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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠٠٩الدورة املوضوعية لعام     الدورة الرابعة والستون

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

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

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

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

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

 مذكرة من األمني العام    
  

إىل األمـني العـام أن يقـدم      ٢٠٠٨/٣١راره  طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف ق       
.  والستني، عن طريق اجمللس، تقريرا عـن تنفيـذ ذلـك القـرار    لثةإىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثا  

يقــدم إليهــا تقريــرا يف إىل األمــني العــام أن  ٦٣/٢٠١وطلبــت اجلمعيــة العامــة أيــضا يف قرارهــا 
دته اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا           وهذا التقرير الذي أع   . والستنيرابعة  دورهتا ال 

  .مقدم استجابة إىل قراري اجلمعية العامة واجمللس

 
  

  *  A/64/50.  

  **  E/2009/100.  
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تقرير أعدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عن االنعكاسات         
االقتــصادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــى األحــوال املعيــشية  

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

    

  موجز  
ــئ احــتالل     ــا فت ــسطينيةام ــشرقية، و  ألرض الفل ــا القــدس ال ــا فيه ــدابري االحتجــاز  ، مب ت
 وفـرض قيـود صـارمة علـى       ، وهـدم املنـازل    ، واسـتخدام القـوة بـشكل غـري متناسـب          ،التعسفي
ــاء، واالفتقــا ،احلركــة ــشدد وطــأة املــشاق االقتــصادية  غــالقاإلوسياســات ر إىل رخــص البن  ُي

مــا فتــئ  و.  يف األرض الفلــسطينية احملتلــة الفلــسطينيونالــسكان واالجتماعيــة الــيت يكابــدها   
ــداخلي  ــة تقــدمي اخلــدمات     الــصراع ال ــضا يف وقــوع إصــابات ويف عرقل ــسبب أي  الفلــسطيين يت

  .األساسية إىل السكان
هجمـات الناشـطني الفلـسطينيني وإطـالق الـصواريخ علـى             ٢٠٠٨ تواصلت يف عام  و  

ويف . العمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية     كما تواصـلت    املدن اإلسرائيلية انطالقا من قطاع غزة،       
، شن اجليش اإلسـرائيلي عمليـة عـسكرية يف قطـاع غـزة دامـت                ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

 آخـرين   ٥ ٣٨٠ شخـصا وإصـابة      ١ ٤٤٠  يوما وأدت، حسب التقارير الواردة، إىل قتـل        ٢٢
جبــراح، وإىل تفــاقم خطــري يف األزمــة اإلنــسانية واالقتــصادية الــصعبة أصــال النامجــة عــن عمليــة 

ــة منــذ حزيــران      ــه /اإلغــالق الــيت تفرضــها إســرائيل علــى قطــاع غــزة، الــذي بقــي يف عزل يوني
ام للقطـاع اخلـاص     ، واليت يرافقهـا تـدهور سـريع يف األحـوال املعيـشية، واهنيـار شـبه تـ                  ٢٠٠٧

  .ونقص يف السلع األساسية مثل الغذاء والكهرباء والوقود
 يـشكل سـببا رئيـسيا للفقـر واألزمـة اإلنـسانية يف         نظـام اإلغـالق اإلسـرائيلي     ال يزال   و  

املــوارد الطبيعيــة، مبــا فيهــا األرض  يقيــد وصــول الفلــسطينيني إىل و، األرض الفلــسطينية احملتلــة
علـى  و. والعمالـة واألسـواق والـشبكات االجتماعيـة والدينيـة         ساسية  واخلدمات االجتماعية األ  

الرغم من تلك القيود، متكنت السلطة الفلسطينية من حتقيق بعض التقدم يف جماالت مـن قبيـل                 
ــة، وتقــدمي اخلــدمات يف جمــايل        ــة احمللي ــة، واهلياكــل األساســية العام ــة العام األمــن، وإدارة املالي

  .لها متكنها من دفع أجور موظفي اخلدمة املدنية شهرياالصحة والتعليم، ألسباب أق
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ومـصادرة األراضـي    واملواقـع االسـتيطانية     املـستوطنات   قيام إسرائيل بتوسـيع     تسبب  وي  
اتفاقيـة جنيـف    خريطـة الطريـق و    ، مبـا ُيخـالف      األرض الفلسطينية احملتلة  يف  العازل   داروبناء اجل 

إىل حـد كـبري يف    يف توسـعها الـشرقية احملتلـة و  وسائر قواعـد القـانون الـدويل، يف عـزل القـدس             
  .االقتصادي واالجتماعيإيقاف عجلة احلياة على الصعيدين ويف  الضفة الغربيةعمق 

ســيعها ووُت ١٩٦٧منــذ عــام احتالهلــا للجــوالن الــسوري  تواصــل إســرائيل ال تــزال و  
ــستوطنات ل ــلم ــن    هفي ــس األم ــرار جمل ــهاك لق ــو )١٩٨١ (٤٩٧، يف انت ــى د ، وفرضــها للقي عل

ــاملــواطنني الــسوريني الــذين يعيــشون   ، وهــذا مــا يتــسبب أيــضا يف اســتمرار خلــق املــشاق    هفي
  .االقتصادية واالجتماعية للسكان العرب السوريني

  
    

 
  

تود اللجنة االقتصادية االجتماعية لغريب آسيا أن تنوه، مع تقديرها، باملسامهات الفنيـة يف هـذا التقريـر لكـل              *  
ون الـسياسية، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                     من إدارة الـشؤ   

ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن، ومكتــب تنــسيق الــشؤون 
 .األوسط شرقاإلنسانية، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف ال
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  مقدمة  -أوال   
 علـى أمهيـة إحيـاء عمليـة     ٣١ /٢٠٠٨شـدد اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف قـراره          - ١

 ٢٤٢الــسـالم يف الــشـرق األوســـط علــى أســـاس قــرارات جملـــس األمــن، مبـــا فيهــا القـــرارات       
، )٢٠٠٣ (١٥١٥، و   )٢٠٠٢ (١٣٩٧، و   )١٩٧٨ (٤٢٥، و   )١٩٧٣ (٣٣٨، و   )١٩٦٧(

، ومبدأ األرض مقابل السالم، فضالً عن االمتثال لالتفاقات اليت مت التوصـل          )٢٠٠٤ (١٥٤٤و  
 ودعا اجمللس   . ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيين      يةسرائيلاإلكومة  احلإليها بني   

االقتصادي واالجتماعي إىل رفع القيود الصارمة املفروضة على الشعب الفلـسطيين، مبـا يف ذلـك                
ناشئة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية اجلارية، وإىل اختاذ تدابري عاجلـة أخـرى بغـرض               تلك ال 

وشـدد  . التخفيف من حدة احلالة اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، ال سيما يف قطـاع غـزة               
 اجمللس على ضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليميـة لـألرض الفلـسطينية احملتلـة،               

 يف تلك األراضـي، مبـا يف ذلـك    سلعمبا فيها القدس الشرقية، وضمان حرية انتقال األشخاص وال        
إزالة القيود املفروضة على الدخول إىل القدس الشرقية واخلروج منها، وحرية االنتقال إىل العـامل           

ويف القــرار نفــسه، طلــب اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إىل مجيــع األطــراف   .اخلــارجي ومنــه
احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني وذلـك            

  .١٩٤٩أغسطس / آب١٢وفقا التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 
ملنـازل  اتـدمري  عـن  توقـف  تأن  إىل  االحتالل،  بـ إسـرائيل، الـسلطة القائمـة       ودعا اجمللـس      - ٢

كــات، واملؤســسات االقتــصادية، واألراضــي الزراعيــة والبــساتني، يف األرض الفلــسطينية واملمتل
 أن مــن جديــد وأكــد.  مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وكــذلك يف اجلــوالن الــسوري احملتــل،احملتلــة

، ويف اجلــوالن  الــشرقيةفيهــا القــدس  األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــااملــستوطنات اإلســرائيلية يف
إىل دعــا تــل، غــري شــرعية وتــشكل عقبــة أمــام التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، و الــسوري احمل

التنفيذ التام لقرارات جملس األمن ذات الـصلة، وامتثـال إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،                
أن اسـتمرار إسـرائيل   وأكد من جديد أيـضا  . لقانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية جنيف الرابعة    ل

 يتنـاىف   وحوهلـا، القـدس الـشرقية   ذلـك يف     دار يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا يف         اجل تشييديف  
 الـضفة الغربيـة، ويـضعف بـشدة التنميـة          فتـت مع القـانون الـدويل، ويعـزل القـدس الـشرقية، وي           

ــة   ــصادية واالجتماعيـ ــشعب االقتـ ــسطيين، ودعـــ للـ ــصدد، إىل  االفلـ ــذا الـ ــد ، يف هـ ــام التقيـ التـ
ــة ا  ــات القانوني ــواردة يفبااللتزام ــوى  ل ــن  الفت ــصادرة ع ــة الال ــة يف  حمكم ــدل الدولي ــوز٩ع /  مت

وطلـب  . ١٠/١٥-العامة دإط  ويف قرار اجلمعية  ) Corr.1 و   A/ES-10/273انظر   (٢٠٠٤ يوليه
ــة العامــة يف دورهتــا الثالثــ إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل  ــة و اجلمعي ستني، عــن طريــق اجمللــس  ال

  . تنفيذ هذا القراراالقتصادي واالجتماعي، تقريراً عن
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احلقــوق غــري القابلــة للتــصرف ، أعــادت اجلمعيــة العامــة تأكيــد ٦٣/٢٠١ويف القــرار   - ٣
للشعب الفلسطيين وسكان اجلوالن الـسوري احملتـل علـى مـواردهم الطبيعيـة، مبـا فيهـا األرض                   

ستغل املـوارد الطبيعيـة     مـــــن إسرائيـــــل، السلطـــــــة القائمـــــة باالحتالل، أال ت      ، وطلبت   واملياه
تتلفهـا   يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل أو                  

حبـق الـشعب   واعترفت اجلمعية العامة . اعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر   يتتسبب يف ض   أو
ــة        أو إتالفهــا أو ضــياعها  الفلــسطيين يف املطالبــة بــالتعويض نتيجــة الســتغالل مــوارده الطبيعي

استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال، بـسبب التـدابري غـري املـشروعة الـيت                   أو
تتخــذها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس 

 األرض الفلـسطينية    أن اجلدار الذي تقوم إسرائيل بتـشييده حاليـا يف         وأكدت اجلمعية   . الشرقية
احملتلــة، مبــا يف ذلــك داخــل القــدس الــشرقية وحوهلــا، يــشكل انتــهاكا للقــانون الــدويل وحيــرم     

، يف هـذا الـصدد، إىل التقيـد التـام           تمن موارده الطبيعية، ودع   بالغا  الشعب الفلسطيين حرمانا    
يوليـه  /متـوز  ٩يف  بااللتزامات القانونية الواردة يف الفتـوى الـصادرة عـن حمكمـة العـدل الدوليـة                 

ــة العامــة  . ١٠/١٥ -  ويف القــرار دإط٢٠٠٤ إســرائيل، الــسلطة القائمــة  مــن وطلبــت اجلمعي
بــاالحتالل، الكــف عــن إلقــاء النفايــات جبميــع أنواعهــا يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  

 مـن   شكل خطرا جسيما على مواردمها    وهو ما ي  القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل،       
وطلبـت اجلمعيـة العامـة      . عرض صـحة الـسكان املـدنيني للخطـر        يهدد البيئة و  ياملياه واألرض، و  

فيهـا أنابيـب اإلمـداد       إسرائيل أن تتوقف عن تـدمري اهلياكـل األساسـية احليويـة، مبـا             من  كذلك  
وارد باملياه وشبكات الصرف الصحي، وهو ما تترتب عليه مجلة أمور، منها إحلـاق الـضرر بـامل     

إىل األمني العام أن يقدم إليهـا يف دورهتـا الرابعـة والـستني     وطلبت . بيعية للشعب الفلسطيين الط
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية  -ثانيا   

  الوفيات واإلصابات
. يف قطـاع غـزة  واصل اجليش اإلسرائيلي شن العمليات العـسكرية يف الـضفة الغربيـة و              - ٤

وتواصــلت هجمــات الناشــطني الفلــسطينيني وإطــالق الــصواريخ مــن قطــاع غــزة باجتــاه املــدن  
وارتفع عدد اإلصـابات النامجـة عـن الـرتاع ارتفاعـا هـائال، وذلـك                . ٢٠٠٨اإلسرائيلية يف عام    

بشكل رئيسي نتيجة سلـسلة العمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية يف قطـاع غـزة، وبلـغ ذروتـه يف                     
وأفاد مكتـب   . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧بدأت يف   اليت  “ ية الرصاص املسكوب  ملع”

تنسيق الشؤون اإلنسانية أن اإلصابات يف الضفة الغربيـة كانـت مرتبطـة بـالعنف الـذي ميارسـه           
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ــدوريات       ــال، وال ــات البحــث واالعتق ــازل، وعملي ــستوطنون، واملظــاهرات ضــد اجلــدار الع امل
ــسكرية، ــسرية  العـ ــات الـ ــرائيلي والعمليـ ــيش اإلسـ ــاين  .  للجـ ــانون الثـ ــني كـ ــاير /وبـ  ٢٠٠٨ينـ

 فلــسطينيا نتيجــة الــرتاع    ١ ٧٦٦، قتــل مــا ال يقــل عــن     ٢٠٠٩ينــاير  /كــانون الثــاين   ١٩ و
 قتـيال، منـهم   ١ ٧١٥ -وأغلبيتـهم  . ٢٠٠٧ يف عـام  ٣٩٦ الفلسطيين، مقارنة بـ -اإلسرائيلي  

لسطينيني الـذين أصـيبوا جبـراح يف        وبلغ عدد الف  .  قتلوا يف قطاع غزة    - طفال على األقل     ٤٦٩
 ٥ ٨١٤ -وأغلبيتــهم . ٢٠٠٧ يف عــام ١ ٨٤٣ مــصابا، مقارنــة بـــ   ٧ ١٦٤الفتــرة نفــسها  
  . أصيبوا يف قطاع غزة- طفال على األقل ١ ٨٨٦مصابا، منهم 

 يومـا،   ٢٢الـيت دامـت     “ الرصـاص املـسكوب   ”وخالل العملية العـسكرية اإلسـرائيلية         - ٥
ت كثيفة ومتواصلة من القصف اجلوي واملدفعي والعمليات الربيـة،           سكان غزة من عمليا    عاىن

 شخــصا جبــراح، وفقــا لــوزارة الــصحة  ٥ ٣٨٠ قتــيال وأصــيب ١ ٤٤٠وســقط نتيجــة لــذلك 
 امـــرأة؛ وكـــان بـــني اجلرحـــى ١١٤ طفـــال و ٤٣١وكـــان بـــني القتلـــى . الفلـــسطينية يف غـــزة

  . امرأة٨٠٠طفال و  ١ ٨٧٢

لــسطيين لــيس نتيجــة مباشــرة لالحــتالل فإنــه قــد تــسبب ورغــم أن الــرتاع الــداخلي الف  - ٦
، قتــل ٢٠٠٨أكتــوبر /ينــاير إىل تــشرين األول/فمــن كــانون الثــاين. أيــضا يف حــدوث إصــابات

  .)١( فلسطينيا جراء العنف الداخلي٥٧٣ فلسطينيني وجرح ١٠٦

ــار االحــتالل اإلســرائيلي علــى       - ٧ ويف حــني أن الغــرض مــن هــذا التقريــر هــو وصــف آث
ــشعب  ــول     ال ــرة بــني أيل ــه، يف الفت ــإن مــن املهــم اإلشــارة إىل أن ــسطيين، ف  ٢٠٠٠ســبتمرب /الفل

ــأن  ٢٠٠٨ديــسمرب /وكــانون األول ــد ب ــراد  ٩٠ مــدنيا و ٤٩٠ - إســرائيليا ٥٨٠، أفي  مــن أف
 يف ٢٣ إســرائيليا وجــرح ١٢، قتــل ٢٠٠٨ويف عــام . )٢( قتلــوا علــى يــد الفلــسطينيني-األمـن  

ــرة بــني   ــانون األول٢٦ير و ينــا/ كــانون الثــاين ١الفت ديــسمرب، وهــو تــاريخ شــن عمليــة     / ك
وخالل عمليـة الرصـاص املـسكوب، عرضـت نـريان الـصواريخ وقـذائف               . الرصاص املسكوب 

اهلــاون الــيت أطلقهــا الفلــسطينيون حيــاة حنــو مليــون مــن املــواطنني اإلســرائيليني الــذين يعيــشون  

__________ 
 ٢٠٠٨األرقـام حـىت هنايـة عـام      (OCHA, Protection of Civilians Databaseمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   )١(  

  ).غري متوفرة بعد
  ).http://www.btselem.org/Englishانظر  ()مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة(بتسيلم   )٢(  
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وقتـل ثالثـة مـدنيني      . خطـر  كيلـومترا مـن حـدود قطـاع غـزة لل           ٤٠ضمن مسافة ال تزيد علـى       
  .)٣(وقتل عشرة أفراد عسكريني إسرائيليني. ١٨٢إسرائيليني وجرح 

  
  يات االعتقال واالحتجاز التعسفيةعمل
 فلـسطينيا حمتجـزين يف الـسجون        ٧ ٩٥١، أفيـد بـأن هنـاك        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣يف    - ٨

مـن أولئـك هنـاك    و.  دون سن الـسادسة عـشرة  ٥٠ من القصر، و ٣٧٤اإلسرائيلية، من بينهم    
دون هتمــة االحتجــاز (“ االحتجــاز اإلداري”رهــن  أطفــال، ٥ ســجينا فلــسطينيا، منــهم ٥٦٤
 امـرأة فلـسطينية   ٦٠، أفيد بأن أكثر مـن  ٢٠٠٨نوفمرب /ويف هناية تشرين الثاين . )٤()حماكمة أو

ويف الــضفة .  طفــل فلــسطيين كــانوا رهــن االحتجــاز يف الــسجون اإلســرائيلية٣٠٠وأكثــر مــن 
 عمليـة   ٣ ٨٩٦ عمليـة حبـث و       ٤ ٨٧٨ربية، قامـت الـسلطات اإلسـرائيلية مبـا ال يقـل عـن               الغ

ويف قطـاع غـزة،   . ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ٣١فرباير إىل / شباط١اعتقال يف الفترة من   
   . شخصا٦٨٤ عملية حبث وباعتقال ٥١قام اجليش اإلسرائيلي بـ 

  
  تشريد السكان وتدمري املمتلكات ومصادرهتا

تــشّرد الفلــسطينيون بــسبب تــدمري املمتلكــات ومــصادرة األراضــي وإلغــاء رخــص           - ٩
، هـدمت   ٢٠٠٨ وخـالل الربـع األول مـن عـام           .اإلقامة، فضال عن التهجري يف بعض األحيـان       

. بنـاء لل اخـص أصـحاهبا ر  بـسبب عـدم حيـازة        بناء يف الضفة الغربية      ١٢٤السلطات اإلسرائيلية   
 فلـسطينيا،   ٤٣٥بـان سـكنية، فقـد أدى هـدمها إىل تـشريد              من هذه املبـاين م     ٦١ونظرا لكون   
وقــد أجريــت معظــم عمليــات اهلــدم هــذه يف كــانون       .  طفــال علــى األقــل  ١٣٥مبــن فــيهم  

 مبـان مملوكـة للفلـسطينيني،       ٢٠٤وأبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن هدم        . يناير/الثاين
. ٢٠٠٨ديـسمرب   /ير وكانون األول  فربا/ مبان سكنية، وذلك يف الفترة بني شباط       ١٠٨مبا فيها   

يف املائـة مــن   ٩٠وقـد نفــذ  .  فلـسطيين ٤٠٠وأدت عمليـات اهلـدم تلــك إىل تـشريد أكثـر مــن     
.  الـسلطات اإلسـرائيلية    ، وهو ما تقتـضيه    بناءالبسبب عدم حيازة رخص     عمليات التهدمي تلك    

عليهــا، ونــادرا مــا يــتم إصــدار تلــك الــرخص، ومــن الــصعوبة مبكــان أن حيــصل الفلــسطينيون    
، ٢٠٠٨وخالل النصف األول من عـام       . يضطر العديد منهم إىل البناء دون احلصول عليها        مما

__________ 
 ,OCHA Protection of Civilians Weekly Report, 16-20 January 2009, p.1مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية      )٣(  

 The Humanitarian Monitor, No. 33 (January 2009).  
 http://www.btselem.org/english/statistics/Minors_in_Custody.asp: انظر(مسامهة السلطة الفلسطينية؛ بتسيلم       )٤(  

  .)http://www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.asp و
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 مرتال يف قطاع غـزة ألغـراض عـسكرية، ممـا تـسبب يف تـرك                 ٣٧هدمت السلطات اإلسرائيلية    
  .)٥( طفال، دون مأوى٦٧ فلسطينيا، منهم ١٤١

ــة عــن نــ      - ١٠ ــضفة الغربي ــشريد يف ال ــا . شيد اجلــدار العــازل كمــا جنمــت عمليــات الت فوفق
ــول        ــد شــرد، حبل ــسطيين، كــان ق لدراســة استقــصائية أجراهــا اجلهــاز املركــزي لإلحــصاء الفل

ــران  شخــصا منــذ بدايــة تــشييد اجلــدار، مقارنــة      ٢٧ ٨٤١، مــا جمموعــه  ٢٠٠٨يونيــه /حزي
  . شخصا١٤ ٣٦٤ الذي بلغ فيه عددهم ٢٠٠٥ بعام

، أفــاد مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية   ٢٠٠٨ويف األشــهر العــشرة األوىل مــن عــام    -  ١١
ومــن اجلــدير   .  حادثــة مرتبطــة باملــستوطنني تــستهدف الفلــسطينيني وممتلكــاهتم      ٢٩٠بوقــوع 

 الـذي أفـاد بـه     عـدد اإلشارة إىل أنه رغم عدم مشـول هـذا العـدد كـل احلـوادث إال أنـه يتجـاوز ال                    
  .)٦()٢٠٠٧عام  يف ٢٤٣ و ٢٠٠٦ يف عام ١٨٢(املكتب يف كل من السنتني السابقتني 

وخالل عملية الرصاص املسكوب اإلسـرائيلية يف قطـاع غـزة، ُشـرد عـشرات اآلالف                  - ١٢
أنـه  “  حلقـوق اإلنـسان    امليـزان مركـز   ” وقدرت املنظمة غري احلكوميـة    . من الفلسطينيني داخليا  

وبينــت .  شــخص٢٠٠ ٠٠٠ينــاير، كــان قــد شــرد مــا ال يقــل عــن   / كــانون الثــاين١٥حــىت 
ــصائ  ــات استقـ ــني     دراسـ ــرة أن بـ ــار مباشـ ــالق النـ ــد وقـــف إطـ ــت بعـ ــن ٣٨ و ٣٧ية أجريـ  مـ

 قـد هجـروا منـازهلم يف وقـت مـا خـالل الـرتاع،            - أكثر من نـصف مليـون نـسمة          - الغزاويني
ووفقـا ملـسح أجـراه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بعـد وقـف                  . على األقـل لفتـرة مـن الـزمن        

ار وللمنازل اليت هدمت يف كافـة أحنـاء الـضفة           إطالق النار مباشرة، للمنازل اليت أصيبت بأضر      
 مـــرتال قـــد أصـــيبت ١١ ١١٢هـــدمت بالكامـــل وأن قـــد  مـــرتال ٣ ٣٥٤الغربيــة، اتـــضح أن  

ويف حـني أن الغالبيـة العظمـى مـن املـشردين أقـاموا مـع أقربـائهم أو أصـدقائهم، فـإن                       . بأضرار
اسـتقبلت عـددا    ) األونـروا  (مدارس ومرافق وكالة األمم املتحدة إلغاثـة الالجـئني الفلـسطينيني          

ينــاير، وقبــل بــدء نفــاذ وقــف إطــالق النــار مباشــرة،  / كــانون الثــاين١٧وحبلــول . كــبريا منــهم
  . مأوى للطوارئ٥٠ مشرد يف ٥١ ٠٠٠كانت األونروا تستضيف حنو 

 مــن ٥٢وخــالل عمليــة الرصــاص املــسكوب، أحلقــت الــنريان اإلســرائيلية األضــرار بـــ   - ١٣
يناير، سقطت عـدة قـذائف إسـرائيلية مباشـرة     / كانون الثاين١٥ويف . غزةمنشآت األونروا يف  

__________ 
  ).http//:www.btselem.org/english/planning_and_buildingانظر (مسامهة السلطة الفلسطينية؛ بتسيلم   )٥(  
 OCHA Special Focus: Unprotected - Israeli settler violence againstمكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية  )٦(  

Palestinian Civilians and their Property (December 2008).  
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. وُدمـرت مئـات األطنـان مـن األغذيـة واألدويـة      . على اجملمع الرئيـسي لألونـروا يف مدينـة غـزة         
وحـسب مـا أفـادت بـه        .  فلسطيين كـانوا قـد جلـأوا إىل املـبىن          ٧٠٠وكان ال بد من إجالء حنو       

وتبني التقـديرات األوليـة     . )٧(ابت املبىن حمملة بالفوسفور األبيض    األونروا، فإن القذيفة اليت أص    
 ماليــني دوالر، وهــذا ٣أن تكلفــة إصــالح األضــرار الــيت حلقــت مبنــشآت الوكالــة ســتتجاوز   

وتقدر اخلـسائر يف اإلمـدادات      . يشمل تكلفة اإلمدادات واملعدات اليت ينبغي التعويض عنها        ال
ير اإلشارة إىل أن وكاالت األمم املتحدة األخـرى، ومنـها           ومن اجلد .  ماليني دوالر  ٣,٦مببلغ  

مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـــسانية وبرنـــامج الغـــذاء العـــاملي، أبلغـــت عـــن إصـــابة مكاتبـــها    
 .ومستودعاهتا بأضرار نتيجة عملية الرصاص املسكوب

  
 اجلدار العازل     

ــغ إمجــايل مــسار اجلــدار العــازل،     - ١٤ ــا يبل ــا مل ــه احلوفق ــسان كومــة اإل أقرت  /ســرائيلية يف ني
اخلـط  ( ١٩٤٩ كيلومتراً، أي ما يزيد عن ضعف طول خـط اهلدنـة لعـام              ٧٢٣،  ٢٠٠٦ أبريل

داخـل  يقـع   يف املائة منـه،  ٨٧ هذا املسار، أي حنو  وغالبية كيلومترا٣٢٠ الذي يبلغ    )األخضر
اجلمعيـة   قـرار  أقـر وقـد   .خلـط األخـضر  ولـيس مبحـاذاة ا  ،  احملتلـة الـشرقية  الضفة الغربية والقدس 

ــة بــأن مــسار اجلــدار العــازل يف األراضــي    بفتــوى  ١٠/١٥-دإطالعامــة  حمكمــة العــدل الدولي
  .الفلسطينية احملتلة يتناىف مع أحكام القانون الدويل

 الـضفة   ئكـبري ليطـوق املـستوطنات وجيـز       بشكل  وخيترق اجلدار العازل الضفة الغربية        - ١٥
 وحبلـول   ,عـن الـضفة الغربيـة     معزولـة   لـسطينية و  الغربية إىل جيوب غري متصلة مـن األراضـي الف         

ــول ــد  ، ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــت ق ــسبةشــيدكان ــازل،   ٥٧ ت ن ــن اجلــدار الع ــة م ــا يف املائ  خمترق
ــاً  ١٧١ ــا جمتمع ــسطينياً وحملي ــشردافل ــون إىل   ٢٧ ٨٤١ ُم ــرة ٣ ٨٨٠شخــصاً ينتم ــد  و,أس ق

ار العـازل الـذي     لتـشييد اجلـد   مـن األراضـي      )٨(دومنـا  ٤٩ ٢٩١صادرت السلطات اإلسـرائيلية     
كمـا فـصل اجلـدار      ,أخـصب األراضـي   وجـد   ت حيـث    ه يف مشال الـضفة الغربيـة       مسار  معظم تدمي

  .)٩(عن أصحاهبامن األراضي  تمنا ُد٢٧٤ ٦٠٧العازل 

علنـت املنطقـة الواقعـة بـني اجلـدار العـازل واخلـط األخـضر                يف مشال الضفة الغربيـة، أُ     و  - ١٦
 وأضــحى حنــو ,٢٠٠٣أكتــوبر /ول تــشرين األ مغلقــة مبوجــب أمــر عــسكري صــدر يف منطقــةً

__________ 
  ./story.asp?NewsID=29558&Cr=gaza&Cr1=unrwa#http://www.un.org/apps/newsمركز أنباء األمم املتحدة،   )٧(  
  ). متر مربع١ ٠٠٠=  دومن ١(  )٨(  
  .دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية  )٩(  
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باتـت   و ,هذه املناطق منفصلني بالفعـل عـن بقيـة الـضفة الغربيـة            سكان    من  فلسطيين ١٠ ٠٠٠
 ,لعـيش يف منـازهلم    ملواصـلة ا   من اجليش اإلسـرائيلي      “تصاريح إقامة دائمة  ”تاج إىل    حت أغلبيتهم
األمـر الـذي يـرغم    مـن اجلـدار،   اخلدمات الصحية والتعليميـة يف اجلانـب اآلخـر       عموماً  وتوجد  

ال علـى عبـور بوابـات للوصـول إىل املـدارس واملرافـق الطبيـة وأمـاكن                  ماألطفال واملرضى والع  
ــة   ،العمــل ــات األســرية واالجتماعي ــى العالق ــاء هــذا اجلــدار،    , وللحفــاظ عل ــهي بن ــا إن ينت  وم

ط بــني اجلــدار واخلــ  مقــيمني الــضفة الغربيــة  ســكان  فلــسطيين مــن  ٣٥ ٠٠٠سيــصبح حنــو  
 ٢٥٠ ٠٠٠ البــالغ عــددهم حنــو   القــدس الــشرقية احملتلــة   ســكان األخــضر، وكــذلك غالبيــة  

 عـدل  النسبة املئوية لألسر املعيشية الفلسطينية اليت شردها بنـاء اجلـدار مب            ارتفعت وقد   .فلسطيين
 .)١٠( يف املائة٥٠ عدل، وازدادت املناطق اليت أغلقت متاماً مب٢٠٠٥ يف املائة منذ عام ٥٨

 عــدد متزايــد مــن الفلــسطينيني،   عــنيــاه وامليضــااألريف وارد املــيعــزل اجلــدار أيــضاً و  - ١٧
 لــدخول أراضــيهم عــرب “رئــزا” إىل تــصاريح يف حاجــة اآلن بــاتواســيما املــزارعني الــذين  وال

ــددة  ــات حم ــة،   ,بواب ــضفة الغربي ــصاريح  أضــح ويف مشــال ال ــروط الت ــر ت ش صــرامة علــى  أكث
كـانوا   يف املائة من أولئك الذين       ٢٠ن  عقل  ي التصاريح ملا اضر  يف الوقت احل   متنح و ,السنني مر

 ا تعـرب  وفيما يتعلق باألقلية اليت منحت التـصاريح، فإهنـ        . )١١(غلقةاملنطقة امل أراضيهم يف   يزرعون  
تفـتح علـى     والـيت    ٧٠البـالغ عـددها حنـو       ددة للجـدار    احملـ تفتـيش   ال البوابات ونقـاط  من إحدى   

علـى مـرور املركبـات واملعـدات        أيـضاً   فـرض    ت قيـود ومثـة    ,يمـومس أسبوعي أو    وأأساس يومي   
مـن الفـرص املتاحـة        بشدة القيود النامجة عن نظـام التـصاريح والبوابـات          حتد و , واملواد الزراعية

 .تؤثر سلباً على املمارسة الزراعية وسبل املعيشة الريفيةاليت للزراعة و

كان والواقعة حالياً داخل حدود بلديـة       يعزل اجلدار البلدات الفلسطينية املكتظة بالس     و  - ١٨
يف   يفصل بالفعل قرى الـضفة الغربيـة اجملـاورة الـيت كانـت تـرتبط               وحىت أنه القدس عن املدينة،    

ذي اجلـدار العـازل الـ   مـن بنـاء   هاء  االنتـ كمـا أن     ,السابق ارتباطاً وثيقـاً بالقـدس الـشرقية احملتلـة         
عـن بقيـة الـضفة الغربيـة        فعليـا   قية احملتلـة    سيفصل القدس الشر  “ معايل أدوميم ”ستوطنة  مبيط  حي

اخلـدمات الـصحية والتعليميـة      إىل  وسيزيد من تقييـد وصـول الفلـسطينيني إىل أمـاكن عملـهم و             
 .أماكن العبادة واألخرىواخلدمات 

 ,، يفصل اجلدار بالفعل بـني بيـت حلـم والقـدس الـشرقية احملتلـة               إىل اجلنوب من ذلك   و  - ١٩
وقـف عجلـة     غوش إتزيون إىل متزيق وحدة أراضي بيـت حلـم و           مستوطنة حول   ؤهبناسيؤدي  و

__________ 
  .املرجع نفسه  )١٠(  
 OCHA special focus: The Barrier Gate and Permit Regime Four Yearsمكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية       )١١(  

On - Humanitarian Impact in the Northern West Bank (November 2007) .  
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األراضـي الزراعيـة التابعـة هلـا الـيت تـشمل             كما أنه سيفـصل املدينـة عـن          .منوها الطبيعي احملتمل  
نسمة سيحرمون من إمكانيـة احلـصول        ٢٢ ٠٠٠تسع بلدات فلسطينية يبلغ عدد سكاهنا حنو        

 .ق واخلدمات الصحية والتعليم العايلاخلدمات يف بيت حلم، مبا يف ذلك األسواعلى 
  

ــود ال     ــى  قي ــا في  املفروضــة عل ــاالتنقــل وسياســات اإلغــالق، مب ــة  ه ــى  إمكاني احلــصول عل
  اإلنسانية اتاملساعد

 ٢٠٠٨دخول الضفة الغربية يف عام     

مكتــب ســجل  و,ظلــت القيــود املفروضــة علــى حركــة الفلــسطينيني شــديدة اإلحكــام   - ٢٠
، ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١١ة، يف آخــر دراســة استقــصائية أجنزهــا يف تنــسيق الــشؤون اإلنــساني

ــة ٦٣٠حــدوث   ة نقطــ٩٣ مشلــت إقامــة احلركــة الداخليــة للفلــسطينيني،  أعاقــت إغــالق حال
 وأكـوام ترابيـة وحـواجز       حـواجز إمسنتيـة    (غري مـزودة جبنـد     حاجزاً ٥٣٧  و مزودة جبند تفتيش  

) العـشوائية (نقـاط التفتـيش املتنقلـة       لعـدد    املتوسـط األسـبوعي     وبلـغ  .)١٢()طرق، وما إىل ذلـك    
ثالثــة أربــاع الطــرق حنــو  كمــا وجــدت الدراســة االستقــصائية أن  ,٢٠٠٨يف عــام  نقطــة ٧٣

 يف الـضفة    اكتظاظـا بالـسكان   املـدن والبلـدات     أكثـر   مـن    مدينـة وبلـدة      ١٨الرئيسية املؤدية إىل    
 خاضـعة ملراقبـة نقـاط تفتـيش         مغلقـة أو  طرقـاً   إمـا   كانـت   الغربية وأن حنو نصف الطرق البديلة       

 .سرائيلياجليش اإل

لنظــام معقــد ســوى جانبــاً واحــداً مــن جوانــب عديــدة  وال تــشكل حــواجز اإلغــالق   - ٢١
أعلنـت   ،علـى مـر الـسنني     و , النظـام  ذلـك يف   ا هامـ  ادور للجـدار  كمـا أن     ,احلركـة هدفه تقييد   
  إضـافية قـدرها   ، ونـسبة  “ عـسكرية مغلقـة    ةمنطقـ ” يف املائة من الـضفة الغربيـة         ٢١نسبة تناهز   

األمـر   مستوطنة إسرائيلية ومنطقة صـناعية،       ١٤٩ اخلارجي لـ    ضمن احمليط تقع  منها  يف املائة    ٣
  .دون دخول غالبية الفلسطينيني إليهاحيول الذي 
ــة    اإلســرائيليالقــانونوحيظــر   - ٢٢  باســتثناء دخــول الفلــسطينيني إىل القــدس الــشرقية احملتل

 ويف منطقـة    ,يات شخصية إسرائيلية أو تصاريح خاصة نـادراً مـا متـنح           أولئك الذين حيملون هو   
حول بالفعل حركـة املـرور الفلـسطينية        رام اهللا، قامت السلطات اإلسرائيلية ببناء شبكة طرق تُ        

ليني يبعيداً عن الطرق الرئيسية يف األراضـي احملتلـة الـيت باتـت اآلن خمصـصة السـتخدام اإلسـرائ            
اليت تقيد وصـول الفلـسطينيني إىل       احلواجز  ئات من   مبخدام احلصري    االست ذلك ويعزز   ,حصراً

 .الطرق الرئيسية

__________ 
 حــاجزا مقامــا يف اجلــزء اخلاضــع ٦٩اط تفتــيش موجــودة يف اخلــط األخــضر، و  نقــ٨هــذا العــدد ال يــشمل   )١٢(  

  . بوابة على طول جدار الضفة الغربية٥٦للسيطرة اإلسرائيلية من مدينة اخلليل و 
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ذن لألمـم املتحـدة بـأن تـستورد عـن           وخفضت السلطات اإلسرائيلية عدد املعابر اليت أُ        - ٢٣
األمـن  أفـراد   سبب  ت وي , معابر ٤ معرباً إىل    ١٢طريقها السلع من إسرائيل إىل الضفة الغربية من         

تعـزى  االت تـأخري    حلـ مـوظفي األمـم املتحـدة       يف تعـرض     يف نقاط التفتيش     عاملونلاإلسرائيلي ا 
 ارتفـاع   ُسـجل  وقـد    ,ألمـم املتحـدة   ل املزايا واحلصانات املتفق عليها   إىل طلبات تتناىف و   غالبيتها  
 .) حادثة١٨١ (٢٠٠٨أبريل /نيسانشهر أثناء اليت وقعت وادث  عدد احلحاد يف

الـدخول الـيت أبلـغ    تـأخري أو منـع   ال وادث مـن حـ    اً كـبري  اًعـدد  فـإن ويف الضفة الغربيـة،       - ٢٤
ــها  ــروا  عن ــو األون ــام يفموظف ــددها  ٢٠٠٨ ع ــالغ ع ــة، ٩١٨، والب ــد  حادث ــرق ــدمي   أث ــى تق عل

 نقـل املعونـة الغذائيـة واألدويـة واألفرقـة الـصحية املتنقلـة             اليت تشمل   اإلنسانية الطارئة   املساعدة  
ليـصل إىل   ) ٩١٨ (٢٠٠٨ عنـها يف عـام        املبلـغ  وادثاحلـ  عـدد    رتفـع  وا ,األغذيـة توزيع  أفرقة  و

مدرسـون  بـني أولئـك املتـضررين        وكـان    ,)٢٣١ (٢٠٠٧أربعة أضعاف ما كان عليه يف عـام         
 أثـر سـليب   لـذلك    ؛ وكـان  وأطباء وممرضات ومرشـدون اجتمـاعيون وموظفـو املكاتـب امليدانيـة           

  بـأن  ألونـروا أفـادت ا   و ,اثـة تنفيـذ عمليـات اإلغ    علـى   على تقدمي اخلدمات التعليمية والصحية و     
مـن   ٢٠٠٨ يـوم عمـل يف عـام         ٢ ١٩٩مـا يقـدر بــ         خسر قد امليداين يف الضفة الغربية      هامكتب
 .مقاصدهاالوصول إىل إمكانية  القيود املفروضة على جراء

  
 القيود املفروضة على دخول قطاع غزة واخلروج منه 

إثــر اســتيالء ، وذلــك ٢٠٠٨تواصــل احلــصار املفــروض علــى قطــاع غــزة طــوال عــام    - ٢٥
 وقـد أعربـت احلكومـة اإلسـرائيلية عـن        ,٢٠٠٧يونيـه   /محاس علـى القطـاع بـالقوة يف حزيـران         

ريخ ومـدافع اهلـاون   اإطـالق صـو  اسـتمرار  قلقها إزاء هتريب األسلحة عرب حـدود قطـاع غـزة و          
 إغـالق  والعناصـر الرئيـسية للحـصار هـي          ,من قطاع غزة إىل إسرائيل أثناء فتـرة إعـداد التقريـر           

ــالبر اعــاملأكــرب الــذي يعــد  كــارين معــرب ــواردات   ةتجاري ؛ وتعليــق مجيــع الــصادرات ومعظــم ال
اإلنـسانية؛ وختفـيض حـاد يف كميـة الوقـود املـسموح إدخاهلـا؛               املتعلقة باملساعدة   غري  /الصناعية

 مـسافرين للالوحيـد   املعـرب وهـو  وفرض حظر شبه تام على حركة الفلسطينيني عرب معرب إيريـز،        
مــن الــضفة الغربيـة؛ وإغــالق جزئـي ملعــرب رفــح، وهـو املعــرب الوحيـد للمــسافرين     و إسـرائيل  إىل

واسـع النطـاق يف      إىل تراجـع     أزمة إنـسانية شـديدة أدت       وقد أحدث هذا احلصار    , وإليها مصر
 .سبل العيش وتضعضع كبري يف اهلياكل األساسية واخلدمات الضرورية

 ٢٠٠٨ إىل قطاع غـزة خـالل عـام    ت املنقولةاحناوبلغ املتوسط اليومي حلموالت الش     - ٢٦
 قبيـل بـدء   كان يـسمح هبـا   محولة تقريباً، أي مخس الكمية اليت   ١٠٠ املعابر الرمسية    ن طريق وع

 كمــا واصــلت إســرائيل طــوال ,) محولــة شــاحنة يف اليــوم٤٧٥ (٢٠٠٧مــايو /احلــصار يف أيــار
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 الـضرر بالقطـاع اخلـاص        بـذلك  لتلحـق  الـسلع املـسموح إدخاهلـا،        وعالعام وضع القيود على ن    
 .ؤثر على توفري اخلدمات األساسيةولت ،يف غزة الذي يعاين أصالً من الكساد

املمر الوحيد حلركة األشخاص بني قطاع غزة والضفة الغربيـة          وهو  ز،  توظل معرب إيري    - ٢٧
د صـغري   اء عـد  نعن طريق إسرائيل، مغلقاً أمام الغالبية العظمى من السكان الفلـسطينيني، باسـتث            

اسـتمر   و ,احلاصلني على تـصاريح خاصـة     طارئة   حاالت طبية    املنقولني يف من رجال األعمال و   
 . عرب معرب إيريتز من غزة إىل إسرائيلانتقاهلم املصاعب يف ةيف مواجهموظفو األمم املتحدة 

ــا   - ٢٨ ــذ        زالوم ــة من ــصفة رمسي ــاً ب ــصل بــني قطــاع غــزة ومــصر مغلق ــذي ي ــح ال  معــرب رف
كـي  بـضعة أيـام   ل تفتح املعرب كل شـهر  كانت بيد أن السلطات املصرية   ,٢٠٠٧ يوينه/حزيران
 .واحلجاج والطالب والوفود السياسيةاملرضى  أعداد حمدودة من بانتقالتسمح 

الـيت نفـذت يف قطـاع غـزة،         “ املـسكوب الرصاص  ”العسكرية  إسرائيل  ونتيجة عملية     - ٢٩
الـذي يـدعو إىل     ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠ القـرار    ،٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨ يف   ، جملس األمن  اختذ

 وإىل  ، وإىل االنسحاب الكامل للقـوات اإلسـرائيلية مـن غـزة           ،وقف فوري ودائم إلطالق النار    
,  إىل إدانــة مجيــع أشــكال العنــف املوجهــة ضــد املــدنيني،تقــدمي املــساعدة اإلنــسانيةعــدم إعاقــة 

 غري املشروع باألسلحة وضـمان إعـادة         إىل بذل اجلهود الرامية إىل منع االجتار       لسدعا اجمل  كما
 بـني الـسلطة     ٢٠٠٥فتح املعابر بصفة مستمرة، على أساس اتفاق التنقل والعبور املربم يف عـام              

 .الفلسطينية وإسرائيل

ــاص     - ٣٠ ــة الرصـ ــت عمليـ ــذ أن توقفـ ــسكوبومنـ ــرائيلية  ، املـ ــسلطات اإلسـ ــسمح الـ مل تـ
مكتـب  أفـاد    و ,ة اإلنسانية بدخول قطـاع غـزة      املساعدتقدمي  جملموعة خمتارة من العاملني يف       إال

 منظمات غري حكوميـة دوليـة أثنـاء       ( اقدمته طلباً   ١٧٨من أصل    أنه   ،تنسيق الشؤون اإلنسانية  
 علـى  توافـق الـسلطات اإلسـرائيلية إال       لدخول قطـاع غـزة، مل        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  شهر
 . يف امليدان الطيبعاملني موظفنيطلباً مقدماً من  ١٨
  
 ملسكوب االجتماعي لعملية اجليش اإلسرائيلي الرصاص ا- ألثر اإلنساين واالقتصاديا

 الـسلع والنقـد     ات تدفق ت وظل ،فع، مل يكن اإلغالق قد رُ     ٢٠٠٩أبريل  /حبلول نيسان   - ٣١
إىل  الذي تتوىل محـاس      ، ومنا يف رفح اقتصاد النفق البديل      , لقيود شديدة  ةًإىل قطاع غزة خاضع   

التقــديري عــدد يتــراوح الاحلــدود املــشتركة بــني مــصر وغــزة، ولــى طــول  عتنظيمــهحــد كــبري 
ت اهلجمــات اجلويــة اإلســرائيلية راحــ و, نفــق٦٠٠ إىل ٢٠٠ بــني القابلــة لالســتخدامألنفــاق ل

تــهريب االشــتباه بسبب بــ، ٢٠٠٨ديــسمرب /تــستهدف هــذه األنفــاق ابتــداًء مــن كــانون األول
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كـثري مـن    العمل قـد اسـتؤنف يف       النار، أفيد بأن     وإثر وقف إطالق     ,األسلحة عرب هذه األنفاق   
 .بسلع متنوعة، من بينها الوقودتزويد السوق لهذه األنفاق 

أدت الكميــات احملــدودة مــن الوقــود الــيت ُســمح    ،املــسكوبوأثنــاء عمليــة الرصــاص    - ٣٢
طـوط الكهربـاء وحمـوالت      خب حلـت  بأضـرار    تاقترنـ والـيت   إسـرائيل   بإمداد قطاع غـزة هبـا مـن         

ألفرقــة التقنيــة إىل املنــاطق املتــضررة، احملــدود لالوصــول كــذلك ة الكهربائيــة الرئيــسية، والطاقــ
 يف املائــة مــن ســكان قطــاع غــزة مــن  ٦٠مــا يزيــد عــن إىل حرمــان  ،وإغــالق حمطــة الكهربــاء

 . دامت ثالثة أسابيعاليت عسكرية العمليات الالكهرباء خالل فترة 

 اليت اقترنت بالنقص احلـاد يف الوقـود وقطـع الغيـار          ،وحاالت انقطاع التيار الكهربائي     - ٣٣
 , مـن شـبكة امليـاه والـصرف الـصحي          ت أجـزاءً  شلقد  للكهرباء،  الالزمة للمولدات االحتياطية    

قطـاع غـزة    يف  يـاه   امل يف املائة تقريباً مـن آبـار         ٨٠ت نسبة   كانديسمرب،  / كانون األول  ٢٧ويف  
الوقـود  االفتقـار إىل     وأرغـم    ,عـن العمـل   فـة   متوق بقيـة اآلبـار      كانـت تعمل بشكل جزئـي بينمـا       

يف يوميـا   ماليني الليترات مـن ميـاه اجملـارير غـري املعاجلـة              تصريفوقطع الغيار شركة املياه على      
 . البحريةاألحياء مشلت، مما أدى إىل حدوث أضرار بيئية كبرية، البحر

 يف قطـاع     فلـسطيين  ٥٠٠ ٠٠٠ حنـو    حيـصل ، مل   املـسكوب ويف ذروة عملية الرصاص       - ٣٤
غــزة علــى امليــاه اجلاريــة ألن شــركات امليــاه التابعــة للبلــديات الــساحلية مل تكــن قــادرة علــى     

 شـخص  ٥٠٠ ٠٠٠ ومل حيـصل  ,إصالح الضرر الذي حل بشبكات امليـاه والـصرف الـصحي       
 علـى امليـاه     ون حيـصل  الـسكان كـان بقيـة     بينمـا    ،آخر على املياه إال لبضع سـاعات يف األسـبوع         

 .ثالثة أيام أو  ساعات كل يومني٦  و٤ني ملدة تتراوح ب

ــى آالف           - ٣٥ ــضخ عل ــصحي وحمطــات ال ــصرف ال ــشبكات ال ــذي حلــق ب ــضرر ال ــر ال وأث
 ويف ,بعــض الــشوارع الــذي غمــر األشــخاص، باإلضــافة إىل فيــضان ميــاه اجملــارير غــري املعاجلــة

صحي أثنـاء  ، أصيبت حمطـة مدينـة غـزة ملعاجلـة ميـاه الـصرف الـ         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١٠
املـستخدمة   أحد سـدود الـربك    يف   إحلاق ضرر شديد    إىل ذلكقد أفضى    و ,العمليات العسكرية 

ىل إيـاه   هـذه امل   متر مكعـب مـن       ٢٠٠ ٠٠٠متسبباً يف تسرب    يف معاجلة مياه الصرف الصحي      
لـصرف الـصحي    ا أنابيـب حمطـة       أحد وعالوة على ذلك، فقد أصيب    , احلقول الزراعية اجملاورة  

 ٢٠ ٠٠٠تـسرب مـا يقـدر بــ       اسـتمرار   الـضرر إىل    هـذا    وأدى   ,ضرر يف اليـوم ذاتـه      ال وحلق به 
 .يناير/ كانون الثاين٢٣لغاية  متر مكعب يف اليوم

أعدتـه جمموعـة    األسـر املعيـشية      النتائج األولية لتقييم متهيدي سريع الحتياجات        تودل  - ٣٦
وجـودة فـوق األسـطح    امله مليـا من خزانات ا خزان ٥ ٧٠٠فلسطني للهيدرولوجيا على أن حنو      

 دمــرت نــسبة يف منطقــتني، و,خــزان ٢ ٩٠٠حلقــت أضــرار بـــ  بينمــا ،قــد دمــرت تــدمرياً تامــاً
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 تتـراوح  منـاطق أخـرى أضـراراً   يف يـاه  املياه، بينما تكبدت شبكات   امليف املائة من شبكات      ٥٠
 . يف املائة٣٥  و٣٠نسبتها بني 

حتــديات خطــرية أثنــاء عمليــة الرصــاص  يف قطــاع غــزةلرعايــة الــصحية اوواجــه نظــام   - ٣٧
 وأصــيبت مــراراً املرافــق الطبيــة أثنــاء عمليــات القــصف ووقــع املوظفــون الطبيــون    ,املــسكوب

أسـابيع، قتـل    ت ثالثـة دامـ  ويف سياق العمليـة العـسكرية الـيت        ,أنفسهم ضحايا بعض اهلجمات   
القـصف اإلسـرائيلي    وأدى   ،أثناء تأديتـهم لعملـهم    جبراح   آخرين   ٢٦ موظفاً طبياً وأصيب     ١٦

 ١٢٢ ومـن أصـل   .مرافـق طبيـة  أو تدمريها وإىل قصف  سيارة إسعاف ٢٩إىل إحلاق الضرر بـ    
هـذه املرافـق     يف املائـة مـن       ٤٨مرفقاً صحياً موجوداً يف قطاع غـزة، تـضررت أو دمـرت نـسبة               

، أوقفــت مجيــع إحــاالت ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٠ ويف ,غــري املباشــر وأجــراء القــصف املباشــر 
قطاع بسبب رفض وزارة الصحة الفلسطينية املوافقـة       ال قطاع غزة لتلقي العالج خارج       مرضى

ــات   ــصادرةعلــى الطلب ــسيطرة محــاس يف    ال ــصحة اخلاضــعة ل  عــن إدارة اإلحــاالت يف وزارة ال
 .)١٣(قطاع غزة

 ةر نفـسي  اثـ آ ، ثالثة أسابيع  ذي استمر  ال ،وكان أيضاً للقصف اجلوي والربي والبحري       - ٣٨
 .رة على سكان قطاع غزة، وال سيما على األطفالطواخل بالغة

 .أثـر الـرتاع علـى املرضـى املـصابني بـأمراض مزمنـة             على القلق الـشديد هـو       يبعث  ما  و  - ٣٩
العليـا، يف  ولويـة  األ إيـالء نتيجـة   توقفـت قـد   يف املائـة مـن هـؤالء املرضـى     ٤٠معاجلة قدر أن  ُيف

أثنـاء  بـصورة شـبه تامـة     أوقفـت . ة على احلياةالشديدة اخلطورصابات النظام املثقل باألعباء لإل 
 إحالة املرضى املصابني بأمراض مزمنة إىل مستشفيات يف إسرائيل والـضفة            العمليات العسكرية 

 .الغربية

 للتـربع مببلـغ يـصل إىل        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥ووجهت األمم املتحدة نداًء عاجالً يف         - ٤٠
 مـشروعاً مـن   ٨٢  منظمات غـري حكوميـة و  ١٠٦رك يف هذا النداء    ت ويش , مليون دوالر  ٦١٣

 واحتياجــات االســتجابة املبكــرة طارئــةالنــسانية اإلحتياجــات االمــشاريع األمــم املتحــدة لتلبيــة 
ـــ ــون شــخص يف غــزة   ١,٤ ل ــرة خــالل ملي ــيم والزراعــة   ٩فت  أشــهر، وذلــك يف جمــاالت التعل

ــا   ــذائي وغريه ــن الغ ــصحة واألم ــدات   ,وال ــن تأكي ــرغم م ــى ال ــة احل وعل ــا يةســرائيلاإلكوم  بأهن
مل تكـن،   إنسانية إىل قطـاع غـزة، فـإن األمـم املتحـدة             املقدمة ألغراض   ستسمح بدخول السلع    

 قــادرة علــى تنفيــذ أجــزاء كــبرية مــن النــداء العاجــل بــسبب ،٢٠٠٩أبريــل /حــىت شــهر نيــسان
  .ني إىل القطاعالضروري  واملوظفنيالالزمةلسلع ا دخولرفض 

__________ 
البيان املشترك بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العاملية بشأن وقف إحاالت املرضى الطبية،                 )١٣(  

  .٢٠٠٩س مار/ آذار٣٠
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  اإلسرائيلية املستوطنات    
 يف مــستوطنة ١٢٠ إســرائيل أنــشأت ،٢٠٠٧ عــام وهنايــة ١٩٦٧ عــام بــني الفتــرة يف  - ٤١

 جمتمعـات ” اإلسـرائيلية  الداخليـة  وزارة تعتربهـا  احملتلـة،  الشرقية القدس ثناءباست الغربية، الضفة
 إسـرائيل  ضـمتها  أرض علـى  أخـرى  مستوطنة ١٢ وتقع .احملتلة األرض داخل إسرائيلية “حملية
ــة مــن جــزءاً علتــهاوج ١٩٦٧ عــام يف  يوجــد ذلــك، إىل وباإلضــافة .اإلســرائيلية القــدس بلدي

 الـــسلطات تـــرخيص علـــى حتـــصل مل مـــستوطنات وهـــي ،“اســـتيطاين موقـــع” ١٠٠ حـــوايل
 الغربيـة  الـضفة  مـن  املائة يف ٤٠ حوايل اليوم أصبح احملصلة، ويف .اعترافها على وال اإلسرائيلية
ــشغوالً ــية باهلياكــل م ــرائيلي األساس ــة ةاإلس ــستوطنات، املرتبط ــا بامل ــا مب  واحلــواجز الطــرق فيه
   .العسكرية والقواعد الفاصلة واملناطق

 يف يقطنـــون إســـرائيلي مـــستوطن ١٩٣ ٧٠٠ حـــوايل بـــات ،٢٠٠٨ عـــام هنايـــة ويف  - ٤٢
 الــضفة يف إســرائيلي مــستوطن ٢٨٩ ٦٠٠ حــوايل يقطــن حــني يف )١٤(احملتلــة الــشرقية القــدس
 ســكان تعــداد أن آرييــل جلامعــة التــابع الــسامرة مركــز هبــا امقــ دراســة وأظهــرت .)١٥(الغربيــة

 مـــن املائـــة يف ١٠٧ بنـــسبة ســـنة ١٢ فتـــرة خـــالل ازداد قـــد الغربيـــة الـــضفة يف املـــستوطنات
 عـــام ويف .٢٠٠٧ عـــام هنايـــة يف نـــسمة ٢٧٠ ٠٠٠ إىل ١٩٩٥ عـــام يف نـــسمة ١٣٠ ٠٠٠

 مقارنـة  ٤٠ يقـارب  بعامـل  تلـة احمل الـشرقية  القـدس  يف املطروحة املناقصات عدد ازداد ،٢٠٠٨
  .)١٦(٢٠٠٧ بعام
 منـها  املائـة  يف ٦١ الغربيـة،  الـضفة  يف جديداً بناء ١ ٥١٨ يدـُش ،٢٠٠٨ عام وخالل  - ٤٣
 األبنيــة تلــك وتــضم .منــه الــشرق إىل املائــة يف ٣٩ و ،العــازل داراجلــ غــرب تقــع أراض علــى
 بزيـادة  ،٢٠٠٧ عـام  يف مـبىن  ٨٠٠ بــ  مقارنة اإلسرائيلية، املستوطنات داخل دائماً مبىن ٧٤٨
  .)١٧(املائة يف ٦٠ بنسبة
 غـري  إسـرائيلية  منظمـة  وهـي  ،“اآلن سالم” منظمة كشفت ،٢٠٠٩ مارس/آذار ويف  - ٤٤

 يف سـكنية  وحـدة  ١٥ ٠٠٠ عـن  يقـل  ال ما إنشاء أقرت قد اإلسرائيلية احلكومة أن حكومية،
 تنتظـر  كانـت  إضـافية  سـكنية  ةوحـد  ٥٨ ٠٠٠ إلنـشاء  خططـاً  وأن احملتلة، الفلسطينية األرض
 القــدس يف الــسكنية الوحــدات تلــك مــن وحــدة ٥ ٧٢٢ إنــشاء املقــرر ومــن .عليهــا املوافقــة

__________ 
  ).http://www.btselem.org/english/Settlements/Statistics.asp :انظر(مركز بتسليم   )١٤(  
  ).http://www.cbs.gov.il/population/new_2009/table1.pdf: انظر (املكتب املركزي اإلسرائيلي لإلحصاءات  )١٥(  
  .تقرير رؤساء بعثات االحتاد األورويب عن القدس الشرقية  )١٦(  
 متـــاح علـــى املوقـــع  ، “Summary of Construction in the West Bank 2008”، ســـالم اآلنمنظمـــة   )١٧(  

.http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3508&pos=1.  
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 األرض يف املــستوطنني عــدد فــإن التنفيــذ، موضــع اخلطــط تلــك وضــعت وإذا .احملتلــة الــشرقية
 متوسـط  إىل اسـتناداً  مستوطن، ٣٠٠ ٠٠٠ حبوايل املستوطنني عدد سيزداد( سيتضاعف احملتلة
  .)١٨()السكنية للوحدة أشخاص ٤
  

  والبيئة واملياه الطبيعية املوارد    
 األرض يف الفلـسطينيني  إىل املقدمـة  الـصحي  والصرف املياه إمدادات خدمات تزال ال  - ٤٥

ــة الفلــسطينية ــة غــري احملتل ــدة وغــري كافي ــسلطات وتقــوم .وكمــا نوعــا أكي ــاه وشــركات ال  املي
 املــدن إلمــداد احملتلــة الفلــسطينية األرض يف املوجــودة مــصادرها مــن امليــاه بــسحب اإلســرائيلية
 املـستقاة  األوليـة  البيانـات  وتـشري  .الفلـسطينيني  إىل لديها الفائض تبيع مث ومن باملياه اإلسرائيلية

 الغربيـــة الـــضفة يف الفلـــسطينيون اشـــتراها الـــيت امليـــاه كميـــة أن الفلـــسطينية امليـــاه ســـلطة مــن 
 مكعـب  متر مليون ٤٧,٨ بلغت للمياه اإلسرائيلية ميكوروت شركة من املرتلية الستخداماهتم

 حــني يف األردن، هنــر مــن ميــاه ســحب مــن الفلــسطينيني إســرائيل ومتنــع .)١٩(٢٠٠٨ عــام يف
 .الفلـسطينية  املنـاطق  يف املوجـودة  املتجـددة  اجلوفيـة  امليـاه  مـصادر  مـن  املائة يف ٨٦ هي تستغل
 الفلـسطينيني  بإمكـان  يعـد  فلـم  ،فلـسطينياً  بئـراً  ٣٥ زلعـ  إىل داراجلـ  أدى ذلـك،  علـى  وعالوة
   .إليها الوصول

 إســرائيلية شـركة  ١١ فــإن احلكوميـة،  غـري  اإلســرائيلية “ديـن  يــيش” منظمـة  وحبـسب   - ٤٦
 يف ٧٥ أن “ديـن  يـيش ” منظمـة  وتـزعم  .الغربيـة  الـضفة  يف قانونيـة  غـري  بـصورة  حماجر لـّتشغ
 خرقـاً  يـشكل  ممـا  اإلسـرائيلية،  البنـاء  صـناعة  يف خدامهالست خيصص احملاجر تلك ناتج من املائة

ــات ــرائيل لواجب ــانون مبوجــب إس ــدويل الق ــة ال ــة املتعلق ــوارد حبماي ــة امل ــض الوطني ــة ةفلل  الغربي
  .)٢٠(عليها واحلفاظ

  
  االقتصادية -  االجتماعية املؤشرات    

 قتــصاديةوا اجتماعيــة مــشاق يف يتــسبب غــزة وقطــاع الغربيــة الــضفة احــتالل يــزال ال  - ٤٧
 األسـر  مـن  املائـة  يف ٨٠ بـ غزة قطاع يف ٢٠٠٧ لعام الفقر نسبة وتقدر .الفلسطينيني للسكان

__________ 
:  متــاح علــى املوقــع  “٢٠٠٩مــارس /آذار ،Ministry of Housing’s Plans for the West Bank”،ســالم اآلنمنظمــة   )١٨(  

http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3566.  
  .٢٠٠٩مارس / آذار٢٢الفلسطيين مبناسبة اليوم العاملي للمياه، لإلحصاء  املركزي هازنشرة صحفية عن اجل  )١٩(  
  .www.yesh-din.org/site/index.php?lang=en: انظر  )٢٠(  
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 لعــام الفقــر مــستويات بيانــات أن ومــع .)٢١(الغربيــة الــضفة يف املائــة يف ٤٥ بـــ مقارنــة املعيــشية
 ائعالبـض  دخـول  علـى  املفروضـة  الـصارمة  والقيـود  اإلنـسانية  األزمـة  فـإن  بعد، تتوفر مل ٢٠٠٨
 لعــام الفقــر مــستويات بــأن مجيعهــا تــوحي غــزة قطــاع يف الــسيولة ونقــص اإلنــسانية واملعونــة
 البطالـــة فـــإن الفلـــسطيين، لإلحـــصاء املركـــزي للجهـــاز ووفقـــاً .ارتفاعـــاً ســـتزداد ٢٠٠٨

 ارتفعـت  قـد  )عمـل  عـن  بنـشاط  يبحثـون  ال الـذين  األشـخاص  فيـه  ينـدرج  رخو تعريف وهو(
 الربـع  يف املائة يف ٣٣,٤ إىل لتصل ٢٠٠٨ عام من الثالث الربع يف املائة يف ٣٢,٧ من نسبتها
 يف املائــة يف ٢٦ بـــ مقارنـة  املائــة يف ٤٨,٨ غـزة  قطــاع يف البطالـة  نــسبة بلغـت  إذ منــه، األخـري 
 ٢٠٠٧ عـام  يف املائـة  يف ١ مـن  خطـرية  درجـة  إىل التـضخم  نـسبة  وازدادت .)٢٢(الغربية الضفة

 يتحملــها الــيت الــضغوط مــن زاد ممــا ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول نكــانو يف املائــة يف ٧ حــوايل ىلإ
  .الوضع هذا مواجهة يف الفقراء
 أسـباب  علـى  مـدمر  أثـر  الـصادرات  علـى  املفـروض  واحلظر الواردات الخنفاض وكان  - ٤٨

 توقـف  ،)األونكتـاد ( والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر فوفقاً .غزة قطاع يف السكان معيشة
 العـسكرية  العمليـة  وعـشية  .٢٠٠٧ عام هناية حبلول الصناعية األنشطة من املائة يف ٩٥ حوايل

 مـشروعاً  ٢٣ حـوايل  العاملـة  الـصناعية  املـشاريع  عـدد  كـان  ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون يف
 قـد  كـانوا  الـذين  الـصناعي  القطـاع  يف العاملني عدد وبلغ ،صناعي مشروع ٣ ٩٠٠ أصل من

 فقـد  .الزراعـي  القطـاع  مـن  كـبرية  أجزاء احلصار وشل .لعام ٣٤ ٠٠٠ حوايل عملهم فقدوا
 واملعـدات  واحملاصـيل  باألراضي أضراراً غزة قطاع داخل املتكررة اإلسرائيلية التوغالت أحلقت

ــت ــاطق وجعل ــة من ــع ،ضــخمة زراعي ــا داخــل تق ــسمى م ــة ي ــى حمظــورة ،الفاصــلة باملنطق  عل
 الفلـسطينية  السلطة موظفي جعل ىلإ غزة قطاع داخل النقدية تدفق نقص وأدى .الفلسطينيني
 مرتبـــاهتم اســـتالم علـــى قـــادرين غـــري الـــصعبة االجتماعيـــة احلـــاالت وأصـــحاب واملتقاعـــدين
  .نقداً االجتماعية الرعاية ودفعات التقاعدية ومعاشاهتم

 أن إىل الفلـسطيين  لإلحـصاء  املركـزي  اجلهـاز  وضـعها  اليت األولية التقديرات وأشارت  - ٤٩
 عمليـة  أثنـاء  واملمتلكـات  األساسـية  اهلياكـل  تـدمري  عـن  نتجت اليت املباشرة ديةاالقتصا اخلسائر

 ،٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين كــانون ١٣ حــىت دوالر بليــون ١,٤ حــوايل بلغــت املــسكوب الرصــاص
 دوالر مليـون  ٢٤ مبعـدل  اإليـرادات  خـسائر  وقـدرت  .العمليـة  مـن  األوىل ١٧ الــ  األيام خالل

__________ 
  )٢١(  IMF, Macroeconomic and Fiscal Framework for the West Bank and Gaza: third review of progress 

(February 2009), p. 2..  
الربـع األخـري مـن    الفلـسطيين بـشأن   لإلحـصاء   املركـزي  اجلهـاز الدراسة االستقصائية للقوى العاملة اليت أجراها    )٢٢(  

  ).٢٠٠٩فرباير /شباط (٢٠٠٨عام 
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 ميثـل  ممـا  ،دوالر ماليني ٤٠٨ حبوايل يوماً ١٧ الـ فترة خالل مةاملتراك اخلسائر وقدرت .يومياً
  .األخرية السنوات يف غزة لقطاع السنوي اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ٨٠

   الفلسطيين املايل الوضع    
 التنقـل  علـى  املفروضـة  القيـود  اسـتمرار  مـن  الـرغم  علـى  الفلـسطينية،  الـسلطة  واصلت  - ٥٠

 فقـد  .املاليـة  الـسياسة  إصـالحات  وتنفيـذ  املؤسسات بناء واملالية، الطبيعية ارداملو إىل والوصول
 بالقيمـة  املائـة  يف ١١ بنـسبة  األجـور  معـدالت  وخفـضت  احلكوميـة،  التوظيـف  سياسـة  قلصت

 العامـة  املالية إدارة نظام ززـوُع .العامة املنافع فواتري دفع حالة لتحسني تدابري ونفذت احلقيقية،
 حبـوايل  أعلـى  باملرتبات املتعلقة غري النفقات وكانت .نوعيته وحتسني اإلنفاق دترشي خالل من
 مـــن مزيـــداً ٢٠٠٩ عـــام ميزانيـــة مـــشروع ويـــشمل .امليزانيـــة يف مـــدرج هـــو اممـــ املائــة  يف ١

ــدابري اإلصــالحات ــى اإلنفــاق ختفــيض ومواصــلة العجــز، لتقلــيص وت ــات األجــور عل  واإلعان
 إعـادة  تكـاليف  تـشمل  تكميليـة  ميزانيـة  إعـداد  حاليـاً  وجيـري  .العامة االستثمارات حنو وحتويله
 إيـرادات  وتقلبـت  .)٢٣(غـزة  قطـاع  يف املـسكوب  الرصـاص  عمليـة  دمرته ما تأهيل وإعادة البناء

 إىل ١٩٩٩ عـام  يف دوالر بليون ١,١ من فتراجعت حادة بصورة اإلمجالية الفلسطينية السلطة
ــون ٣٠٠ ــام يف دوالر ملي ــت مث ،٢٠٠٢ ع ــون ١,٢ إىل ارتفع ــادت ،٢٠٠٥ يف دوالر بلي  فع

 دوالر بليـون  ١,٢ إىل جديـد  من ترتفع أن قبل ،٢٠٠٦ يف دوالر مليون ٣٦٠ إىل اخنفضتو
 يف ١٧ مـن  التقـشفية،  التـدابري  مـن  الـرغم  علـى  الفلسطيين، املايل العجز قفز ولذا، .٢٠٠٧ يف

ــة ــن املائ ــاتج م ــي الن ــة يف ٢٧ إىل ٢٠٠٥ يف اإلمجــايل احملل ــام ويف .٢٠٠٧ يف املائ  ،٢٠٠٨ ع
 العجـز  يف اخنفاض ذلك عن فنتج املالية، السياسة إصالحات تنفيذ الفلسطينية السلطة واصلت
ــايل ــصل املتكــرر امل ــديرات حــسب لي ــة يف ١٩ إىل التق ــاتج مــن املائ ــي الن  وهــو اإلمجــايل، احملل
 اإلعانـات  يف وتقليـصاً  احلقيقيـة  بالقيمة املائة يف ١١ بنسبة األجور فاتورة يف تقليصاً يعكس ما
  .)٢١(ة العاماملنافع جمال يف
  

   الغذائي األمن وانعدام العامة الصحة    
 شـارك  ،عاجلـة  استقـصائية  دراسـة  قـدرت  فقـد  للمعونات، كبري تدفق من الرغم على  - ٥١
 واألونـروا  )الفـاو ( والزراعة لألغذية املتحدة األمم ومنظمة ،العاملي األغذية برنامج إعدادها يف
 حمرومـون  احملتلـة  األرض يف الفلـسطينيني  السكان من املائة يف ٣٨ أن ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان يف
 :الغربيـة  الـضفة  يف منـه  درجـة  أعلـى  غـزة  قطـاع  يف الغـذائي  األمـن  وانعدام .الغذائي األمن من

__________ 
  )٢٣(  IMF, Macroeconomic and fiscal framework for the West Bank and Gaza: third review of progress, 

(february 2009), p. 4-6; World Bank, West Bank and Gaza Financial Sector Review (december 2008).  
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 نــسبة الرتفــاع وكــان .)٢٤(الــضفة يف املائـة  يف ٢٥ مقابــل القطــاع يف املائــة يف ٥٦ بلــغي أنـه  إذ
 كـبري  أثـر  ،األغذية أسعار يف العاملي التضخم إىل إضافة غزة، قطاع يف الناقصة والعمالة الةالبط
 أيــضاً االستقــصائية الدراســة وأظهــرت .الــسكان لــدى والتغذيــة الغــذائي األمــن مــستوى علــى

 ضاراخلـ و فواكـه ال علـى  يعتمـد  نظـام  مـن  للغـزاويني  الغـذائي  النظـام  يف تـدرجيي  حتـول  حدوث
 الرخيـصة  زيـوت الو سكرياتالو بوباحل إىل تنيوبالرب غنيةالو الثمن غاليةال يوانيةاحل نتجاتاملو
 املغـذيات  يف الـنقص  معـدالت  ارتفـاع  إىل األغلـب  على التغيري ذلك وسيؤدي .بالطاقة غنيةالو

  .التغيري ذلكب املتأثرين أكثر اإلجناب سن يف والنساء األطفال وسيكون الدقيقة،
ــار ملتكــررا لالنقطــاع ونظــراً  - ٥٢ ــائي، للتي ــشفيات معظــم تاضــطر الكهرب  واملرافــق املست

 لكفالـة  االحتياطية الكهربائية املولدات على شديدا اعتمادا االعتماد إىل غزة قطاع يف الصحية
 الكهربـــائي التيـــار انقطاعـــات بـــسبب الطبيـــة املعـــدات وتـــضررت .الطبيـــة اخلـــدمات تـــأمني

 الغيــار وقطــع الــصيانة عمليــات انعــدام تعقيــداً احلالــة زاد وممــا .امليــاه يف املوجــودة والــشوائب
  .احلصار بسبب
 حافظـت  إذ الغربيـة،  الضفة يف عنها غزة قطاع يف ةيالصح ؤشراتامل اخنفاض واستمر  - ٥٣

 بالــضفة مقارنــة القطــاع يف ارتفاعهــا علــى النفــاس أثنــاء واألمهــات الرضــع وفيــات معــدالت
 لكـل  ١٥,٣ و غـزة،  قطـاع  يف رضـيع  ١ ٠٠٠ للكـ  ٢٥,٢ :الرضع وفيات معدالت( الغربية
ــضفة يف رضــيع ١ ٠٠٠ ــة؛ ال ــات معــدالتو الغربي ــاء األمهــات وفي  لكــل ٣٧,٥ :النفــاس أثن
ــضفة يف والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٨,٢ و غــزة، قطــاع يف والدة ١٠٠ ٠٠٠ ــة، ال ــاً الغربي  وفق
 ونقـص  يـة التغذ نقـص  مـستويات  فعـت وارت املتوقـع  العمـر  معـدل  فـض واخن ،)األونـروا  لبيانات
  .الدقيقة املغذيات

  
 الشباب والتعليم

علـى التعلـيم يف كـل    الـشباب   تـأثري سـليب علـى حـصول     اإلسـرائيلي الحتالل ال يزال ل    - ٥٤
فالقيود املفروضة علـى احلركـة وبنـاء اجلـدار العـازل يف الـضفة               . من الضفة الغربية وقطاع غزة    

ــق وصــول ا     ــزة تعي ــات العــسكرية يف قطــاع غ ــة والعملي ــدارس   الغربي لطــالب واملعلمــني إىل امل
ــة األخــرى  . ونتيجــة لــذلك، يــذُكر أن مــستوى التعلــيم آخــذ يف التــدهور   . واألنــشطة التعليمي

ــادت  ــيم  وأف ــة والتعل ــدالت    يف وزارة التربي ــاض مع ــسطينية عــن اخنف ــسلطة الفل ــسجيل يف ال الت

__________ 
  ، ٢٠٠٩النــــــداء املوحــــــد لعــــــام :  مكتــــــب تنــــــسيق الــــــشؤون اإلنــــــسانية، األرض الفلــــــسطينية احملتلــــــة  )٢٤(  

)Occupied Palestinian territory: 2009 Consolidated Appeal( ٣٤، الصفحة.  
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 اسـتنادا إىل ، يـة واإلنكليزالعربيـة   تنياللغـ االختبـارات يف الرياضـيات و     تـدين درجـات      و املدارس
  .)٢٥(٢٠٠٨-٢٠٠٧وطنية اليت أجريت للسنة الدراسية النتائج االختبارات 

ــة   - ٥٥ العنــف ضــد األطفــال يف  ازداد ، )اليونيــسيف (ووفقــا ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
 تزايـد التـوتر   ، ممـا يعكـس      ٢٠٠٨ عام   ومطلع ٢٠٠٦ أواخر عام    بني الفلسطينية احملتلة    األرض

االجتماعيـة واالقتـصادية واإلنـسانية      األحـوال    تفـاقم    الناجم عن األسر املعيشية    يفيف املدارس و  
 مـستويات عاليـة   يظهـرون  أن األطفال  أيضا اليونيسيفوأفادت. يف الضفة الغربية وقطاع غزة    

ــن  ــطراباتمــــ ــل  االضــــ ــسية، مثــــ ــواء النفــــ ــة االنطــــ ــوابيس، والعدوانيــــ ، ، واألرق، والكــــ
  .)٢٦(التركيز وضعف

هم من الـشباب الـذين تقـل أعمـارهم عـن             يف املائة من سكان قطاع غزة        ٥٦ومبا أن     - ٥٦
 عمليـة الرصـاص      نـصيبا غـري متناسـب مـن تـأثري            حتملـوا األطفال والـشباب    فإن  ،  الثامنة عشرة 
 قطـاع    مـن  شمايلاجلـزء الـ    مـدارس يف     ٧ أنتظهـر التقـارير احلاليـة       و.  يف قطاع غـزة    املسكوب

وال يـزال انتقـال     .  مدرسة ابتدائيـة   ١٥٠أكثر من   ر ب وحلقت أضرا  شديدة بأضرارصيبت  أغزة  
 بـسبب الـذخائر     اًخطريشكل   وعودهتم منها األطفال إىل مدارسهم    وخاصة  املعلمني والشباب   

 بـسبب ن  ان فلسطيني طفالقتل  ،  مباشرة وقف إطالق النار     أعقبتيف األيام اليت    و. غري املنفجرة 
 يف املائـة   ٦٠ الـيت كـان    ،املـدارس ح يتعني على    رمبا أصب و. “الزيتون”الذخائر غري املنفجرة يف     

هـي ليـست    و.  ثالث نوبـات   بنظام اآلن   أن تعمل بنظام الفترتني قبل الرتاع األخري،      يعمل  منها  
  .العدد اإلضايف من الطالب امصممة الستيعاب هذ

  
   املرأةوضع
، ٢٠٠٨ يف املائــة فقــط يف عــام  ١٥,٢ العاملــة ة نــسبة مــشاركة املــرأة يف القــو بلغــت  - ٥٧

 يف ٢٣,٨ البطالـة بالنــسبة للمــرأة  وبلغـت نــسبة . للرجــلبالنــسبة  يف املائـة  ٦٦,٨ مــعباملقارنـة  
 يف املائـة    ٦١,٢ إنـاث    تعيلـها معدل الفقر بـني األسـر املعيـشية الـيت           وبلغ  . ٢٠٠٨املائة يف عام    

ــع   ــة مـ ــيت  ٥٦,٩باملقارنـ ــر الـ ــة لألسـ ــها يف املائـ ــور يف يعيلـ ــة  األرض ذكـ ــسطينية احملتلـ يف  الفلـ
 أطفـال أو    ٧الـيت لـديها     و تعيلـها إنـاث   معدل الفقر بني األسر املعيشية الـيت        وبلغ  . ٢٠٠٧ عام

  . أطفال٦و أ ٥اليت لديها  يف املائة لألسر املعيشية ٦٨,٦ باملقارنة مع يف املائة ٧٩,٧أكثر 
 تواجــــه قرابــــةصــــندوق األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي للمــــرأة، و لليونيــــسيف واســــتنادا  - ٥٨

بـسبب نظـام اإلغـالق      الـوالدة   فـق   ا مر الوصول إىل يف السنة صعوبات يف     امرأة حامل    ٢ ٥٠٠
__________ 

  .٤٢ و ٢٧ املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٥(  
  .٢٨ و ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦(  
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هلـا  تعرضـت   صندوق األمم املتحدة للسكان املخاطر اليت       أبرز  باإلضافة إىل ذلك،    . اإلسرائيلي
 خـالل  الـالزم  مـن العـالج الطـيب    الـاليت ُحـرمن   يف قطاع غـزة  امرأة حامل  ٤٠ ٠٠٠أكثر من   
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاينو ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول يفعسكرية الالعملية 

  
  اجلوالن السوري احملتل  -ثالثا   

، حتـت  ا مربعـ ا كيلـو متـر  ١ ٢٥٠ تبلغ مساحته قرابـة  الذي ،ال يزال اجلوالن السوري     - ٥٩
قـرار  أن   ،)١٩٨١ (٤٩٧ ه قرار يفاعترب جملس األمن    و. ١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي منذ عام     

 وواليتـها القـضائية وإدارهتـا علـى اجلـوالن الـسوري احملتـل               قانوهنـا فـرض   بائيلية  احلكومة اإلسـر  
  .لالغ وباط

ــذين طــردوا   لإســرائيل عــودة الــسكان العــرب  ومتنــع   - ٦٠  عــاملجــوالن الــسوري احملتــل ال
 نـسمة   ١٨ ٠٠٠ املواطنون السوريون املتبقون البـالغ عـددهم       كان ،٢٠٠٨ عام   ويف. ١٩٦٧

 يعــيشيف الوقــت نفــسه، و .)٢٧(رئيــسية يف اجلــوالن الــسوري احملتــل بلــداتيعيــشون يف مخــس 
  .)٢٨( مستوطنة يف اجلوالن السوري احملتل٣٢ مستوطن إسرائيلي يف ١٨ ٠٠٠ ـيقدر ب ما
 ٢٠٠٧ واملــساكن بــصورة نــشطة يف عــام اهلياكــل األساســيةإســرائيل بنــاء وواصــلت   - ٦١

دومن مـن األراضـي      ٢ ٥٠٠بيـع   لية  دائرة األراضي اإلسـرائي   وعرضت  . )٢٩(٢٠٠٨وأوائل عام   
ــستوطنني  ــل للمـ ــوالن احملتـ ــاء. يف اجلـ ــى  وبنـ ــن اجمللـــس   علـ ــؤخرا عـ ــدر مـ ــرار صـ ــيقـ  اإلقليمـ

 حبلــولجديــدة قريــة ســياحية مــستوطنة ســيتم بنــاء للمــستوطنات يف اجلــوالن الــسوري احملتــل، 
، رةالعاموديـة املـدم    قريـة    بـالقرب مـن    دومنـا مـن األرض       ٤٠ فوق مـساحة قـدرها     ٢٠١٠ عام

  .)٣٠( مليون دوالر٣٠  قدرهمبلغوقد خصص هلذا الغرض 
 الـسكان الـسوريني يف اجلـوالن        معيـشة  تأثري سليب على     اإلسرائيليالحتالل  لال يزال   و  - ٦٢

احملتل نتيجة للتدابري اليت تفرضها السلطات اإلسرائيلية، وخاصـة القيـود املفروضـة علـى زراعـة                 
ة لألراضــي واقــتالع األشــجار والــشتالت وتــدمريها  وفالحتــها، واملــصادرة املزعومــ األراضــي 

الـيت تبقـى     األراضـي    وختـضع . والتمييز ضدهم فيما يتعلق باحلصول على املياه وتـصاريح البنـاء          

__________ 
  )٢٧(  Al marsad, changing the Landscape: Israel's Gross Violations of International Law in the Occupied Syrian 

Golan (November 2008), p.21.  
  )٢٨(  A/63/519 ٤٢، الفقرة.  
  .املرجع نفسه  )٢٩(  
  )٣٠(  A/63/273 ١٠٢، الفقرة.  
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لـصليب  اوجتدر اإلشارة إىل أن جلنـة  . )٣١(اإلسرائيلية للمصادرة من قبل السلطات بدون زراعة 
راقبة فض االشتباك، سـاعدت يف نقـل مـا يقـرب            األمحر الدولية، بدعم من قوة األمم املتحدة مل       

اجلمهوريــة  مــن اجلــوالن احملتــل إىل األســواق يف ٢٠٠٩ طــن مــن التفــاح يف عــام ٨ ٠٠٠مــن 
  .)٣٢( بسبب ضعف احملاصيل٢٠٠٨ نقل التفاح يف عام جيرمل و. العربية السورية

، ني اإلسـرائيلي  املمنوحـة للمنـتجني  إلعانـات لواحلصول علـى امليـاه     يف   للتمييز   نتيجةكو  - ٦٣
زراعـــة أكثـــر صـــعوبة بالنـــسبة أضـــحت ال، لـــسوق اإلســـرائيليةالتبعيـــة الكـــبرية ل باإلضـــافة إىل

ســلطة امليــاه اإلســرائيلية نظــام حــصص متييــزي وتفــرض . )٣٣( اجلــوالنيفللمــواطنني الــسوريني 
 للــدومن الواحــد مــن  ا مكعبــامتــر ٤٥٠ امليــاه إذ تبلــغ حــصة: ملــزارعني الــسورينيعلــى ا للمــاء

 للــدومن ا مكعبــامتــر ٩٠ملــزارعني العــرب  ا وتبلــغ حــصة األرض للمــستوطنني اإلســرائيليني،  
ــك،  و. الواحــد ــدفعباإلضــافة إىل ذل ــي ــسوريو املواطن ــى ل ن ون ال ــاه نتيجــة نظــام  ســعرا أعل لمي
نفس بــ إنتــاج حمــصولن ون الــسوريوواطنــامل ال يــستطيعلــذلك . باشــرامل غــري يلتمييــز االتعريفــة

املـــستوطنني هـــو حــال   دومن واحـــد مــن األرض كمــا   لكــل عاليــة  العيـــة نوبــذات ال كميــة و ال
  .)٣٤(اإلسرائيليني يف املنطقة

للـسكان الـسوريني يف اجلـوالن الـسوري         بالنـسبة   فـرص العمـل     إمكانية توفر    وال تزال   - ٦٤
التعلــيم اجلــامعي قليلــة يف اجلــوالن  حيــصلون علــى الــذين الطــالب ففــرص عمــل . احملتــل قامتــة

أن املــواطنني وتفيــد التقــارير بــ،  حمــدودةاإلســرائيلية اإلدارةفــرص العمــل يف و. لالــسوري احملتــ
يف احلـصول علـى هـذه الوظـائف بـسبب آرائهـم الـسياسية               ضدهم  السوريني يتعرضون للتمييز    

  .)٣٥( اجلنسية اإلسرائيليةهم قبولورفض
روضـة علـى الـسفر       القيـود املف   إلهنـاء اجملتمعات احملليـة الـسورية نـداء        وقد أطلق زعماء      - ٦٥

من اجلوالن الـسوري احملتـل إىل أجـزاء أخـرى مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية واحلفـاظ علـى                       
__________ 

  )٣١(  The situation of workers of the occupied Arab territories (Geneva, International Labour Office, 2008); 

appendix to the report of the Director-general, International Labour Conference. 97th session, 2008. 

para. 83.  
  :املوقــــع، متــــاح علــــى ٢٠٠٩فربايــــر / شــــباط١٧ر الدوليــــة، البيــــان الــــصحفي للجنــــة الــــصليب األمحــــ  )٣٢(  

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/israel-syria-news-170209!OpenDocument.  
  )٣٣(  The situation of workers of the occupied Arab territories (Geneva, International Labour Office, 2008); 

appendix to the report of the Director-general , International Labour Conference. 97th session, 2008. 

para. 88  
  .٨٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤(  
  .٨٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  
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 طالبــا ١٩ عــرب، ٢٠٠٨خــالل األشــهر الــستة األوىل مــن عــام و. )٣٦(هويتــهم العربيــة الــسورية
عدة سامبـ اجلمهوريـة العربيـة الـسورية    إىل مرتفعـات اجلـوالن الـسورية احملتلـة،       مـن    مدنيني   ٧ و

أن أفيـد بـ   أنـه  إال. )٣٧(لـصليب األمحـر الدوليـة   اقوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك وجلنـة             
ــرائيلية  ــسلطات اإلس ــسان١٨صــادرت يف  ال ــل / ني ــن    ٢٠٠٨أبري ــسورية م ــة ال ــات اهلوي  بطاق

هنـوا دراسـتهم يف اجلامعـات       أ أن منـازهلم بعـد      إىلكـانوا عائـدين      طالبا مـن اجلـوالن احملتـل       ١٩
 ُمينعـون   الطالب من مرتفعات اجلوالن السورية احملتلـة       أنالسلطات السورية   وأفادت  . ةالسوري

 وايقبلـ مـا مل   إسـرائيلية  معاهـد يف معينـة  كليـات  إىل دخول الـ  أو  اجلـامعي هممـن إكمـال تعلـيم   
  .)٣٨(اإلسرائيليةاجلنسية 

ــاين   - ٦٦ ــسورية  وتع ــرى ال ــز ا    اخلمــس الق ــن نقــص يف املراك لــصحية احملتلــة يف اجلــوالن م
املــواطنني يــتعني علــى  القــرى الوصــول إىل مستــشفى قريــب و   وال تــستطيع . واملــستوصفات
ــذهاب إىل ــاكن أخــرى  ال ــإلجــراء أم ــسيطة ات عملي ــة ب ــون  .  جراحي ــد املواطن تكــاليف ويتكب

 ذلـك    مصاعب بسبب عدم وجود أطباء وعيادات متخصصة، مبا يف         ينجم عن ذلك  ومتزايدة،  
  .)٣٩( وغرف الطوارئ،د وخدمات األشعة السينيةمراض النساء والتوليأل أقسام
. )٤٠( ألغــام يف اجلــوالن الــسوري احملتــل   حقــل ٧٦ لغــم و ليــوينوهنــاك مــا يقــدر مب    - ٦٧
طويلة وتدهور حالة أجهزهتا التفجريية يعرضان الـسكان        منذ فترة    وجود هذه األلغام     يزال وال

إلسرائيلية يف اجلوالن الـسوري احملتـل       عدد ضحايا األلغام ا   أن إمجايل    وأفيد. )٤١(احملليني للخطر 
ــها   ضــحية،٥٣١ هــو ــة  ٢٠٢بين ــاةحال ــشكل خــاص األطفــال ويتعــرض . وف .  هلــذا اخلطــر ب

  .)٤٠(عاهات دائمة منذ بداية االحتاللب شخصا ٣٢٩ جمموعه وأصيب ما
 ا معـتقال   مواطنـ  ١٦ يوجـد    ،٢٠٠٨ يوليـه / متـوز  ١ أنه منذ  السلطات السورية    وأفادت  - ٦٨

  .)٤٢(السوري احملتل يف السجون اإلسرائيليةمن اجلوالن 
  

__________ 
  .٨٨املرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(  
  )٣٧(  A/2008/390 ٣، الفقرة.  
  )٣٨(  A/63/273 ١٠٨، الفقرة.  
  .١١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٣٩(  
  .١٠٧املرجع نفسه، الفقرة   )٤٠(  
  )٤١(  S/2008/390 ٤، الفقرة.  
  )٤٢(  A/63/273 ١٠٦، الفقرة .  
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  ستنتاجات اال  - رابعا  
ــات   أدى   - ٦٩ ــات اإلغـــالق والعقوبـ ــن عمليـ ــزيج مـ ــهامـ ــرائيل يف الـــيت تفرضـ  األرض إسـ

ــة اإلنــسانية          ــق األزم ــزة إىل تعمي ــاع غ ــسكرية األخــرية يف قط ــة الع ــة والعملي ــسطينية احملتل الفل
  . ٢٠٠٨ينية احملتلة يف عام  الفلسطاألرضواالجتماعية االقتصادية يف 

كل من جملس األمـن واجلمعيـة العامـة أن قـرار إسـرائيل بـضم اجلـوالن الغ        وقد أعلن    - ٧٠
 توسـيع املـستوطنات وتقلــيص   ٢٠٠٧واصــلت إسـرائيل يف عـام   فقـد  ومـع ذلـك،   . )٤٣(وباطـل 

  .وريني يف اجلوالن السوري احملتلحقوق السكان الس
 حلقـة األمـم     أمـام  ٢٠٠٩مـارس   /آذار ١٠ يف مة اليت ألقاها  يف الكل  األمني العام    ودعا  - ٧١

ــسطيين،      ــشعب الفل ــساعدة إىل ال ــدمي امل ــشأن تق ــم حقيقــي إىل وقــف املتحــدة الدراســية ب ودائ
 قطــاع غــزة وجنــوب إىل الفرصــة لعــودة اهلــدوء إلتاحــةإلطــالق النــار يف أقــرب وقــت ممكــن  

مـن األمهيـة مبكـان أن تتخـذ إسـرائيل            على املعابر ال يطـاق، وأنـه         الوضع أن وأضاف. إسرائيل
انتعـاش اقتـصادي    ال ميكن أن حيـدث       بدونه   الذي حدة اإلغالق،     من لتخفيفلخطوات جادة   
 فـتح مجيـع معـابر    إلعـادة  وقف إطالق النار الطريق ه جيب أن ميهد   وشدد على أن  . للفلسطينيني

ــور  اســتنادا إىلغــزة  ــاق التنقــل والعب ــام ل اتف ــرار جم وذكــر أن،٢٠٠٥ع  ١٨٦٠لــس األمــن   ق
 رئيس الـوزراء فيـاض       اليت بذهلا  اجلهودإىل أن    أشارو . هذه املعايري األساسية   يتضمن) ٢٠٠٩(

آتـت   قـد  -الطريـق  خريطـة   التـزام مبوجـب      وهو -يف الضفة الغربية لتحسني الترتيبات األمنية       
 سـاريا   تجـول حظـر ال  ال يـزال    ؛ و اسـتمرت  قـد    اإلسـرائيلية  الغارات   أن إىل أشار إال أنه . مثارها

مـع  يتعـارض  األخـري  األمر   اهذوقال إن   .  يف تسارع  النشاط االستيطاين و قائمةونقاط التفتيش   
 اجملموعــة أمــام ه الطرفــان أكــدعلــى النحــو الــذيخارطــة الطريــق، مبوجــب ســرائيل إالتزامــات 

ن ويف اخلتـام، الحـظ األمـني العـام أ    . ٢٠٠٨نـوفمرب  /الرباعية يف شرم الـشيخ يف تـشرين الثـاين        
ــؤدي إىل إهنــاء االحــتالل، هــي الوســيلة     تــسوية سياســية دائمــة حتقيــق  مــن خــالل التفــاوض ت

للمـشاكل االقتـصادية واإلنـسانية للـشعب الفلـسطيين واألمـن الـدائم              الوحيدة لتوفري حل دائـم      
ــرائيل ــدة وستـــستمر . إلسـ ــام بـــدورها يف ااألمـــم املتحـ ــتني،  للقيـ ــة دولـ ــرائيلتحقيـــق رؤيـ  إسـ

  .نبا إىل جنب يف سالم وأمنوفلسطني، تعيشان ج
  

__________ 
  .٦١/٢٧، وقرار اجلمعية العامة )١٩٨١ (٤٩٧قرار جملس األمن   )٤٣(  


