الـيت تبـذالهنا، نقـل حـوايل               
 .)٣١(األسواق السورية من خالل نظام للنقل بالشاحنات ظهرا لظهر

 ابالنـسبة للمقــيمني الــسوريني يف اجلــوالن احملتــل، تفــرض الــسلطات اإلســرائيلية قيــود و - ٧٣
 .لألغـراض الدينيـة أو التعليميـة أو األسـرية         اجلمهورية العربيـة الـسورية       إىلشديدة على السفر    

__________ 
 .٧٦املرجع نفسه، الفقرة  )٢٩( 
 . ٧٧املرجع نفسه، الفقرة  )٣٠( 
 )٣١( The Situation of Workers of the Occupied Arab Territories (Geneva, International Labour Office, 2007). 

Appendix to the report of the Director-General, International Labour Conference, 96th session, 2007. 
وغـريه مـن    اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين                 تقرير   )٣٢( 

 .٧٥، الفقرة )A/62/360 (عرب يف األراضي احملتلةالسكان ال
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ــساعدة          ــة امل ــصليب األمحــر الدولي ــة ال ــة فــض االشــتباك وجلن ــم املتحــدة ملراقب ــوة األم ــوفر ق وت
لعمل مع الـسلطات اإلسـرائيلية والـسورية علـى الـسواء، لتيـسر مـرور األشـخاص                   با ،والتنسيق

ــ ــلةربعــ ــة الفاصــ ــام .  املنطقــ ــور  ٢٠٠٧وخــــالل عــ ــوة يف عبــ ــاعدت القــ ــا، ٦٧٠، ســ  طالبــ
صحية للرعايـة الـ   وقـدمت القـوة أيـضا خـدمات         . مـدنيني آخـرين    ٥حاج وعروسني و     ٥٠٠ و
ذلــك، ســاعدت القــوة يف تــسلم ة إىل وباإلضــاف.  مــدنيا١١٦قرويــا وعالجــا طبيــا لـــ  ٢٤٣ لـــ

ــدني    ــرائيلية مــ ــوات اإلســ ــن القــ ــسورية مــ ــسلطات الــ ــورياالــ ــوالن  ا ســ ــرب إىل اجلــ ــذي  عــ الــ
 .)٣٣(إسرائيل حتتله

 مدرسـة تعـاين مـن       ١٢ نالعربيـة الـسورية اخلمـس املوجـودة يف اجلـوال          وتوجد باملـدن     - ٧٤
ــة املعــدات، إىل   ــة غــري صــحية لأل   درجــةاالكتظــاظ وقل ــوفر بيئ ــة  . طفــال أهنــا ت ــد حكوم وتفي

ــة الــسورية بــأن   ــة العربي ــاء والــصيادلة   املهنــينياجلمهوري  العــرب الــسوريني، مبــا يف ذلــك األطب
زعم أنـه يطلـب مـن       وُي .حيرمون من رخص العمل يف اجلوالن مما يدفع العديد منهم إىل اهلجرة           

ــوا يف ا     .لبحــث عــن عمــل املقــيمني العــرب يف اجلــوالن أن يقبلــوا اجلنــسية اإلســرائيلية إذا رغب
كد حكومة اجلمهورية العربية الـسورية أن العمـال العـرب الـسوريني يف      ؤوعالوة على ذلك، ت   

ــصاحل نظــرائهم اإلســرائيليني،      ــز ل ــانون مــن التميي ــسبيا  يظــروف عمــل رد مــع اجلــوالن يع ــة ن ئ
 .أقل وأجور
 حظـرت أن الـسلطات اإلسـرائيلية      بـ  أيضا حكومة اجلمهورية العربية الـسورية        وأفادت - ٧٥

 عربية يف اجلـوالن وتفـرض رقابـة صـارمة علـى الكتـب وغريهـا مـن           مطبوعةإنشاء أي صحافة    
 .  أنه مل يتحقق أي مصدر مستقل من هذا االدعاءإال. املواد املطبوعة

 
 االستنتاجات -رابعا  

 اإلســرائيليني والفلــسطينيني مبقــدار النــصف مــنيف حــني اخنفــض عــدد ضــحايا العنــف  - ٧٦
، فــإن مزجيــا مــن عمليــات ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفتــرة احلــال قارنــة إىل مــا كــان عليــه تقريبــا بامل

اإلغالق املكثفة والعقوبات اليت فرضتها إسرائيل وتصاعد الرتاعات الداخليـة بـني الفلـسطينيني              
االجتماعيـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة     -  إىل زيادة ملموسة يف حدة األزمة االقتـصادية   ىأد

وتدل مجيع املؤشرات االقتصادية واالجتماعيـة واملتعلقـة بالـصحة العامـة علـى          . ٢٠٠٧يف عام   
أن مــستوى املعيــشة بــصدد التــدهور، وعلــى التفكــك االجتمــاعي وتقطــع األواصــر املكانيــة،     

ويكـاد سـكان قطـاع غـزة ُيـصبحون معـزولني        .وتفاقم اليأس، وتزايد العنف بـني الفلـسطينيني  
__________ 

ــر  )٣٣(  ــة فــض االشــتباك     تقري ــوة األمــم املتحــدة ملراقب ــام عــن ق ــرة مــن  ( األمــني الع ــسمرب/ كــانون األول٢للفت  إىل ٢٠٠٦دي
ر األمـني العـام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض                 تقريـ ؛ و ٤ و   ٣، الفقرتـان    )S/2007/331(،  )٢٠٠٧يونيـه   /حزيران٦
 .٤ و ٣، الفقرتان )S/2007/698(، )٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول٣١يونيه إىل/ حزيران٧للفترة من ( شتباكاال
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حيـــصلون إال علـــى الـــسلع األساســـية الـــضرورية ومـــواد      متامـــا عـــن العـــامل اخلـــارجي، وال    
 .اإلنسانية املساعدة

وقد أعلن كل من جملس األمن واجلمعية العامـة أن قـرار إسـرائيل بـضم اجلـوالن قـرار                     - ٧٧
 يف توسيع مـستوطناهتا ويف انتـهاك        ٢٠٠٧ ومع ذلك استمرت إسرائيل يف عام        )٣٤(الغ وباطل 

  .السوري احملتلحقوق السكان السوريني يف اجلوالن 

وقد دفعت األحـوال يف األرض الفلـسطينية احملتلـة الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة إىل                    - ٧٨
 مليــون دوالر، ممــا ميثــل زيــادة قــدرها ٤٥٤، الــذي حقــق ٢٠٠٨إطــالق النــداء املوحــد لعــام 

 علـى أربـع   ٢٠٠٨ويركـز نـداء عـام    . ٢٠٠٧ يف املائة بالقياس إىل ما حققـه نـداء عـام             ٨,٥١
ــ ــة دون    ق ــشة واحليلول ــة ســبل املعي ــسية مــن أجــل كفال ــدهور األوضــاع  املضايا رئي ــد مــن ت : زي
ــسانية؛   )أ( ــساعدة اإلن ــدويل؛     ) ب(امل ــساين ال ــانون اإلن ــذ الق ــدنيني وتنفي ــة امل رصــد ) ج(محاي

. ةتعزيــز تنــسيق األنــشطة اإلنــسانية لألمــم املتحــد     ) د(الــشؤون اإلنــسانية واإلبــالغ عنــها؛    
االجتماعية، فليس مـن املتوقـع أن        - التدابري إىل تثبيت األوضاع االقتصادية     تلكهتدف   وبينما

  .ُتسهم يف حتسني هذه األوضاع يف األرض الفلسطينية احملتلة على املدى الطويل

وقد كرر األمني العام يف الرسالة اليت وجهها إىل حلقة األمم املتحـدة الدراسـية بـشأن                 - ٧٩
 موقـف األمـم املتحـدة الـذي         ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١٩طيين يف   تقدمي املساعدة للـشعب الفلـس     

مؤداه أنـه ال ميكـن إحـداث تغـيري جـذري يف املـشاكل االقتـصادية واإلنـسانية الـيت يعـاين منـها                        
لفلــسطينيني انح متــالــشعب الفلــسطيين إال عــن طريــق تــسوية سياســية دائمــة ُتنــهي االحــتالل و  

قيـق جنـاح كـبري، مـشريا إىل املفاوضـات الثنائيـة       وأكد تـوافر الـشروط األساسـية لتح    .استقالهلم
وأخريا أعـرب عـن قناعتـه بإمكانيـة اجتيـاز خطـى تارخييـة حنـو حتقيـق رؤيـة            .وإىل دعم املاحنني

دولتني، إسرائيل وفلسطني، تعيشان جنبا إىل جنب يف سـالم وأمـن، إذا تـوافر املـزيج املناسـب                   
 .من احلكمة والواقعية والشجاعة السياسية

 
 

__________ 
 . ٦١/٢٧؛ وقرار اجلمعية العامة )١٩٨١ (٤٩٧قرار جملس األمن  )٣٤( 


