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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٧الدورة املوضوعية لعام   الدورة الثانية والستون

 ** من جدول األعمال املؤقت١١البند   * من القائمة املؤقتة٤٣البند 
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، وللــسكان العــرب يف

   اجلوالن السوري احملتل
االجتماعيـــة لالحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى    االنعكاســـات االقتـــصادية و   

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

 مذكرة من األمني العام  
  

أن ، ٢٠٠٦/٤٣يف قــراره لعــام ، إىل األمــني ا واالجتمــاعيطلــب اجمللــس االقتــصادي  
يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني، عن طريق اجمللـس، تقريـرا عـن تنفيـذ ذلـك                    

 أن يقـدم إليهـا تقريـرا يف         ،٦١/١٨٤يف قرارهـا     إىل األمـني العـام،       كما طلبت اجلمعيـة   . القرار
قتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا        وهذا التقرير، الذي أعدته اللجنة اال     . دورهتا الثانية والستني  

 . مقدم استجابة لقراري اجلمعية واجمللس،)أسكوا(

 

 * A/62/50. 
 ** E/2007/100. 
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تقرير أعدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عن االنعكاسات       
االقتــصادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــى األحــوال املعيــشية  

 مبـــا فيهـــا القـــدس، للـــشعب الفلـــسطيين يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة،
 *وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل

 
 

 موجز 
ة االقتـصادية   ا املعانـ  ما زال احتالل إسرائيل لألرض الفلسطينية يتسبب يف تفاقم حـدة           

ويواصل اجليش اإلسرائيلي، متذرعا باحلق يف الـدفاع        . واالجتماعية اليت يكابدها الفلسطينيون   
عن النفس يف مواجهة أعمال من قبيل هجمات الناشطني الفلسطينيني املـستمرة علـى املـدنيني                

 عريـف إسـرائيلي،     اإلسرائيليني وإطالق الصورايخ على املدن اإلسرائيلية من قطاع غزة وأسـر          
شن عمليات عـسكرية يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مـستخدما يف ذلـك االحتجـاز التعـسفي                   

. ونزع امللكية بالقوة وهدم البيوت وفرض قيود قاسية على التنقل وانتهاج سياسات اإلغـالق             
 غـزة   بيد أنه كان هناك اخنفاض ملحوظ يف العنف املتبـادل بـني الفلـسطينيني واإلسـرائيليني يف                

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦منذ وقف إطالق النار يف 
ــزال نظــام اإلغــالق اإلســرائيلي ميثــل ســببا أساســيا مــن أســباب الفقــر واألزمــة        وال ي

اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهو يقيد إمكانية حصول الفلـسطينيني علـى اخلـدمات               
 األســواق، واالســتفادة مــن خــدمات الــشبكات  الــصحية والتعليميــة، والعمــل، والوصــول إىل 

 .االجتماعية والدينية
وقد تدهورت احلالة املالية تدهورا مـشهودا عقـب االنتخابـات التـشريعية الـيت جـرت                  

كـانون   ٣٠ومتشيا مع املبادئ اليت وضـعتها اللجنـة الرباعيـة يف      . ٢٠٠٦يناير  /يف كانون الثاين  
خابات املاحنني إىل إعادة النظـر يف املعونـة الـيت يقـدموهنا             ، دفعت نتائج االنت   ٢٠٠٦يناير  /الثاين

ــسطينية  ــسلطة الفلـ ــايل الفلـــ    . إىل الـ ــي اإلمجـ ــاتج احمللـ ــض النـ ــو واخنفـ ــة ٨سطيين بنحـ  يف املائـ
  وال تزال. ٢٠٠٥رة نفسها من سنة ــــة بالفتـــــــ باملقارن٢٠٠٦ث من سنة ــــــالثال الربــــع يف

 

تود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـريب آسـيا أن تنـوه، مـع تقـديرها، باملـسامهات املوضـوعية املقدمـة مـن               * 
، )ينبرنـامج تقـدمي املـساعدة إىل الـشعب الفلـسطي      (إدارة الشؤون السياسية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي         

، وصـندوق األمــم املتحـدة للــسكان، وصـندوق األمــم    )األونكتـاد (ومـؤمتر األمـم املتحــدة للتجـارة والتنميــة    
املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ووكالـة األمـم                   

، ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق        )األونروا(ىن  املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األد       
، ومنظمــة العمـل الدوليــة، ومكتــب  ةاإلنـسان، ومكتــب تنــسيق الـشؤون اإلنــسانية، ومنظمــة الـصحة العامليــ   

 . منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط
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وظلت معدالت البطالة والفقـر مرتفعـة، وقـدرت         . ر اجتاهات سلبية  املؤشرات االقتصادية تظه  
 يف املائة من األسر املعيشية على االقتـراض     ٦٥ يف املائة على التوايل، بينما يعتمد        ٦٤ و   ٣٠بـ  

 .غري الرمسي لكفالة حد الكفاف
وكان من شأن املستوطنات اإلسرائيلية ومصادرة األراضي وتـشييد جـدار يف األرض              
طينية احملتلة، باملخالفة التفاقية جنيف وغريهـا مـن قواعـد القـانون الـدويل، عـزل القـدس                   الفلس

 .الشرقية احملتلة وشطر الضفة الغربية وانكماش احلياة االقتصادية واالجتماعية الطبيعية
 وءويــصيب ســ. ويتحمــل الالجئــون والنــساء واألطفــال العــبء األكــرب هلــذه التــدابري   

شكالت الـصحية عـددا متزايـدا مـن الفلـسطينيني يف وقـت ُيحـد فيـه مـن                    التغذية وغريه من املـ    
 يف  ٥٧,٥ويف قطاع غزة وحده، يعاين من فقر الـدم          . إمكانية احلصول على اخلدمات الالزمة    

 يف املائـة مـن      ٤٤,٩  شـهرا و   ٣٦ أشـهر و     ٦املائة مـن األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني              
 .النساء احلوامل
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 مقدمة -أوال  
، علـى أمهيـة إحيـاء عمليـة         ٢٠٠٦/٤٣أكد اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره        - ١

ــا  الــــــسالم يف الــــــشرق األوســــــط علــــــى أســــــاس قــــــرارات جم   ــا فيهــــ لــــــس األمــــــن، مبــــ
) ٢٠٠٢ (١٣٩٧و ) ١٩٧٨ (٤٢٥و ) ١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧( ٢٤٢ القـــــــــــــــــــرارات

عــن االمتثــال  ومبــدأ األرض مقابــل الــسالم فــضال    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٤ و) ٢٠٠٣ (١٥١٥ و
لالتفاقـــات املربمـــة بـــني احلكومـــة اإلســـرائيلية ومنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية، ممثلـــة الـــشعب   

ع األطــراف علــى يــويف القــرار نفــسه، حــث اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي مج  . الفلــسطيين
احتــرام قواعــد القــانون اإلنــساين الــدويل، وعلــى االمتنــاع عــن ممارســة العنــف ضــد الــسكان      

ــدنيني  ــة حبمايـــ    املـ ــف املتعلقـ ــة جنيـ ــا التفاقيـ ــك وفقـ ــة    وذلـ ــرب املؤرخـ ــت احلـ ــدنيني وقـ ة املـ
واقتناعــا مــن اجمللــس بــأن االحــتالل اإلســرائيلي يعــوق بــشكل   . )١(١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢

ــليمة يف األرض         ــصادية س ــة اقت ــستدامة وإجيــاد بيئ ــة امل ــق التنمي ــة إىل حتقي ــود الرامي خطــري اجله
قدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، وإذ يـشعر بـالقلق إزاء            الفلسطينية احملتلة، مبا فيها ال    

األثر اخلطري الذي يلحق باألحوال االقتصادية واالجتماعية للـشعب الفلـسطيين مـن جـراء بنـاء                 
إسرائيل للجدار والنظام املرتبط به داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك داخـل القـدس      

ترتــب علــى ذلــك مــن انتــهاك حلقــوق ذلــك الــشعب االقتــصادية     الــشرقية ومــا حوهلــا، ومــا ي 
واالجتماعية، مبا يف ذلك حقه يف العمل ويف الصحة ويف التعلـيم ويف مـستوى معيـشي مالئـم،           

 والعهــد الــدويل )٢(أشـار يف هــذا الــصدد إىل العهـد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيـة والــسياسية   
، وأكـد وجـوب     )٣( واتفاقية حقوق الطفل   )٢(ثقافيةاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال    

احترام صكوك حقـوق اإلنـسان هـذه يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،                  
ــل   ــسوري احملت ــة       . ويف اجلــوالن ال ــى الوحــدة الوطني ــاظ عل ــى ضــرورة احلف ــس عل وشــدد اجملل

لقـدس الـشرقية، وضـمان حريـة انتقـال          والسالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا ا         
األشــخاص والبــضائع يف تلــك األرض، مبــا يف ذلــك إزالــة القيــود املفروضــة علــى الــدخول إىل  

وشدد أيـضا علـى أن     . القدس الشرقية واخلروج منها، وحرية االنتقال إىل العامل اخلارجي ومنه         
 احملتلــة، مبــا يف ذلــك  تــشيده إســرائيل خبطــوات متــسارعة يف األرض الفلــسطينية الــذي اجلــدار 

القــدس الــشرقية ومــا حوهلــا، خمــالف للقــانون الــدويل ويعــزل القــدس الــشرقية ويقــسم الــضفة    
ــة للــشعب الفلــسطيين، ودعــا يف هــذا      ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة ويــضعف بــشدة التنمي الغربي

__________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
 .، املرفق)٢١ -دال (ألف  ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٢( 
 .٢٧٥٣١رقم ، ال١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣( 
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كمـة العـدل     أصـدرهتا حم   الصدد إىل االمتثال التام لاللتزامـات القانونيـة الـواردة يف الفتـوى الـيت              
ــة ــوز ٩ يف الدولي ــه /مت ــر  (٢٠٠٤يولي ــة   ) Corr.1 و A/ES-10/273انظ ــة العام ــرار اجلمعي ويف ق

وأكد اجمللس من جديد يف ذلك القـرار احلـق غـري القابـل للتـصرف للـشعب                  . ١٠/١٥-ط إ د
الفلــــسطيين والــــسكان العــــرب يف اجلــــوالن الــــسوري احملتــــل يف مجيــــع مــــواردهم الطبيعيــــة 

ل، بعــدم اســتغالل هــذه املــوارد    طالــب إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتال    واالقتــصادية، و
تعريـــضها للخطـــر أو التـــسبب يف فقـــداهنا أو اســـتنفادها؛ وأكـــد مـــن جديـــد أيـــضا أن          أو

املــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، ويف اجلــوالن 
 عقبــة أمــام التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، ودعــا إىل  الــسوري احملتــل، غــري شــرعية وتــشكل

التنفيذ التام لقرارات جملس األمن ذات الصلة، وطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة،                    
 .عن طريق اجمللس، تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار

ة  اجلمعيــة تأكيــد احلقــوق غــري القابلــ    ت، أعــاد٦١/١٨٤ويف قــرار اجلمعيــة العامــة    - ٢
مـواردهم الطبيعيـة، مبـا فيهـا       يف  للتصرف للشعب الفلسطيين وسـكان اجلـوالن الـسوري احملتـل            

األرض واملياه؛ وطلبت من إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أال تستغل املـوارد الطبيعيـة يف              
بب يف  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل أو تتلفها أو تتـس              

ــضها للخطــر   ــسطيين يف   .إضــاعتها أو اســتنفادها أو تعري ــشعب الفل ــة حبــق ال  واعترفــت اجلمعي
فهــا أو إضــاعتها املطالبــة جبــرب الــضرر الــذي حلــق بــه نتيجــة الســتغالل مــوارده الطبيعيــة أو إتال 

استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل مـن األشـكال بـسبب التـدابري غـري املـشروعة الـيت                     أو
 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس تتخــذها
ده حاليـا يف األرض الفلـسطينية       يوأكدت اجلمعية أن اجلدار الذي تقوم إسرائيل بتـشي        . الشرقية

احملتلة، مبا يف ذلـك داخـل القـدس الـشرقية وحوهلـا، يتنـاىف مـع القـانون الـدويل وحيـرم الـشعب                   
ين بشدة من موارده الطبيعية، ودعت يف هـذا الـصدد إىل االمتثـال الكامـل لاللتزامـات               الفلسطي

 ويف  ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩القانونية الواردة يف الفتوى الـصادرة عـن حمكمـة العـدل الدوليـة يف                
وطلبـت اجلمعيـة مـن إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، الكـف                . ١٠/١٥ -القرار د إ ط     

ت جبميع أنواعهـا يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، ويف                   عن إلقاء النفايا  
 علــى مواردمهــا الطبيعيــة، وال ســيما ا جــسيمااجلــوالن الــسوري احملتــل، وهــو مــا يــشكل خطــر

وطلبــت . املــوارد مــن امليــاه واألرض، ويهــدد البيئــة ويعــرض صــحة الــسكان املــدنيني للخطــر   
 أنابيـب اإلمـداد     ا عن تدمري اهلياكـل األساسـية احليويـة، مبـا فيهـ            اجلمعية من إسرائيل أن تتوقف    

 وهو ما تترتب عليه مجلة أمـور منـها إحلـاق الـضرر بـاملوارد            ،باملياه وشبكات الصرف الصحي   
وطلبت اجلمعية إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا يف دورهتـا الثانيـة                 . الطبيعية للشعب الفلسطيين  
 .لك القراروالستني تقريرا عن تنفيذ ذ
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 األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس -ثانيا  
 الوفيات واإلصابات  

أعمـال مـن قبيـل اهلجمـات     ، إزاء تذَّرع اجليش اإلسرائيلي حبقه يف الدفاع عـن الـنفس        - ٣
املـدنيني اإلسـرائيليني وإطـالق الـصواريخ علـى          علـى   املستمرة اليت يشنها ناشـطون فلـسطينيون        

ئيلية من قطـاع غـزة وأسـر عريـف إسـرائيلي، ليواصـل شـن عمليـات عـسكرية يف                     املدن اإلسرا 
ــة  ــسطينية احملتل ــادل بــني      . األرض الفل ــه حــدث اخنفــاض ملحــوظ يف درجــة العنــف املتب ــد أن بي

ـــ   ــذ وقـ ــزة منــ ــرائيليني يف غــ ــسطينيني واإلســ ــا فالفلــ ــالق النــ ــاين ٢٦ر يف  إطــ ــشرين الثــ  / تــ
، سـجل   ٢٠٠٧فربايـر   / إىل شـباط   ٢٠٠٦ينـاير   / ويف الفتـرة مـن كـانون الثـاين         .٢٠٠٦ نوفمرب

 حالـــة إصـــابة يف صـــفوف ٣ ٥٥٨ حالـــة وفـــاة و ٦٩٧مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـــسانية  
 طفــال فلــسطينيا وأصــيب ١٣٢وقــد قتــل مــا جمموعــه . الفلــسطينيني كنتيجــة مباشــرة للــصراع

دارس  من املصابني هم من تالميذ املـ       ١٢٠ من القتلى و     ٢٨يقل عن    ال وما. )٤( آخرون ٥١٥
ــشرق األدىن       ــسطينيني يف ال ــشغيل الالجــئني الفل ــة وت ــة األمــم املتحــدة إلغاث ــديرها وكال الــيت ت

وقد حدثت إحدى حاالت الوفاة يف الضفة الغربية وإصـابتان يف قطـاع غـزة أثنـاء                 ). األونروا(
 .وجود التالميذ يف قاعة الدرس

 خـسائر بـشرية متـصلة    ٢٠٠٦و ماي/يناير إىل أيار /وُسجلت يف الفترة من كانون الثاين      - ٤
باأللغــام أو خملفــات احلــرب املتفجــرة يف حقــول األلغــام اإلســرائيلية اخلمــسة عــشر اخلاليــة مــن  

 قتلـى   ٦ ()٥( قتـيال وجرحيـا    ٢١ال يقـل عـددها عـن         العالمات يف الضفة الغربيـة ووادي األردن      
ال قــذائف وإضــافة إىل ذلــك، دشــنت إســرائيل اســتعم . )٦(، ومعظمهــم أطفــال) مــصابا١٥ و

متفجرات املعادن الثقيلة الكثيفة يف بيـت حـانون وأمـاكن أخـرى يف قطـاع غـزة، ممـا أدى إىل                      
 .)٧(ازدياد عدد اإلصابات اليت اقتضت إجراء عمليات بتر لألطراف

، تــسبب العنــف ٢٠٠٧فربايــر / إىل شــباط٢٠٠٦ينــاير /ويف الفتــرة مــن كــانون الثــاين - ٥
تـسم بنـشوب حـاالت تـوتر بـني الفـصائل الفلـسطينية الرئيـسية،               امل -املتبادل بـني الفلـسطينيني      

ــشار           ــدة، وانت ــة جدي ــزة أمني ــشأة، وتكــوين أجه ــن املن ــزة األم ــني أجه ــسلحة ب ــات م ومواجه
 شخــــصا مــــن ٢٤٨ يف وفــــاة -األســــلحة يف قطــــاع غــــزة، وتــــصلب املواقــــف الــــسياسية  

__________ 
 )٤( www.ochaopt.org/documents/PoC_tables_Feb07.xIs. 
 )٥( See Portfolio of Mine Action Projects, 2006 at www.mineaction.org. 
 )٦( Landmine Monitor 2006, at www.icbl.org/lm/2006/palestine.html#fnB75. 
، ١٩٦٧ حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عـام           تقرير جون دوغار املقرر اخلاص املعين حبالة       )٧( 

)A/HRC/4/17( ١٠، الفقرة. 
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ــادة األهــم يف وجــدير باملالحظــة أن ال. )٨( إصــابة١ ٣٥٠طفــال؛ كمــا ُســجلت   ٢٠ بينــهم زي
وسـجل  . أعداد املتوفني واملصابني الفلسطينيني قد نتجت عن العنـف املتبـادل بـني الفلـسطينيني        

مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية الـسالم يف الـشرق األوسـط زيـادة اخلـسائر البـشرية          
 .٢٠٠٥ إىل عشرة أمثال اخلسائر البشرية املتكبدة يف عام ٢٠٠٦يف عام 

، أفـادت التقـارير     ٢٠٠٧فربايـر   / إىل شـباط   ٢٠٠٦ينـاير   /لفترة من كـانون الثـاين     ويف ا  - ٦
ــل     ــسطينية أدت إىل مقتـ ــسلحة الفلـ ــر املـ ــات العناصـ ــأن هجمـ ــابة  ٢٩بـ ــرائيليا وإصـ  ٥٢٤ إسـ

 .)٨(آخرين
 

 عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية  
طيين  سـجني سياسـي فلـس    ٩ ٤٠٠، كـان هنـاك مـا يربـو علـى            ٢٠٠٦مارس  /يف آذار  - ٧
 سـجينا أمـضوا يف الـسجن    ٤٢١يزالون حمتجزين يف السجون اإلسرائيلية، وكان مـن بينـهم       ال

، أخــــذت إســــرائيل تعتقــــل ٢٠٠٦ينــــاير /ومنــــذ كــــانون الثــــاين.  ســــنوات١٠أكثــــر مــــن 
فلــسطيين يف املتوســط كــل شــهر يف غــارات ال تتوقــف علــى البلــدات واملــدن، ال ســيما   ٥٠٠

 .)٩(بيت حانون ونابلس وجنني
 سـجينة سياسـية فلـسطينية، مـن بينـهن اثنتـان             ١٢٠وال تزال يف سجون إسـرائيل حنـو          - ٨

ووفقا لصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، َوَضـعت مثـان              . )١٠(دون الثامنة عشر من العمر    
حمتجزات أثناء وجـودهن بالـسجن، وتوجـد ثـالث مـسجونات وبـصحبتهن أطفـاهلن الـصغار؛            

ح هلــن برعايــة أطفــاهلن؛ وســت ســجينات حــرمن مــن الزيــارات  امــرأة غــري مــسمو٣١وهنــاك 
 .العائلية، ومثاين نساء أفادت التشخيصات الطبية بأهنن يعانني من مشاكل نفسية حادة

 طفال فلـسطينيا،    ٣٨٩، كان اجليش اإلسرائيلي حيتجز      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف   - ٩
قارير بأن الـسلطات اإلسـرائيلية كانـت    وتفيد الت. من بينهم صبيان يف الثانية عشرة من عمرمها     

 .)١١( يف املائة من األطفال٦٠تستخدم القسر البدين مع 
، كانـــت الـــسلطات اإلســـرائيلية حتتجـــز    ٢٠٠٦ديـــسمرب /ويف هنايـــة كـــانون األول  - ١٠
 .موظفا من موظفي األونروا يف الضفة الغربية وترفض وصول األونروا إليهم ٢٠

__________ 
 )٨( www.ochaopt.org/documents/PoC_tables_Feb07.xls. 
 )٩( A/HRC/4/17 ٤٣ و ١٠، الفقرتان. 
 /Website of the Women's Organization for Political Prisoners, www.wofpp.org/englishانظــــــــر )١٠( 

december.html. 
 .٦٥، الفقرة )A/61/529-S/2006/826(“ األطفال والصراعات املسلحة”تقرير األمني العام، املعنون  )١١( 
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 نزوح السكان  

ــت  - ١١ ــهم اسـ ــىت       أسـ ــن شـ ــسكان مـ ــزوح الـ ــة يف نـ ــضفة الغربيـ ــدار يف الـ ــشييد اجلـ مرار تـ
 يف املائــــة مــــن ٣٢,٩وكــــان مــــن بــــني . أحنــــاء الــــضفة الغربيــــة والقــــدس الــــشرقية احملتلــــة 

 يف املائــــة ١٧,٣الفلــــسطينيني الــــذين يعيــــشون يف القــــدس وغيَّــــروا حمــــل إقامتــــهم مــــؤخرا 
 .)١٢(فعلوا ذلك بسبب اجلدار

، ٢٠٠٧لسكانية لن ُتـستكمل قبـل إجـراء التعـداد الحقـا يف سـنة                ورغم أن البيانات ا    - ١٢
يرجح إىل حد بعيد أن تكـون عمليـات إغـالق بلـدات وقـرى الـضفة الغربيـة وتطويـق القـدس                       
الشرقية احملتلة وتشييد احلاجز والعزل العمراين لقطاع غزة وفـرض عمليـات اإلغـالق عليـه قـد                

 .أدت إىل أمناط اهلجرة الداخلية
 

 املمتلكات ومصادرهتاتدمري   
 مـــبىن مملوكـــا ٢٣٣، ســـجلت األونـــروا تـــدمري اجلـــيش اإلســـرائيلي  ٢٠٠٦يف ســـنة  - ١٣

 موقعـــا زراعيـــا ٧٤و .  مـــسكنا١١٥وهـــذه املبـــاين تـــشمل . يف الـــضفة الغربيـــة للفلـــسطينيني
ــشية يف  ٢٩ ٣١٤ويف الوقــت احلــايل، تقــيم  . )١٣( مرافــق عامــة ٩متجــرا، و  ٣٥ و  أســرة معي

ــها  مــساكن دمرهــا   ــشية يف قطــاع غــزة و   ٢٨ ٩٩٧اإلســرائيليون، من  أســرة ٣١٧ أســرة معي
 .)١٣(معيشية يف الضفة الغربية

ــضررا    - ١٤ ــاطق تـ ــر املنـ ــابلس أكثـ ــت نـ ــسطس / آب٢٦ويف . وكانـ ــدمت ٢٠٠٦أغـ ، هـ
ــسلطات اإلســرائيلية   ــابلس  ١٩ال ــة ن ــرتال يف مدين ــه   .  م ــا جمموع ــر م ــاين   ٢٣وُدم ــن املب ــبىن م  م
وانب الطـرق ليـستعملها املزارعـون يف تـسويق منتجـاهتم يف قريـة بردلـة          التجارية املقامة على ج   

ولـنفس الـسبب، هـدم    . ويف مرج جنع يف وادي األردن، وذلك بزعم عدم وجـود تـصاريح هلـا    
 حظرية من حظائر املاشية يف زبيـدات، وخيبـات َعطُـف، وفـروش بيـت          ١٤اجليش اإلسرائيلي   

 .داجان، وجيفتليك، والشونه

__________ 
 )١٢( Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights and the Norwegian Refugee 

Council/Internal Displacement Monitoring Centre, Displaced by the Wall: Pilot Study on Forced 

Displacement caused by the Construction of the West Bank Wall and its Associated Regime in the Occupied 

Palestinian territories  (Bethlehem and Geneva, 2006). Also available from www/badil.org/publications/ 

Books/Wall-Report.pdf. 
 .، مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيين“٢٠٠٦تقرير عن أحوال املساكن يف األرض الفلسطينية، سنة ” )١٣( 
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ووفقــا . ٢٠٠٦لطات اإلســرائيلية تــصدر أوامــر املــصادرة طــوال ســنة      وظلــت الــس  - ١٥
يف اخلـــضر، ( دومنـــا يف جنـــوب الـــضفة الغربيـــة ٣ ٨٤٥لألونـــروا، صـــدرت أوامـــر مبـــصادرة 

 دومنـا يف مشـال الـضفة        ١ ٧٦٨، و   )سلمونه، وحلحـول، وَيطّـا، والـضاهرية، وبيـت عمـر           وأم
 دومنـا يف    ١ ٣٣٧و  ) ن، وأسريا، وكُفر لَقَف   يف دير بلعوط، وبورجني، وَحَجة، وفَّرو     (الغربية  

 ).معظمها يف َعَناتا وبري ناباال(وسط الضفة الغربية 
، استعملت بلدية القـدس اإلسـرائيلية أربعـة ماليـني شـيكل إسـرائيلي               ٢٠٠٦ويف سنة    - ١٦

ووفقــا لتقريــر أصــدره مركــز .  مــرتال فلــسطينيا هــدما تامــا٦٨جديــد كميزانيــة للهــدم، لتهــدم 
، أجرت بلدية إسرائيل عـشرة عمليـات إخـالء جـربي            ٢٠٠٧فرباير  /ألراضي يف شباط  حبوث ا 

ــسبب        ــسكىن ب ــسطينيني واســتندت يف ذلــك إىل عــدم صــالحية دورهــم لل ــسكان فل إضــافية ل
، فقــد ســـكان القــدس الـــشرقية احملتلــة الفلـــسطينيون    ٢٠٠٦ويف ســـنة . حاجتــها إىل التــرميم  

رت اللجنة اإلسـرائيلية ملناهـضة هـدم املنـازل أن           وذك. )١٤( متر مربع من احليز السكين     ٦ ٠٠٠
البلدية صادرت أيضا آالت للبناء، ال سيما خالطات األمسنت، مما دفع إىل رفع أسعار أمسنـت                

ــضائي بوقــف اهلــدم       ــر ق ــصدار أم ــة الالزمــة الست ــضمانات املالي ــاء، وزادت مــن معــدل ال . البن
مـن عمليـات هـدم املبـاين اململوكـة          أعطـت الـسلطات اإلسـرائيلية إنـذارات مـسبقة مبزيـد              كما

 .٢٠٠٧للفلسطينيني يف سنة 
، دمـر اجلـيش     ٢٠٠٧ينـاير   / إىل هنايـة كـانون الثـاين       ٢٠٠٦مارس  /ويف الفترة من آذار    - ١٧

 مالجـئ أخـرى وتـضررت مـن         ٢١٠ ملجأ لالجـئني وهـدم       ٣ ٠٧٧اإلسرائيلي يف قطاع غزة     
، الـيت شـهدت تـدمري       ٢٠٠٥بـسنة   وهـذا ميثـل تـدهورا شـديدا باملقارنـة           .  أسـرة  ٣ ٣٥٦ذلك  
 . آخرين٣٧ ملجأ وهدم ١١٦
ــة تــسوية وحفــر األراضــي     - ١٨ ــادة هائلــة يف عملي إذ جــرى . وشــهد قطــاع غــزة أيــضا زي

 . دومنا من األراضي الزراعية يف قطاع غزة٦ ٥١٦جتريف ما ال يقل عن 
ت يف حمطـة    ، دمرت القوة اجلوية اإلسرائيلية ستة حموال      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧ويف   - ١٩

 يف املائــة مــن ٤٣الكهربــاء الوطنيــة الوحيــدة يف قطــاع غــزة، وكانــت هــذه احملطــة متــد غــزة بـــ 
ومنــذ ذلــك احلــني اســتعيدت الطاقــة الكهربائيــة بالكامــل يف غــزة بفــضل    . احتياجاهتــا اليوميــة

 .)١٥(مساعدة تقنية من مصر ودعم مايل من السويد
__________ 

 .٢٠٠٧فرباير / شباط١٩تقرير مركز حبوث األراضي،  )١٤( 
 Act of Vengeance: Israel’s Bombing of the Gaza Bower”وانظـر أيـضا   . ١٩، الفقـرة  A/HRC/4/17انظـر   )١٥( 

Blant and its Effects “ يفB'Tselem (September 2006)      وهـي متاحـة أيـضا علـى موقـع ،www.btselem.org/ 

English/Summaries/200609_Act_of_Vengence.asp. 
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ي للخــسائر الناجتــة عــن اهلــدم واملــصادرة يف   وال يوجــد يف الوقــت احلــايل تقــدير كمــ   - ٢٠
إال أن األضرار املباشـرة الناجتـة عـن اهلجـوم           . األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية      

 ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٢٨يونيـه إىل    / حزيران ٢٦العسكري الذي شنته إسرائيل يف الفترة من        
ــغ      ــائي مببل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدرها برن ــد ق ــات    ٤٦ق ــن دوالرات الوالي ــون دوالر م ملي

 .املتحدة يف قطاع غزة وحده
مـن القـصف    “ منطقـة الـسالمة   ”، ضـيق اجلـيش اإلسـرائيلي        ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان  - ٢١

املدفعي، مما مسح باستهداف املساكن واملناطق املأهولـة الفلـسطينية القريبـة جـدا وأسـهم كـثريا                  
ــات  ــسائر يف األرواح واملمتلكـ ــادة اخلـ ــبس   . يف زيـ ــانون إىل حـ ــى بيـــت حـ ــوم علـ وأدى اهلجـ

ــات       ٤٠ ٠٠٠ ــسكان داخــل مــساكنهم يف ظــل حظــر التجــول، بينمــا أســفرت العملي  مــن ال
 سـنة،   ٨٠٠ مـرتال، فـضال عـن مـسجد عتيـق بـين قبـل                ٢٧٩العسكرية اإلسـرائيلية عـن تـدمري        

ومبــان عامــة، وشــبكات للكهربــاء، ومــدارس، ومستــشفيات، وبــساتني، وشــبكات للميــاه         
. )١٦(رافق الصحية، كما دمرت طرق معبـدة باسـتخدام حفـارات خلفيـة مـصممة خصيـصا          وامل

 ٢ ٣٧٢ ٩٧٠وقدر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي األضـرار الـيت حلقـت البنيـة التحتيـة مببلـغ                      
 .ادوالر

 
ــة دون          ــود احلائل ــا يف ذلــك القي ــى التنقــل وسياســات اإلغــالق، مب ــود املفروضــة عل القي

 دات اإلنسانيةاحلصول على املساع
يتضمن اتفاق التنقل والوصول للموقع من قبل السلطة الفلـسطينية وحكومـة إسـرائيل               - ٢٢

حتــت رعايــة اللجنــة الرباعيــة أحكامــا معينــة تقــضي بانتقــال النــاس والــسلع داخــل األرض           
 .الفلسطينية احملتلة وخارجها

تح معرب رفح احلـدودي مـع       وتتمثل أوىل النقاط الست اليت يشملها االتفاق يف إعادة ف          - ٢٣
وهذه كانـت اللحظـة التارخييـة األوىل        . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥مصر، الذي افتتح يف     

 تـشرين   ٢٦ويف الفترة مـن     . اليت تسيطر فيها السلطة الفلسطينية على معرب حدودي بري دويل         
 مـستمرة  ، كـان معـرب رفـح مفتوحـا بـصفة        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

 .للمسافرين يف االجتاهني
وعقب هجوم شنه فلسطينيون على موقع عـسكري إسـرائيلي يف كـريمي شـالوم وأسـر                  - ٢٤

، أغلــق املعــرب وفرضــت الــسلطات اإلســرائيلية ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٥جنــدي إســرائيلي يف 
انتقاهلـا إىل حمطـة     قيودا على تنقل بعثة املساعدة احلدودية التابعة لالحتاد األورويب فيمـا خيـتص ب             

__________ 
 )١٦( A/HRC/4/17 ١٠، الفقرة. 
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ومنـذ ذلـك احلـني، ظـل املعـرب ُيفـتح بـصفة اسـتثنائية، مـن                  . رفح النهائية، وذلك ألسباب أمنية    
وبوجه عام، كان معرب رفـح، فيمـا بـني          . قبيل فتحه أثناء فترة ذروة انتقال الطالب أو احلجاج        

ئـــة يف  يف املا١٤، مفتوحـــا بنـــسبة ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٥يونيـــه و / حزيـــران٢٥
وأدت عمليـات افتتـاح املعـرب املتقطعـة واملتباعـدة إىل جتمـع حـشود                . املتوسط من األيام املقررة   

ورغـم أن واليـة   . ضخمة عند احملطة النهائية يف األيام احملـددة، ممـا أدى إىل انعـدام األمـن العـام                 
احملطــة ، ظــل وصــوهلا إىل ٢٠٠٦نــوفمرب /البعثــة الــسالفة الــذكر قــد جتــددت يف تــشرين الثــاين  

 .النهائية مقيدا بسبب الشواغل األمنية اإلسرائيلية
وغالبـا مـا كـان    .  يف املائـة مـن املـدة املقـررة    ٥٠وظل معرب كارين مغلقـا يف أكثـر مـن         - ٢٥

ــة        ــدات أمني ــن هتدي ــصورته إســرائيل م ــا ت ــا فحــسب، نظــرا مل ــتح جزئي ــضررت  . ُيف ــذلك، ت ول
ــصادرات اخلارجــة مــن    ــة إىل غــزة وال ــواردات القادم ــة   ال ــضفة الغربي  القطــاع إىل إســرائيل وال

 زادت  ٢٠٠٧مـارس   / إىل آذار  ٢٠٠٦نـوفمرب   /إال أنه يف الفترة من تـشرين الثـاين        . وراءها وما
 يف املائـة، وهـذا مثّـل حتـسنا وإن كـان أقـل مـن        ١١٥الـصادرات املـارة عـرب ممـر كـارين بنـسبة       

/ دات الغذائيـة يف نيـسان     وحدث هبوط شـديد يف الـوار      . املستهدف يف اتفاق التنقل والوصول    
مايو، مما أدى إىل اخنفاض مؤثر يف احتياطات غـزة االسـتراتيجية مـن دقيـق القمـح                  /أبريل وأيار 

مـايو بفعـل    /وُخففـت قيـود االسـترياد يف أيـار        . وإغالق منافذ املخابز الرئيـسية بامتـداد القطـاع        
 القيـود وأطوهلـا     مـن أشـد    ٢٠٠٦إال أن صادرات غزة عانت يف سـنة         . الضغط الدويل الشديد  

، مل يتــسن ســوى ٢٠٠٦نــوفمرب /ينــاير إىل تــشرين الثــاين/ويف الفتــرة مــن كــانون الثــاين . مــدة
 شاحنة اليت كـان     ٤٠٠وهذا جمرد جزء ضئيل باملقارنة بالـ       . شاحنة من غزة   ١٢تصدير محولة   

.  مبوجب االتفـاق الـسالف الـذكر       ٢٠٠٦من املتوخى أن تتحرك يوميا من القطاع بنهاية سنة          
وكان تأثري القيـود املفروضـة علـى تـصدير منتجـات غـزة شـديدا، إذ بلغـت اإليـرادات الـيت مل                        

 .تتحقق يف تلك الفترة بضعة ماليني
ومعـــرب صـــوفا هـــو نقطـــة املـــرور الرئيـــسية الســـترياد الرمـــل أو احلـــصى أو مـــا أشـــبه   - ٢٦

مــشمول باتفــاق لالســتخدام يف أغــراض التــشييد يف قطــاع غــزة، وهــذا الركــام ) الركــام :أي(
ومنـذ ذلـك احلـني، مل يفـتح بـصورة      . فربايـر / شـباط ١٤وقـد أُغلـق املعـرب يف        . التنقل والوصول 

 يف املائــة مــن األيــام املقــررة أثنــاء الــسنة  ٦٠وبوجــه عــام، ظــل املعــرب مفتوحــا بنــسبة  . منتظمــة
 وأحـد  .األوىل من تنفيذ االتفاق الـسالف الـذكر، ممـا حـد مـن اسـترياد الركـام إىل قطـاع غـزة          

اآلثار املترتبة على هذا التقييد هـو رفـع سـعر الرمـل أو احلـصى أو مـا أشـبه مـن مـواد البنـاء يف                 
 .قطاع غزة
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وينص ذلك االتفـاق علـى تـدابري لتيـسري انتقـال الفلـسطينيني والـسلع التجاريـة داخـل                     - ٢٧
 الغربيـة،   قـرار إنقـاص عـدد نقـاط التفتـيش يف الـضفة            ٢٠٠٦وقد أُلغي يف عـام      . الضفة الغربية 

ووفقـا لتقريـر مكتـب      . ٢٠٠٥وكان هـذا القـرار قـد جـرى التحقـق مـن تنفيـذه يف هنايـة عـام                     
 يف كـانون    ٤٧٥تنسيق الـشؤون اإلنـسانية، ازداد عـدد العقبـات املاديـة يف الـضفة الغربيـة مـن                    

 ومتثل التأثري الرئيسي هلـذه التـدابري  . ٢٠٠٧فرباير / عقبة يف شباط  ٥٥٠ إىل   ٢٠٠٦يناير  /الثاين
الـضفة الغربيـة ويف انقطـاع الـصالت الطبيعيـة بـني اجملتمعـات               يف جتزؤ االقتـصاد الفلـسطيين يف        

 .احمللية واخلدمات العامة والعمالة واألراضي بدرجة خطرية
 هـو املوعـد املـستهدف إلنـشاء     ٢٠٠٥ديسمرب /وكان اخلامس عشر من كانون األول      - ٢٨

ة، وفقـا لالتفـاق الـسالف الـذكر، بينمـا كـان             قوافل حافالت تربط الـضفة الغربيـة بقطـاع غـز          
. ٢٠٠٦ينـاير   /املوعد املستهدف إلنشاء قوافل الشاحنات هو اخلامس عشر مـن كـانون الثـاين             

ومل يتحقق اهلدف يف أي من احلالتني، كما مل حيدث أي حترك صـوب تنفيـذ هـذا احلكـم مـن                      
 .أحكام االتفاق

، ومل جتـر مناقـشات بـشأن الترتيبـات األمنيـة            ومل يبدأ العمل بعد يف تشييد ميناء حبري        - ٢٩
وقد احتل اجليش اإلسرائيلي مطـار غـزة ملـدة مخـسة أشـهر حـىت                . أو إعادة بناء املطار وتشغيله    

وقد قُّدرت األضرار اليت حلقـت باملطـار      . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢األسبوع املنتهي يف    
 .يون دوالر مل١٦نتيجة للعملية العسكرية اإلسرائيلية مببلغ 

وحدث مزيد من التدهور يف إمكانية وصول حاملي بطاقات هويـة الـضفة الغربيـة إىل       - ٣٠
القدس الشرقية احملتلة منذ إدخال نظم متطـورة جديـدة يف احملطـات الطرفيـة، األمـر الـذي حـد                     

ووفقـا ملكتـب تنـسيق      ). مشـاال (ورام اهللا   ) جنوبـا (من إمكانية الوصـول مـن اجتـاهي بيـت حلـم             
 مينــع املــشاة  ٢٠٠٦ينــاير /ؤون اإلنــسانية، أخــذ اجلــيش اإلســرائيلي منــذ كــانون الثــاين      الــش

الفلسطينيني واملركبات الفلسطينية من استعمال مثانية طرق من الطرق اإلثـين عـشر املؤديـة إىل             
وبشكل مطرد أخذ تقييـد الوصـول إىل القـدس الـشرقية احملتلـة حيـد مـن                  . القدس الشرقية احملتلة  

 يف املائـة    ٦٥نروا على إيصال اخلدمات الالزمة لالجئني إىل الضفة الغربية، إذ حيمـل             قدرة األو 
 .من موظفي مكتبها امليداين يف الضفة الغربية بطاقات اهلوية املعمول هبا يف الضفة الغربية

ويف الضفة الغربية أثر عدد ال بأس به من آالف حوادث تـأخري أو منـع الوصـول الـيت                     - ٣١
ظفــو األونــروا علــى إيــصال املــساعدات اإلنــسانية الطارئــة، ال ســيما بعرقلــة حتــرك  أفــاد هبــا مو

مركبــات األونــروا أو املركبــات املتعاقــد علــى تــشغيلها لنقــل املعونــة الغذائيــة، أو األدويــة، أو    
ــة     ــع األغذي ــة توزي ــة، أو أفرق ــصحية املتنقل ــة ال ــال    . األفرق ــة انتق ــة بعرقل ــربامج العادي ــأثرت ال وت

ألخصائيني االجتماعيني وموظفي املكتـب امليـداين، كمـا زاد فـرض حظـر التجـول       املدرسني وا 
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وفقد املكتب امليـداين    . على خميمات الضفة الغربية وقراها وبلداهتا من تعطيل خدمات األونروا         
 .٢٠٠٦مارس سنة / رجال منذ آذار- يوما ٨٣٢بالضفة الغربية ما يقدر بـ 

 
 احلاجز  

 الـذي   ١٠/١٥- احلاجز، خمالفـة بـذلك قـرار اجلمعيـة العامـة دإ            تواصل إسرائيل تشييد   - ٣٢
أقـــرت فيـــه اجلمعيـــة بفتـــوى حمكمـــة العـــدل الدوليـــة القائلـــة بـــأن تـــشييد احلـــاجز يف األرض   
ــالف       ــا، خمـ ــا حوهلـ ــة ومـ ــشرقية احملتلـ ــشييده يف القـــدس الـ ــا يف ذلـــك تـ ــة، مبـ ــسطينية احملتلـ الفلـ

 .الدويل للقانون
ــأثري إنــ   - ٣٣ ــشييد احلــاجز ت ــضفة     ولت ــسطينية يف ال ــة الفل ــات احمللي ــى اجملتمع ساين شــديد عل

، وافق جملس الوزراء اإلسـرائيلي علـى تنقـيح ثـان ملـسار      ٢٠٠٦أبريل / نيسان ٣٠ويف  . الغربية
 كيلـومترا باملقارنـة     ٣٣ كيلومترات، بزيادة قدرها     ٧٠٣وبالتايل، سيبلغ طول احلاجز     . احلاجز

ا إميانويل وآرييل إىل أصـابع منفـصلة حتـيط بـأكثر مـن             إذ سُتقسم مستوطنت  . )١٧(باخلطة السابقة 
 فلسطيين من ثالثة جوانب، مع وجـود طريـق وصـول واحـد علـى اجلانـب الـشرقي              ٢٥ ٥٠٠

 فلسطينيا من قرى دير بلوط، ورفـات، والزاويـة          ١٠ ٧٧١ونتيجة لذلك، سيظل    . من احلاجز 
م أن هـذا سـيترك ثـالث        ورغـ . على اجلانب الغـريب مـن احلـاجز، بـني اخلـط األخـضر واحلـاجز               

ووفقـا للمـسار    . قرى فلسطينية شـرقي احلـاجز، سـيكون التـأثري البيئـي علـى أراضـيهم ضـخما                 
ــق         ــن الطري ــشمال م ــصف باجتــاه ال ــومتر ون ــد، ســيتحرك احلــاجز حنــو كيل ــنقح اجلدي  ٤٦٥امل

وستــصبح قريــة بيــت إيكــسا واألراضــي  . وسيــشمل مــزارع زيتــون وأراض مــن قريــة رنتــيس  
، الـذي حيـيط بـه احلـاجز         ) نسمة ٤٦ ٣٢١حنو  (بيت سوريك   /زءا من جيب بيدو   احمليطة هبا ج  

وسـيحيط احلـاجز بقريـة الوالجـه        .  املتجـه مشـاال    ٤٤٣حاليا من ثالثة جوانب وحيصره الطريق       
 أجزاء عديـدة مـن احلـاجز      )١٨(وسُتحرك إىل داخل الضفة الغربية    . ويعزهلا عن أراضيها الزراعية   
 .  أن تشيد على اخلط األخضريف اجلنوب، كان خمططا أصال

ــُتكمل بنـــــاء ٢٠٠٧فربايـــــر ســـــنة /ويف شـــــباط - ٣٤ ــة مـــــن احلـــــاجز  ٥٨، اســـ  يف املائـــ
وتقـدمت أعمـال التـشييد يف       .  يف املائة منه ال تزال قيد التشييد       ٩وكانت  ) كيلومترات ٤٠٨(

 مـن   يف املائـة ١٠ يف املائـة مـن اخلطـط، وكـان         ٥٥القدس الشرقية احملتلة، حيث اسُتكمل حنـو        
 بـدوي يعيـشون يف    ٣ ٠٠٠ونتيجة لـذلك، ُيحتمـل أن يـرتح بـالقوة حنـو             . اخلطط قيد التشييد  

__________ 
 .www.seanzome.mod.gov.ilارة الدفاع اإلسرائيلية على انظر املوقع الشبكي لوز )١٧( 
 )١٨( Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, preliminary analysis of the humanitarian implications 

of the April 2006 barrier projections. 
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 يف املائـة    ٨٠ومىت اكُتمـل احلـاجز، فـإن        . منطقة معايل آدوميم، وهؤالء معظمهم من الالجئني      
 يف املائـة منـه فقـط فـوق اخلـط            ٢٠منه سيكون داخل األرض الفلسطينية احملتلة بينمـا سـيكون           

 يف املائـة مـن مـساحة الـضفة     ١٠حنـو   ( كيلـومترا مربعـا      ٥٧٥ وفضال عن ذلك، فإن      .األخضر
وعلـى أسـاس املـسار    . “التّمـاس منطقـة خـط   ”سُتعزل بني احلاجز واخلط األخـضر يف     ) الغربية

 فلسطيين يعيشون يف تلك املنطقة سيتأثرون بـشدة فمـا خيـتص بإمكانيـة               ٦٠ ٥٠٠احلايل، فإن   
 ومــصادر رزقهــم الرئيــسية ومــصادر رزقهــم األساســية، وســيحيط وصــوهلم إىل الــضفة الغربيــة

 .)١٩( فلسطيين٣١ ٤٠٠احلاجز إحاطة تامة بـ 
ــة الفلــسطينية املوجــودة شــرق احلــاجز صــعوبات متزايــدة يف      - ٣٥ وتواجــه اجملتمعــات احمللي

وعلـى الـرغم مـن قـول حكومـة إسـرائيل إن             . الوصول إىل مزارعها ومراعيها يف املناطق املغلقة      
، )٢٠(حلاجز لن يؤثر على ملكية األراضي وعلـى إمكانيـة وصـول الـسكان إىل مـصادر رزقهـم                  ا

فإن نظام التصاريح اإلسرائيلي والعيوب اليت تشوب تشغيل البوابات تعرقل ممارسـات الزراعـة              
 كيلومتـــرا مربعـا مـن أخـصب أراضـي         ٢٣٠ وقد صــودر فعـال أكثـــر مـــن          .الفلسطينية بشدة 
بــصدد إنــشاء )  يف املائــة مــن مجيــع األراضــي الزراعيــة بالــضفة الغربيــة١٥حنــو (الــضفة الغربيــة 

، وخطــر نـــزع ملكيــة املزيــد مـــن األراضــي شــديد جـــدا نظــرا لعجــز املـــزارعني        )٢١(احلــاجز 
 .الفلسطينيني عن تأمني الوصول إىل أراضيهم باستمرار

 
 املستوطنات اإلسرائيلية  

أي اإلدارة العــسكرية يف (املدنيــة اإلســرائيلية وفقــا ملــصادر عــسكرية، ســلمت اإلدارة  - ٣٦
آالف الـدومنات مـن األراضـي الفلـسطينية يف وادي األردن لتـشييد              ) األرض الفلسطينية احملتلـة   

ــة وإقامــة قواعــد للجــيش    ــة أخــرى، أذنــت إســرائيل   . )٢٢(املــستوطنات غــري القانوني ومــن ناحي
 وذلـــك بإصـــدارها إذنـــا ،“ماســـكيوت”مـــستوطنة جديـــدة يف وادي األردن تـــدعى  بإنـــشاء

__________ 
 .٢٠٠٦يوليه /حلاجز يف الضفة الغربية، متوزمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، إسقاطات بشأن مسار ا )١٩( 
 )٢٠( Summary legal position of the Government of Israel (A/ES-10/248, annex I). 
الـشعب   إىلتقريـر عـن املـساعدة املقدمـة مـن األونكتـاد             ”،  )األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       )٢١( 

 ).(TD/B./53/2“ ٢٠٠٦يوليه /الفلسطيين، متوز
 )٢٢( Foundution for Middle East Peace, “Jordan Valley Short Takes”, Settlement Report, vol. 17, No.1 

(January - February 2007). 
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ومل يبــدأ تــشييد .  وحــدة ســكنية مقــرر إنــشاؤها١٠٠وحــدة ســكنية أوىل ضــمن  ٣٠ بإنــشاء
 .)٢٣(تلك الوحدات حىت اآلن

، بلــغ العــدد اإلمجــايل للمــستوطنني اإلســرائيليني يف الــضفة      ٢٠٠٦مــارس /ويف آذار - ٣٧
 ١,٨ يف املائـة مقابـل       ٥,١وال يزال معدل منـوهم مرتفعـا، إذ يبلـغ           .  نسمة ٢٤٦ ١٠٠الغربية  

، بلـغ  ٢٠٠٧ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . )٢٤(يف املائة متثل معدل النمو السكاين العام يف إسـرائيل         
 نـسمة يعيـشون يف القـدس    ٢٠٠ ٠٠٠ نسمة، باإلضـافة إىل حنـو   ٢٦٠ ٠٠٠عدد املستوطنني  
 . الشرقية احملتلة

ــشرقية   ١ ٣٢٨وأكــدت األوامــر العــسكرية اإلســرائيلية مــصادرة    - ٣٨ دومنــا يف القــدس ال
احملتلـة، وأفـادت التقـارير أن ذلـك قـد حــدث بالتوسـع يف مـستوطنة آملـون بـالقرب مـن معــايل           

، أذنت حكومة إسرائيل مبـا يكـاد        ٢٠٠٦ويف منتصف سنة    . أدوميم، اليت تقسم الضفة الغربية    
 ٢ ٠٠٠الــيت تــضم حنــو (يكــون مــضاعفة ملــستوطنة رامــات شــلومو يف القــدس الــشرقية احملتلــة 

 بدوي مـن قبيلـة اجلََهـالني        ٣ ٠٠٠ و   ٢ ٧٠٠ويواجه اآلن ما يتراوح بني      . )٢٥()وحدة سكنية 
 “١هــاء ” لكــي يفــسحوا املكــان للتوســع يف اجملــاورة ٢٠٠٧مزيــدا مــن التــشريد بنهايــة ســنة 

 .)٢٦(مبستعمرة معايل أدوميم ولتشييد اجلدار
 وحـدة ســكنية قيــد  ٣ ٥٠٠ ، كـان أكثــر مــن ٢٠٠٦أكتــوبر ســنة /ويف تـشرين األول  - ٣٩

أكتـوبر  / وحـدة سـكنية يف تـشرين األول        ٤ ١٤٤اإلنشاء يف مستوطنات الضفة الغربية، مقابل       
وقد أصبحت نقاط االستيطان األماميـة الـيت أقيمـت مؤقتـا يف الـضفة الغربيـة                 . )٢٧(٢٠٠٥سنة  

وزايـت  نقاطا ثابتة، وهذا ملحوظ أيضا يف حاالت نيـف إرتـز، ونوفـاي بـرات، وبلغـي ميـام،                    
 .)٢٨(رعنان يف منطقة رام اهللا

 

__________ 
، ٥٤٤/٢٠٠٦الـبالغ الـصحفي   ( الفلـسطينية  -بيــان رئاســـة االحتـــاد األورويب بشأن العالقات اإلسرائيلية         )٢٣( 

 ..www.eu 2006.fi/en-GB؛ وهو متاح على موقع )٢٠٠٦ديسمرب /ول كانون األ٧
يف األراضـي   تقريـر عـن االسـتيطان       ،  “٢٠٠٥-١٩٩٥السكان يف إسـرائيل ومـستوطنات الـضفة الغربيـة،           ” )٢٤( 

ــة ــد احملتل ــرقم ١٦، اجملل ــول (٥، ال ــشرين األول-ســبتمرب /أيل ــوبر / ت ــب اإلحــصاء   ) (٢٠٠٦أكت إســهام مكت
 .)املركزي الفلسطيين

 ).٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ (كول هازِمان )٢٥( 
 .٢٠٠٧مارس / آذار٧، )بديل(تقرير مركز املعلومات الفلسطيين املعين حبقوق اإلقامة والالجئني  )٢٦( 
 ).٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣ (هآرتزتقرير حركة السالم اآلن يف صحيفة  )٢٧( 
 ).٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ (يديعوت أحرونوت )٢٨( 
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 املوارد الطبيعية واملياه والبيئة
 يف املائـة مـن مـواردهم املائيـة          ٩٥إىل  حال تشييد اجلـدار بـني الفلـسطينيني والوصـول            - ٤٠

 آبـار   ٤٠٣مـن جـراء تـدمري       )  يف السنة   مليون متر مكعب   ٦٧٠ مليون متر مكعب من      ٦٣٠(
بئـرا   ١٣٦ وأدى ذلك إىل احليلولة دون وصول املُـالّك إىل           .)٢٩( جممعا ملياه األمطار   ١ ٣٢٧ و

بعا من ينابيع امليـاه     ن ٤٦ز  ـق احلاج ــوأغل.  مليون متر مكعب من املياه سنويا      ٤٤,١تزودهم بــ   
يف  ٩٩( دومنـات مـن األراضـي الغنيـة بامليـاه اجلوفيـة              ٩٠٦و  )  مليون متر مكعـب سـنويا      ٢٣(

 أسـرة   ٧ ٠٠٠  ونتيجـة لـذلك، فقـدت أكثـر مـن          .)٣٠() الغربية املائة من املياه اجلوفية يف الضفة     
 يف منطقــة تنــدر فيهــا املــوارد املائيــة وتــزداد  )٢٩(فلــسطينية تعتمــد علــى الزراعــة مــصدر رزقهــا 

 نبعـا   ٦٢ز  ـــ ى احلاج ــق عل ـــر طري ــزل آخ ــوف يع ــ وس )٣١(.ادا مستمرا ــا ازدي ــف تنميته ــتكالي
 .)٣٢(“اسالتّممنطقة ”آخرين يفبئرا  ١٣٤و 
الـصحية للفلـسطينيني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة          وخدمات اإلمـداد بامليـاه والرعايـة         - ٤١

 ويبلـغ متوسـط نـصيب       .هي من حيث الكـم والنـوع غـري كافيـة ومعدومـة الكفـاءة واملوثوقيـة                
 لتــرا يف الــضفة ٧٥( لتــرا ٨٥الفــرد اليــومي مــن اســتهالك امليــاه يف األرض الفلــسطينية احملتلــة   

، وهـذا أقـل بكـثري مـن املعيـار األدىن املوصـى بـه مـن منظمـة          ) لترا يف قطاع غـزة   ٩٥ لغربية و ا
املوصـى  اجلـودة   معـايري   ا  هـ وخدمات املياه احمللية اليت تتحقق في     .  لترا ١٥٠الصحة العاملية البالغ    
ة ، حيـث يكثـر الكلـور بنـسب     يف قطـاع غـزة   يف املائة٤٥ال تتجاوز نسبتها  هبا من تلك املنظمة     

 يف املائـة مـن الـسكان علـى امليـاه عـن              ٨٧ويف الضفة الغربية، حيصل     . ترات املركز يالنومرتفعة  
جمتمعا حمليا حمروما من اخلدمات علـى جتميـع ميـاه األمطـار           ٢٢٠طريق األنابيب، بينما يعتمد     

 .د الشدة املتزايوشراء املياه بتكلفة مرتفعة، ولذلك يتعرضون لألمراض املنقولة باملياه ولإلفقار
ــة، علــى      - ٤٢ وتــؤدي املــستوطنات اإلســرائيلية وســلوك املــستوطنني إىل الــضغط علــى البيئ

ــاهر يف   ــو الظـ ــالف النحـ ــنة    إتـ ــرة يف سـ ــجار املثمـ ــات األشـ ــا أو قطعهـــا  ٢٠٠٦مئـ  بإحراقهـ
__________ 

 .بيانات مقدمة من مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيين )٢٩( 
“ تأثري االحتالل والعوملة على القطاع الزراعي يف األراضـي الفلـسطينية احملتلـة   ”اجلمعية الزراعية الفلسطينية،   )٣٠( 

ينــاير / كــانون الثــاين٢٥-٢٠( يف نــريويب ٢٠٠٧ورقــة مقدمــة يف املنتــدى االجتمــاعي العــاملي املعقــود ســنة  
٢٠٠٠٧.( 

 )٣١( UNDP, “Water rights in the Occupied Palestinian Territory”, Human Development Report (New York: 

UNDP, 2006). 
 Applied Research Institute — Jerusalem, “The Effect of the Israeli Segregation Wall on theانظــر )٣٢( 

Palestinian Natural Resources”, October 2006. Available from www.poica.org/editor/ case_studies/view. 

php?recordID=929. 
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 توجـــه املـــستوطنات مــا يتـــدفق مــن صـــرفها الـــصحي إىل   ،ويف بعـــض األحيــان . اقتالعهــا  أو
 ، ووادي فـوكني   ،علـى قـرى يطـا     مما يـؤثر    كة للمزارعني الفلسطينيني،    األراضي الزراعية اململو  
 .)٣٣(وحنالني بالضفة الغربية

سهم يـ وبينما تشكل ممارسات االستيطان اإلسرائيلية السبب الرئيسي للتدهور البيئـي،     - ٤٣
ويــؤدي عــدم .  هــذه اإلدارةؤوالنفايــات وجتــزاملــستعملة يف هــذا التــدهور ضــعف إدارة امليــاه  

ميثـل الـدخان النـاتج عـن        بينمـا   تصريف النفايات الـصلبة إىل زيـادة اإلحـراق،          لخدمات  وجود  
املعيـشية الـيت    مـن األسـر      يف املائة    ٤٨,٤ة لــ   ــواء بالنسب ــللهالرئيسي  ات امللوث   ــراق النفاي ــإح

 .)٢٩( يف األرض الفلسطينية احملتلة٢٠٠٦تعرضت هلذا التلوث يف سنة 
 

 سطينيةاألزمة املالية الفل  
ــة      - ٤٤ ــة للــسلطة الفلــسطينية بالفعــل غــري قابلــة لالســتدامة حبلــول هناي ــة املالي اعتــربت احلال

الــيت  يف االنتخابــات التــشريعية “محــاس”وازدادت احلالــة املاليــة تــدهورا عقــب فــوز . ٢٠٠٥
االنتخابات إىل إعـادة النظـر علـى حنـو          تلك  وأدت نتائج   . ٢٠٠٦يناير  /يف كانون الثاين  جرت  
، بـدأ عـدد مـن    ٢٠٠٦مـارس  /ويف آذار. وظ يف سياسات املاحنني إزاء السلطة الفلـسطينية       ملح

ــسلطة         ــصل إىل ال ــث ال ي ــسطينيني حبي ــايل للفل ــم امل ــه دعمه ــادة توجي ــسيني يف إع ــاحنني الرئي امل
 كــانون ٣٠الفلــسطينية ريثمــا تلتــزم باملبــادئ الثالثــة الرئيــسية الــيت حــددهتا اللجنــة الرباعيــة يف 

 أال وهـــي نبـــذ العنـــف، واالعتـــراف بإســـرائيل، وقبـــول االتفاقـــات       -٢٠٠٦نـــاير ي/الثـــاين
 احتجــزت إيــرادات ، مــن ناحيتــها،وإســرائيل. وااللتزامــات الــسابقة مبــا فيهــا خارطــة الطريــق 

هــذه تبلــغ اجلمــارك وإيــرادات ضــريبة القيمــة املــضافة ومل تــسلمها إىل الــسلطة الفلــسطينية، و   
 يف املائة مـن امليزانيـة       ٥٠ شهريا باإلضافة إىل الفائدة، أي حنو         مليون دوالر  ٦٠اإليرادات حنو   

 وقد عملـت األمـم املتحـدة، مـن خـالل اللجنـة الرباعيـة وقنـوات                  .الشهرية للسلطة الفلسطينية  
أخرى، على تيسري اإلفراج عن إيرادات اجلمارك والضرائب الفلـسطينية بآليـات متفـق عليهـا؛                

، أذنـت إسـرائيل   ٢٠٠٦ديـسمرب  /أوملرت يف كـانون األول وبعد اجتماع حممود عباس وإيهود    
وتــرى األمــم . ٢٠٠٧ينــاير /وجــرى التحويــل يف كــانون الثــاين.  مليــون دوالر١٠٠بتحويــل 

املتحدة أن هذه خطـوة إجيابيـة أوىل، وهـي تـشجع علـى العـودة إىل التحـويالت املنتظمـة علـى            
 .النحو املتفق عليه بني األطراف

__________ 
 Foundation for Middle East Peace Settlement Timeline, Settlement Report, vol. 16, No. 4انظـــــــــــــــــر  )٣٣( 

(July-August 2006) and vol. 17, No. 1 (January-February 2007). 
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 يف  ٦٠نقد الدويل، تقلصت املوارد املالية للسلطة الفلـسطينية بنـسبة           ووفقا لصندوق ال   - ٤٥
 بليــون ٠,٥ إىل ٢٠٠٥ بليــون دوالر يف الربــع الثالــث مــن ســنة ١,٢املائــة، إذ اخنفــضت مــن 

وضــغط هــذا االخنفــاض بــشدة علــى املؤســسات  . )٣٤(٢٠٠٦دوالر يف نفــس الفتــرة مــن ســنة 
دمات العامـة األساسـية وتـوفر األمـن؛ وتوقـف           الفلسطينية، ال سيما املؤسـسات الـيت تقـدم اخلـ          

يعولـون  ( موظف مــن موظفــــي الـسلطــة الفلـسطينية          ١٦٥ ٠٠٠تقريبا دفــع املرتبات لنحـــو     
 ).ما يقدر بربع السكان الفلسطينيني

وقد ُعوض فقدان املرتبات احلكومية تعويضا جزئيا بفضل توزيـع بـدالت نقديـة علـى                 - ٤٦
وبوجــه عــام، ُدفــع  .  العــام وعلــى أصــحاب احلــاالت االجتماعيــة الــصعبة  العــاملني يف القطــاع

 يف املائــة مــن املرتبــات عــن طريــق اآلليــة الدوليــة املؤقتــة الــيت أنــشأهتا املفوضــية    ٤٠يعــادل  مــا
ــة وعــن طريــق احلــسابات الرئاســية يف ســنة    وباإلضــافة إىل ذلــك، وجــه  . )٣٥(٢٠٠٦األوروبي

 يف  ٩٠ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل و          ١٥ر، تعادل    مليون دوال  ٤٥٠اجملتمع الدويل حنو    
املائة من إيرادات احلكومة السنوية، يف صورة مساعدات إنـسانية مباشـرة للفلـسطينيني قـدمت            

وهـذه التـدابري جمتمعـة سـاعدت        . عن طريق وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات غـري احلكوميـة          
 .٢٠٠٦ة املالية للسلطة الفلسطينية يف سنة على التخفيف من حدة األثر التام لألزم

 
 الصحة العامة وانعدام األمن الغذائي  

يف إطار اآللية الدولية املؤقتة، اليت قدمت الدعم لدفع البدالت والتكاليف غري املتعلقـة               - ٤٧
باملرتبــات للقطاع الـصحــي، تلقـــى العاملـــون يف احلقـل الـصحي، يف املتوسـط، مـا يـصل إىل                     

ينـاير  / إىل كـانون الثـاين     ٢٠٠٦أبريـل   /يف املائة من أجـورهم العاديـة يف الفتـرة مـن نيـسان              ٦٠
وعلى الرغم من ذلك، تركـت األزمـة املاليـة النظـام الـصحي العـام عـاجزا عـن إعالـة                      . ٢٠٠٧

واملستشفيات تفتقـد   .  كانت سنة ال تعرف االستثمار     ٢٠٠٦مستويات الرعاية، ال سيما وأن      
فية، وصيانة املعدات، وأدوات النظافة، والبيئة الصحية العامـة الالزمـة ملكافحـة             إىل اللوازم الكا  
 .العدوى بأشكاهلا

 أسـبوعا لالحتجـاج     ١٥وأدى إضراب العـاملني يف القطـاع احلكـومي الـذي اسـتغرق               - ٤٨
على عدم دفـع األجـور إىل زيـادة شـلل اخلـدمات الـصحية وإىل زيـادة الـضغط علـى العيـادات                     

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن مستـشفى      . املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة        اليت تديرها   
أوغستا فيكتوريا الكائن يف القدس الشرقية احملتلة الذي خيـدم فلـسطينيي الـضفة الغربيـة، شـهد                  

__________ 
 )٣٤( IMF, West Bank and Gaza; Recent Fiscal and Financial Developments, October 2006. 
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٧صندوق النقد الدويل، بيان البعثة،  )٣٥( 
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 فــي املائة يف عدد مرضـى األقـسام الداخليـة، وذلـك بفعـل احلـاجز                 ٣٠بالفعل اخنفاضا بنسبــة    
 .)٣٦(يود مفروضة على التنقلوما يرتبط به من ق

وأدت عمليــات اإلغــالق الطويلــة األمــد واألزمــة االقتــصادية الــيت عانــت منــها وزارة    - ٤٩
الصحة وعمليات االقتحام العسكرية اإلسرائيلية اجلارية إىل خطـر أحـاق بإمكانيـات احلـصول               

ــاء      ــوالدة وأثن ــسابقة لل ــة ال ــة، مبــا فيهــا الرعاي ــصحية اإلجنابي ــة ال ــوالدة والالحقــة  علــى الرعاي  ال
وقد تـضاءلت خـدمات الرعايـة األوليـة والثانويـة علـى الـسواء، ال سـيما وأن الغالبيـة                     . للوالدة

 يف املائة من الـوالدات يف مستـشفيات وزارة          ٨٠(الكربى من خدمات رعاية الوالدة واملواليد       
 كمـا تتعـرض     .عـاجزة عـن أداء الـصيانة العاديـة        ) الصحة الست يف الضفة الغربية وقطـاع غـزة        

النساء احلوامل الالئي يعانني من مضاعفات الحقة للوالدة إىل خماطر أشد عند إخـراجهن قبـل                
وقـد منحـت األولويـة ألمـراض النـساء      . األوان من املستشفيات نظرا لنقص العاملني واألماكن 

 .والتوليد يف حاالت الطوارئ
منطقـــة ”وجـــودة يف امل وبـــشكل مطـــرد، تـــصبح عيـــادات األونـــروا املتنقلـــة اخلمـــس  - ٥٠

الوحيــدة املتاحــة لتقــدمي خــدمات الرعايــة الــصحية  اجلهــات والقــرى احلدوديــة هــي “ التّمــاس
وقـد أحبطـت   . ٢٠٠٦ مـريض شـهريا يف سـنة    ١١ ٢٠٠لسكان األمـاكن النائيـة، إذ ارتادهـا      

القيـود اللوجـستية اخلطـط الراميـة إىل تيـسري إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الــصحية           
 .ألولية يف املناطق الريفية املعزولة بإضافة مخس نقاط صحية إضافيةا

. وانعدام األمن الغذائي يؤثر على النـساء واألطفـال تـأثريا غـري متناسـب مـع أعـدادهم                   - ٥١
 يف املائـة مـن األطفـال      ٥٧,٥ أن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلولوقد كشفت دراسة أجرهتا األونروا يف       

 يف املائـة مـن النـساء احلوامـل يف         ٤٤,٩و   ا شـهر  ٣٦ أشـهر و  الذين تتراوح أعمارهم بني ستة      
صـفوف األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن اخلامـسة،           ويف  . قطاع غـزة يعـانون مـن فقـر الـدم          

ــاين  ــف    ٢٢يع ــامني أل ــن نقــص فيت ــهم م ــة من ــى  )٣٧( يف املائ ــرت عل ــهم  ٢٠؛ وظه ــة من  يف املائ
عــاىن ي؛ و)يف املائــة يف قطــاع غــزة ٣ يف املائــة يف الــضفة الغربيــة و ٣٢(عالمــات نقــص اليــود 

ــامني دال اإلكلينيكــي   ٤,١ ــة مــن نقــص فيت ــاد  . يف قطــاع غــزة ) الكــساح( يف املائ وميثــل ازدي
انتشار األمراض غري املعدية اليت مـن قبيـل مـرض الـسكري وأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة           

 .لية النادرةوالسرطان حتوال وبائيا يفرض أعباء إضافية على املوارد البشرية واملا

__________ 
 .٦٧، الفقرة )A/61/529-S/2006/826(تقرير األمني العام عن األطفال والصراعات املسلحة  )٣٦( 
 يف املائة مشكلة كربى من مـشكالت  ٢٠نظمة الصحة العاملية أن انتشار هذا النقص بنسبة تربو على  تعترب م  )٣٧( 

 .الصحة العامة



A/62/75
E/2007/13

 

20 07-33066 
 

 يف املائـة مـن األسـر املعيـشية تعتمـد علـى االقتـراض غـري الرمسـي                    ٦٥ومما له مغزاه أن      - ٥٢
وتشري البيانات إىل أن الغالبية تعاين من تـدين مـستوى املعيـشة،       . )٣٨(لكي تضمن حد الكفاف   

العتمـاد  السعرات احلرارية وزيادة االعتماد االقتصادي علـى الغـري وا         مدخول  مبا يف ذلك تدين     
إىل اخنفـاض اسـتهالك     اإلمجـايل   نـصيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي           وأدى اخنفاض   . على املعونات 
كما تعيد األسر املعيشية الفلسطينية استعمال امليـاه املـستعملة بنـسبة    .  يف املائة ٨األغذية بنسبة   

 .)٢٩(١٩٩٩سنة يف  يف املائة ٣٩,٣  و٢٠٠٥ يف املائة يف سنة ٤٤,٧ يف املائة، مقابل ٤٥,٣
وال توجـد بيانـات   . ومتثل الصحة العقلية شاغال متعاظما يف األرض الفلـسطينية احملتلـة           - ٥٣

شاملة بشأن ذلـك، وإن كانـت الدراسـات احملليـة النطـاق قـد بينـت أن عوامـل زيـادة الـضغط                        
 وانعــدام إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم والرعايــةالقاســية  الــيت مــن قبيــل قيــود التنقــل ،العــصيب
مـن بـني كـل أربعـة أشـخاص          تقريبـا   ويفيد شخص واحد    .  موجودة يف احلياة اليومية    ،الصحية

 .بأنه يعاين نوعا من أنواع الضغط النفسي
 

 الشباب والتعليم  
وغالبيــة . أدى إضــراب العــاملني يف القطــاع احلكــومي إىل تعطيــل اخلــدمات التعليميــة  - ٥٤

 .)٣٩( يف املائة من التالميذ٧٠  حنويؤثر علىمما املدارس العامة مغلقة كليا أو جزئيا، 
 الدراسية، مل يتمكن أي تلميـذ يف غـزة مـن حتـصيل دروسـه                ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف سنة    - ٥٥

. مبراكز التدريب التقين يف الضفة الغربيـة بـسبب عـدم احلـصول علـى تـصاريح سـفر إىل هنـاك                     
يف الـسنة الدراسـية      طالبا رفضت طلباهتم     ٢٢٧ومل يتقدم بطلبات سوى عشرة طالب، مقابل        

 .السابقة
 قـد حتـسنت بالنـسبة لنتـائج         ٢٠٠٥/٢٠٠٦ورغم أن نتائج امتحانات السنة الدراسية        - ٥٦

إذ مل ينجح يف امتحانات الرياضيات للفرقـة        . السنة السابقة، ال يزال التحصيل التعليمي ضعيفا      
 امتحانات العلـوم سـوى    يف املائة من التالميذ، ومل ينجح يف   ٥٠الثامنة يف الضفة الغربية سوى      

 . يف املائة من التالميذ٦٥
أرغمت عمليات اإلغالق الداخلية املدرسـني يف قطـاع غـزة علـى عـدم الـذهاب إىل                  و - ٥٧

 ٢٧٧ ٩٧٣، خـسرت مـدارس األونـروا    ٢٠٠٠ رــــ أكتوب/ األولنـتشريومنذ . أماكن عملهم 
، بلــغ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ســية وأثنــاء الــسنة الدرا.  دوالرا٥ ٥٥٩ ٤٦٠يومــا بتكلفــة تربــو علــى  

__________ 
 .٨مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، املرجع نفسه، الفقرة  )٣٨( 
 )٣٩( UNICEF, “Six months without pay spark teachers’ strike in Gaza and West Bank”, New York, 5 September 

2006. 
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ركــز مباألونــروا مدرســو  فــيهم ناألونــروا، مبــمدرســو إمجــايل عــدد أيــام التــدريس الــيت فقــدها 
وهـذا ميثـل حتـسنا بالنـسبة لفتـرة اإلبـالغ الـسابقة،              .  يومـا  ١٣ ٦٧٤التدريب الكائن يف غـزة،      

 . يوم٥٦ ٠٠٠بلغ عدد تلك األيام عندما 
 

 املؤشرات االقتصادية  
 يف ٢٩,٤ مقابـل  ٢٠٠٦ يف املائة يف الربع الثالـث مـن سـنة            ٣٠ البطالة إىل    زاد معدل  - ٥٨

 ورغـم أن هـذه      .)٤٠( فلـسطيين ومعـاليهم    ٢٦٥ ٠٠٠ثـر علـى     وهو مـا أ   ،  ٢٠٠٥املائة يف هناية    
احلالة قد تبدو مستقرة نسبيا يف ظروف األزمة، يكشف املزيد من التحليـل عـن تفاوتـات بـني                   

وقد تـأثر   . )٤١( يف املائة  ٢,٢نتبني وجود زيادة يف القطاع بنسبة       الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ      
 يف  ٣٢,٧(الالجئون بارتفاع معدل البطالة يف صفوفهم أكثـر مـن ارتفاعـه يف أوسـاط أخـرى                  

ففـي النـصف األول مـن       . )٤٢(، وهو معدل يـزداد سـريعا      )٢٠٠٦نوفمرب  /املائة يف تشرين الثاين   
 يف املائــة عمــا كانــت عليــه يف  ٥,٧ئني بنــسبة ، زادت البطالــة يف صــفوف الالجــ٢٠٠٦ســنة 

مــن أعلــى معــدل  )  ســنة٢٤ إىل ٢٠مــن (وعــاىن الــشبان . )٢٩(٢٠٠٥نفــس الفتــرة مــن ســنة  
ويتوقـع أن   .  يف املائـة يف قطـاع غـزة        ٥٣,٧يف املائـة يف الـضفة الغربيـة و           ٣٢,٣للبطالة، وهـو    

يبــدو أن ظــة أنــه بينمــا وجــدير باملالح. )٤٣( شــاب٤٤ ٠٠٠ينــضم إىل قــوة العمــل ســنويا حنــو 
اآلن ضـعف   يبلـغ   املعـدل   يكاد  د ظل مستقرا نسبيا     ــ ق ٢٠٠٥/٢٠٠٦ي سنة   ــة ف ــمعدل البطال 

ستمد مـن العمـل     املـ لدخل  حيتمل أن يكون ا   وعالوة على ذلك،     .١٩٩٩ ما كان عليه يف سنة    
 .النظامي قد اخنفض، األمر الذي يفسر زيادة الفقر الشديدة

طينيني الـــذين يعـــانون مـــن الفقـــر يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة  وتقـــدر نـــسبة الفلـــس - ٥٩
يف  ٨٧,٧وتشاهد أوضح صور زيادة الفقر يف قطـاع غـزة، حيـث يعـيش               . )٤١(يف املائة  ٦٤ بـ

 وزاد عدد الفلـسطينيني الـذين يعيـشون يف        )٤٣(املائة من األسر املعيشية دون اخلط الرمسي للفقر       
 يف املائـة وتـضرر مـن ذلـك حنـو       ٦٤,٣سطينية احملتلة بنسبة    فقر مدقع يف شىت أحناء األرض الفل      

__________ 
 كـبريا مـن   ابـشكل مـا، ألن عـدد   قاصـرا   قـد يـصبح تعريـف البطالـة العـادي           ،يف سياق األزمة املتطاولة األمد     )٤٠( 

للبطالـة، إذ نـضيف إىل العـدد        “  فـضفاضا  افـ يتعر”وهنا نستخدم   . بساطة عن التماس العمل   قد كف ب  الناس  
ال ينـشطون يف الوقـت الـراهن يف عمـل مـا             عدد من   )  الدولية حسب معايري منظمة العمل   (اإلمجايل للعاطلني   

 ).“غري ناشطني”فون عموما بأهنم ويعّر(
 )٤١( Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Monitor (November 2006). 
 )٤٢( UNRWA, Prolonged crisis in the Occupied Palestinian Territories: socio-economic impacts of the new 

phase on refugees and non-refugees (November 2006). 
 )٤٣( UNRWA, Prolonged crisis in the occupied Palestinian territories: recent socio-economic trends 

(November 2006). 
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، زاد عــدد الفلــسطينيني  ٢٠٠٦ويف هنايــة الربــع الثــاين مــن ســنة     . )٤٣( نــسمة١ ٠٦٩ ٢٠٠
 .)٢٩(٢٠٠٥ مليون نسمة يف هناية سنة ١,٣ ألف نسمة، مقابل ١٠٠الفقراء إىل مليونني و 

 يف املائـة يف الربـع الثالـث مـن سـنة             ٨حـو   واخنفض الناتج احمللي اإلمجايل الفلـسطيين بن       - ٦٠
وهذا االخنفاض أقـل كـثريا ممـا كـان متوقعـا            . ٢٠٠٥، باملقارنة بالفترة نفسها من سنة       ٢٠٠٦

يف البداية، ويعزى ذلك إىل التدفقات الرمسية واخلاصة الداخلة، مبـا فيهـا املـساعدات اإلنـسانية                 
ث كانت عمليات اإلغالق ومعـدالت      وقد تضرر قطاع غزة أكثر من غريه، حي       . اليت ازدادت 

 .الفقر املرتفعة أكثر شيوعا
وميثل الفقر والبطالة وعمليات اإلغالق وفقدان األراضي، معـا، أسـبابا للعجـز الـراهن                - ٦١

 ٤٠١ ٨٦٧إذ سـتحتاج    : بيد أن هناك يف األفق أزمة أكرب مـن ذلـك          . يف املساكن يف فلسطني   
لــة إىل بنــاء وحــدات ســكنية جديــدة أثنــاء الــسنوات   أســرة معيــشية يف األرض الفلــسطينية احملت

 أســرة معيــشية فقــط ســتكون  ١١٧ ٩٠٩إال أن اإلحــصاءات الرمسيــة تــبني أن . العــشر املقبلــة
 .)١٣(قادرة على حتقيق ذلك

ــة        - ٦٢ ــسطينية احملتل ــصريف يف األرض الفل ــإن القطــاع امل ــدويل، ف ــد ال ــصندوق النق ــا ل ووفق
وقــد اســتمرت ودائــع القطــاع اخلــاص يف االزديــاد . صادييــزال ســليما رغــم الكــساد االقتــ ال

 .)٣٥(، واستمرت املصارف يف تقدمي القروض٢٠٠٦ببطء سنة 
وقــد نــوقش أعــاله جانبــان مــن جوانــب القيــود اإلســرائيلية املفروضــة علــى االقتــصاد    - ٦٣

الفلــسطيين، ومهــا مــضاعفة عمليــات اإلغــالق داخــل قطــاع غــزة والــضفة الغربيــة وحوهلمــا،     
. ٢٠٠٦تجـــاز إيـــرادات اجلمـــارك وضـــريبة القيمـــة املـــضافة منـــذ الربـــع األول مـــن ســـنة واح

وباإلضافة إىل هذا، أُدخلت جمموعة قيود مالية خارجية، من خالل تنفيذ اآللية الدوليـة املؤقتـة                
وهذه القيود يراد هبا ضـمان جتـاوز القنـوات احلكوميـة اخلاصـة              . املنبثقة عن املفوضية األوروبية   

ــسلطة ــة إىل        بال ــل املعون ــسماح بتحوي ــل وال ــة بالعم ــسماح للمؤســسات العام ــع ال ــة م  التنفيذي
 .احلاالت اليت تعاين من املشقة االجتماعية

 
 وضع املرأة  

غـري مـشاركة بـاملرة يف    )  يف املائـة ٨٣(هناك أغلبية كبرية من النساء يف األسر املعيشية    - ٦٤
الــشابات العمــل املــرتيل، بينمــا يــشاركن يف   ويف معظــم األحيــان تتــوىل  . األنــشطة االقتــصادية

 .)٤٤(احلدود الدنيا يف األنشطة االقتصادية
__________ 

 )٤٤( Graduate Institute of Development Studies, available at www.unige.ch/iued/new/information/ 

publications/pdf/Report VIII_ES-EN.pdf. 
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ويف القدس الشرقية احملتلة، مثلما هو احلال يف أماكن أخـرى يف الـضفة الغربيـة متـأثرة                   - ٦٥
 بعمليات اإلغالق وباحلاجز، متانع أسر عديدة يف السماح لبناهتن مبعاناة التجربة املهينة املتمثلـة             
يف االنتظــار عنــد نقــاط التفتــيش أو نقــاط عبــور احلــاجز ليقــوم اجلنــود اإلســرائيليون بتفتيــشهن 

وبالتـايل، فـإن األرجـح      . والتحرش هبن، أو السماح هلـن بالـسري مـسافات طويلـة تفاديـا لـذلك               
اآلن أن تــضغط األســر علــى فتياهتــا لكــي يتــوقفن عــن الــذهاب إىل املدرســة أو عــن مواصــلة      

 .تعليمهن العايل
وأدى التجــــزؤ العــــام للمجتمعــــات احملليــــة الفلــــسطينية إىل اشــــتداد عزلــــة النــــساء،  - ٦٦
ومعـدل انتظـام الفتيـات الريفيـات باملـدارس          . تشكل النساء الريفيات فئة شديدة الضعف      بينما

 يف املائـة مـن   ٤٤,٨وبينمـا متثـل النـساء    . يتناقص بشكل مطرد مـن مرحلـة تعليميـة إىل أخـرى      
طــاع العــام يف اجملتمعــات احملليــة الريفيــة، كــان إلضــراب القطــاع العــام واحتجــاز   العــاملني بالق

األجور تأثري مدمر على معدل الفقر العـام، الـذي وصـل يف املنـاطق الريفيـة إىل درجـة مزعجـة             
 .  يف املائة٥٩,٤هي 
ساء ال سيما النـ   (ونظرا الستنفاد آليات التصدي املتاحة لألسرة، فإن األطفال والنساء           - ٦٧

 .هم األكثر تعرضا للعنف العائلي والعنف اجلنساين) احلوامل
 

 اجلوالن السوري احملتل -ثالثا  
ومتنـع  . ١٩٦٧ال يزال اجلوالن السوري حتت االحتالل اإلسرائيلي الذي بـدأ يف عـام               - ٦٨

ــام         ــك الع ــردوا يف ذل ــذين طُ ــرب ال ــل الع ــسوري احملت ــودة ســكان اجلــوالن ال ويف . إســرائيل ع
 الـيت   ٣٣ من املستوطنات اإلسرائيلية الـ      - مستوطنة إسرائيلية    ٢٧، كانت   ٢٠٠٥رس  ما/آذار

 تنـتج النبيـذ واللحـوم والفاكهـة وامليـاه املعدنيـة للـسوق احملليـة         -أنشئت كمستعمرات زراعيـة   
اإلســرائيلية وأســواق التــصدير بــشروط تفــضيلية، األمــر الــذي ُيلحــق الــضرر مبنتجــات العــرب  

 .)٤٥(السوريني
، بدأت إسـرائيل تـشييد ثـالث مـستوطنات سـياحية جديـدة              ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان  - ٦٩

دعى  وإنـشاء حـي جديـد ميثـل توسـعا ملـستوطنة ِقـال يُـ                )٤٥(على منخفضات حبـرية طربيـا احملتلـة       
 عطاءات بشأن تشييد مباٍن للمستوطنات علـى        ٢٠٠٦ أورفني، حيث نشرت عام      -مادسوك  
 أســرة أخــرى إىل ســكان املــستوطنة حبلــول صــيف ١٠٠ويتوقــع انــضمام .  دومن٣٠٠مــساحة 
وتنمو مستوطنة كاتزرين، وهي كربى املـستوطنات يف اجلـوالن الـسوري احملتـل،              . )٤٦(٢٠٠٧

__________ 
 . بيانات سامهت هبا اجلمهورية العربية السورية، رئاسة الوزراء، هيئة ختطيط الدولة )٤٥( 
 ).٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١١ (معاريف )٤٦( 
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يوليه، أعلنت مستوطنة أفين إيتان الواقعـة يف اجلـزء   / متوز٢ويف  . )٤٧( ساكن سنويا  ١٠٠مبعدل  
زة السابقني واقترن ذلـك خبطـة        أسرة من أسر مستوطين غ     ٢٠اجلنويب من اجلوالن عن وصول      

واملـستوطنون  .  مسكنا ملزيد من القادمني اجلدد     ٤٠ مسكنا هلذه األسر، باإلضافة إىل       ٦٠لبناء  
ديـــسمرب /ويف كـــانون األول. )٤٥( دومنـــا٣٥حيـــصل كـــل منـــهم علـــى قطعـــة أرض مـــساحتها 

طنات قــرب ، أعلــن وزيــر الداخليــة عــن اجتــاه النيــة إىل تيــسري التعجيــل بتــشييد املــستو  ٢٠٠٦
وتـــسعى إســـرائيل رمسيـــا إىل مـــضاعفة أعـــداد . )٤٨(احلـــدود مـــع اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية

 .)٤٩(املستوطنني يف مرتفعات اجلوالن يف غضون السنوات العشر املقبلة
. ومتّول وزارة الصحة اإلسرائيلية عيادة للخـدمات الـصحية األساسـية لعـرب اجلـوالن               - ٧٠

ات وميولوهنا بأنفسهم، وهي عيـادات تقـدم اخلـدمات الـصحية        ويدير هؤالء العرب مخس عياد    
وعند الـضرورة، يلـتمس املرضـى       . األساسية لألمهات واملواليد، مبا يف ذلك خدمات التحصني       

من العـرب الـسوريون العـالج يف عيـادات داخـل املـستوطنات اإلسـرائيلية، أو يف مستـشفيات                    
، افتتحــت جلنــة ٢٠٠٦يونيــه / ويف حزيــران.بعيــدة داخــل إســرائيل حيــالون إليهــا مــن أطبــائهم 

الــصليب األمحــر الدوليــة مركــزا طبيــا للطــوارئ والتــشخيص يف جمــدل مشــس وقــدمت ســياريت  
 .)٥٠(إسعاف، لتلبية االحتياجات اليت ُدرست لفترة طويلة

وقد أحلت إسرائيل املقـررات الدراسـية اإلسـرائيلية حمـل املقـررات الدراسـية الـسورية                  - ٧١
وتدير إسـرائيل سـت مـدارس ابتدائيـة، وثـالث مـدارس إعداديـة، ومدرسـتني                 . ١٩٦٧يف عام   

 .ثانويتني للعرب السوريني
وحتـصل إسـرائيل    . زال مستمرا إتالف أشجار الفاكهة اململوكة للعرب السوريني        وما - ٧٢

وتـزود  . )٥١( مليـون متـر مكعـب سـنويا     ١٢١لنفسها علـى كـل ميـاه هنـر بانيـاس الـيت تقـدر بــ                  
الن إسرائيل بثلث استهالكها من املياه، بينما تبيـع إسـرائيل امليـاه للعـرب الـسوريني        هضبة اجلو 

ــستوطنون اإلســرائيليون     ــدفعها امل ــيت ي ــد صــادرت إســرائيل  . )٤٥(بأســعار تفــوق األســعار ال وق
أراضــي مملوكــة للعــرب اعتــادوا اســتخدامها كمراعــي، كمــا حولــت أمنــاط اإلنتــاج والتجــارة  

__________ 
 ).٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣٠ (واشنطن بوست )٤٧( 
 )٤٨( Foundation for Middle East Peace, “Golan Update”, Settlement Report, vol. 17, No. 1 (January-February 

2007.( 
 ).٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣٠ (واشنطن بوست )٤٩( 
 يونيـه / حزيـران  ٢٠(بيان للجنـة الـصليب األمحـر الدوليـة          : ، اجلوالن احملتل  “مشروع مستشفى جمدل مشس   ” )٥٠( 

 .www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/conference29-statement-200606، متاح على موقع )٢٠٠٦
تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين                  )٥١( 

 .٨٤قرة ، الف)A/61/500(وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة 



A/62/75 
E/2007/13  
 

07-33066 25 
 

وقـد نقـص اإلنتـاج الـسوري مـن          . ت املهن الريفية والرعوية التقليدية    واستخدام األراضي وألغ  
وتعتمد جتارة التفاح وزيت الزيتون والعسل الـيت        . املواشي احمللية والتجارة السورية يف املواشي     

ويف هـذه الـسنة، سـاعدت جلنـة الـصليب           . ينتجها العرب السوريون على األسواق اإلسـرائيلية      
 طــن مــن تفــاح اجلــوالن الــذي ينتجــه العــرب إىل الــسوق ١٠ ٠٠٠األمحــر الدوليــة علــى نقــل 

 .وقد ساعدت إسرائيل على تيسري هذا النقل وقدمت الدعم للمزارعني. )٥٢(اإلسرائيلية
ويبلــــغ عــــدد القــــوة العاملــــة العربيــــة الــــسورية يف اجلــــوالن الــــسوري احملتــــل حنــــو   - ٧٣
 آخـرون   ٣ ٢٠٠وهنـاك   . ليـة  عامال يف جمال اخلدمات احمل     ٧٥٠عامل، من بينهم حنو      ٦ ٥٠٠

وال تزال الفرص احمللية يف قطاع التشييد حمـدودة نتيجـة    . يعملون يف إسرائيل بالزراعة والتشييد    
 .ملعايري التخطيط، ال سيما املعايري اليت حتد من إسكان العرب السوريني

 
 استنتاجات -رابعا  

فة وحجـب املـساعدة املاليـة       أدى مزيج من عمليات اإلغالق اخلارجي والداخلي املكث        - ٧٤
 إىل اشــتداد ملمــوس ٢٠٠٦احليويــة عــن الــسلطة الفلــسطينية واشــتداد حــدة الــصراع يف ســنة  

ــة   ــة االجتماعي ــة  -لألزم ــسطينية احملتل ــصادية يف األرض الفل ــع املؤشــرات   .  االقت وتكــشف مجي
ــشية، والتفكــك االجتمــاع       ــدين األحــوال املعي ــة عــن ت ــصحة العام ــة ومؤشــرات ال ي االجتماعي

وهــذه األزمــة املوجــودة علــى الطبيعــة يــصحبها ضــعف يف . واملكــاين، وتزايــد اليــأس، والعنــف
ــدر ــسكان        ةق ــة لل ــضرورية والرعاي ــدمي اخلــدمات ال ــراد بتق ــى االنف ــسطينية عل  املؤســسات الفل

 .الفلسطينيني
وخفف جزئيا مـن حـدة األزمـة ازديـاد االسـتثمار الـدويل عـن طريـق قنـوات التمويـل                   - ٧٥

 ودفعـــت هـــذه احلالـــة فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري إىل توجيـــه نـــداء مـــشترك يف    .البديلـــة
 مليون دوالر، وهـذا ميثـل ضـعف املبلـغ الـذي         ٤٥٣ لطلب   ٢٠٠٦ديسمرب سنة   /األول كانون

 مـن املـساعدات الدوليـة مـن مـسار الـدعم       ةوقـد حولـت نـسب متزايـد    . ٢٠٠٥طلب يف سنة  
ــة حلــاالت الطــوارئ اإلمنــائي الطويــل األجــل إىل مــسار االســتجاب   وبينمــا أدت هــذه  . ة الفوري

التــدابري املؤقتــة إىل تثبيــت احلالــة بدرجــة ملحوظــة، ال يتوقــع هلــا أن تــسهم يف حتــسن األحــوال 
وال يتوقـع هلـا أيـضا       .  االقتصادية يف األجل الطويـل يف األرض الفلـسطينية احملتلـة           -االجتماعية  

ف احملليـة، أو عـن عمليـة سياسـية متجـددة ميكـن              أن تكون بديال عن املسؤولية املباشرة لألطرا      
 .أن تعاجل املسائل الكامنة وراء الصراع

 
__________ 

 )٥٢( “Occupied Golan: ICRC supports local communities by transporting apples” (2 March 2007), at 

www.alertnet.org/thenews/fromthefield/220224/191cfd29ce6b306bf05478513bcdf60e.htm. 
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