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   التنفيذي الملخص

 في بروكسل في الخاصة االرتباط للجنة األخير االجتماع منذالعمل  الدولي المجتمعيواصل 
 الوضع مفاوضات استئناف نحو طريق شقعلى   ،2015 لعام أيار من والعشرين السابع
  . والتوتر شةبالھشا تتسم أمنية بيئة ظل في النھائي

 التي الفترة في ،الشرقية القدس فيھا بما الغربية الضفة في واألمني السياسيالوضع  تدھور
إلى  معظمه في ذلك ويعود. حزيران شھر منذخاصة  التوتر تزايد مع ،التقرير شملھا
 تعود مبان ھدم في الحادة والزيادة واإلسرائيليين، الفلسطينيين بين العنف وتيرة ارتفاع

 أودىوقد  .اإلسرائيلية األمن قواتالفلسطينيين و بين ما واالشتباكات للفلسطينيين، لكيتھام
 عائلة ضد تموز شھر في متطرفون إرھابيون نفذه الذي المروع المتعمد الحريق حادث

 القيادة من إدانته من الرغم على الحادث وأدى. األربعة أفرادھا من ثالثة بحياة فلسطينية
. آب شھر خالل العنف وتيرة تصاعد إلى سواء حد على الفلسطينية والقيادة اإلسرائيلية

 مصدر وحولھا القدس مدينة في القديمة البلدة داخل المتواصلة واالشتباكات العنف ويشكل
 فإن والتطرف، اإلرھاب من شرسة موجة يواجه األوسط الشرقوحيث أن . بالغ دولي قلق
 البلدة أسوارإلى ما وراء  متديل العنف تأجج أن رةالخطي االستفزازات ھذه مثل شأن من

 عن واالمتناع المنطقة، قدسية واحترام النفس، بضبط يتحلى أن الجميع على. القديمة
 من الرغم على المستوطنات بناء استمر وقد. التحريضية والخطابات االستفزازية األعمال
 والقدس الغربية الضفة ناتمستوط في جديدة سكنية وحدات تخطيط في الملموس التباطؤ
  .الشرقية

 ،السياسية العملية غياب ظل في ،المنطقة في العنيفة واإلرھاب التطرف موجات تزايد إن
 خطر من يشكله ما بقدر دولتھم إقامة في للفلسطينيين المشروعة التطلعات على خطراً  يشكل
 لتحقيق وملموسة جريئة إجراءاتإلى  ماسة بحاجة يجعلنا ما وھذا. إسرائيل أمن على

 الوطنية الوحدة وتعزيز الفلسطينيين حياة وتحسين رض،ألأ على األوضاع في استقرار
 بما القائمة، االتفاقيات تنفيذ ويعتبر. ذات معنى مفاوضاتللتمكين من العودة إلى  الفلسطينية

 لقيتع فيما مستدام حل ذلك في بما ،التالية الضرورية الخطوة باريس بروتوكول ذلك في
 وتوفر الضرائب، لعائدات مشروط غيرواضح  تحويليساعد في ضمان  الضرائببجباية 
 المالي الدعم أن كما. الفلسطينية الحكومة على المستحقة المبالغ بحسم يتعلق فيما الشفافية
  . المالي استقرارھا لتعزيز األھمية بالغ أمر الوطني الوفاق لحكومة السنوات متعدد

ً تشكل  السياسية الفلسطينية اتاالنقسامما زالت  ً  تحديا  الوطني الوفاق حكومة لقدرة رئيسا
لم يتم . غزة في الخطيرة واالقتصادية واإلنسانية، واألمنية، السياسية، التحديات معالجة على

 اإلدارية، النظم لدمج الحكومة تبذلھا التي الجھود فيحتى اآلن سوى قليل من التقدم الواقعي 
 أن إالّ  الغربية، والضفة غزة قطاع بين األمنية األجھزة دمج واألھم بل لمالية،وا والقانونية،
ً  حققت قد الوطني الوفاق حكومة   . الدولة بناءإلى  الرامية األھداف من عدد في تقدما

 فلسطين واستمرارية الغربية الضفة أجزاء بين للتواصل رئيسة منطقة ج منطقة تعتبر
 القيود رفع تم ما إذا أنه 2013، عام الدولي البنكصدره أ تقرير قدر وقد. واقتصادھا
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 قيمته ما تبلغ قد المباشرة وغير المباشرة االقتصادية المنفعة فإن ج، منطقة على المفروضة
ً  دوالر مليون 800 عن سيسفر ما أمريكي، دوالرمليار   3.4  الضرائب عائدات من سنويا

 اأمر ج منطقة في البعيد المدى على لسطينيينللف أكبر تقدم تحقيق يعتبر لذلك. اإلضافية
 جانب إلى ، ب و أ مناطق خدمةيشمل  بما تحتية بنية إنشاء ذلك ويشمل ،ا اآلنضروري
 وعلى. ج منطقة في المحلية المجتمعات أعدتھا التي الھيكلية المخططات على الموافقة
 108 أصل من - يليةاإلسرائ المدنية اإلدارة إلى  اھيكلي امخطط 77 تقديم من الرغم

 ثالثة علىحتى اآلن إال  توافق لم اإلسرائيلية الحكومة فإن – صياغتھا تمت مخططات
 الوطني المخطط خالل منذا الجھد ھتكمل  أن الفلسطينية الحكومة على فإن وبالمقابل. منھا

  .المكاني

 البدوية مجتمعاتال  لترحيل األخيرة التحركات بشأن ،القلق غاية في المتحدة األمم تزال ما
 كما. الغربية الضفة في  السياسية الحساسية ذات E1 منطقة في نوار أبو من بالقرب الواقعة

 السياسةتظل و. القسري التھجير لخطر الخليل جنوب الواقع المحلي سوسيا مجتمع يتعرض
 منطقة في الفلسطينيون يملكھا التي األبنية وھدم المستوطنات بناء في المتواصلة اإلسرائيلية

 عملية تجميدإلى  إسرائيل دعوة المتحدة األمم وتواصل مدعاة لقلق شديد. الشرقية والقدس ج
 طلبات على الموافقة في  -حاسم بشكل -واإلسراع ،التھجير خططتتراجع عن  وأن الھدم،

 لمضيإلى ا المحلي المجتمع يقودھا التي التنظيم عمليات دفع أجل من ،المعلقة التخطيط
 ً   . قدما

ً  الشرقية القدسبما فيھا  الغربية الضفة في الوضع زال ما  في الفلسطينيون فالسكان. متقلبا
 أمدھا طال عقبات يواجھونما زالوا  نسمة 300,000 عددھم والبالغ الشرقية القدس

 األمد الطويلة لعمليةلو البناء، ألغراض المتوفرة المساحة لقلة وذلك سكن، على للحصول
 قامت، 2015 لعام نيسان شھر بداية منذف. جديدة أبنية يةأل ترخيص على ولللحص والمكلفة

ً  24 تشريدإلى  أدى ما مسكناً، 25 بھدم اإلسرائيلية السلطات  أطفال، ثمانية منھم شخصا

ً  152  مجموعب  ضرر وإلحاق على  اإلسرائيلية السلطاتنحث إننا . طفالً  77 منھم شخصا
 النمو الحتياجات االستجابة أجل من ،الفلسطينية ألبنيةل المخصصة المنطقة مساحة زيادة

التنظيم في  يكون أن وضمان الھدم، أوامر وتجميد الفلسطينية، المحلية للمجتمعات الطبيعي
 القدس في المقيمين للسكان التنمية احتياجات بالحسبانيأخذ  ،تشاركيا الشرقية لقدسا

مثار  التعليم علىالفلسطينيين  األطفال حصول زال ماو.   الطبيعي السكاني ونموھم الشرقية
 وصول على المفروضة والقيود ،ذات التكلفة المعقولة الدراسية الغرف توفر لقلة نظراً قلق 

  .  الغربية الضفة ھوية بطاقة حملة من والطلبة المعلمين

 يعانون غزة فسكان. السكان بين  السخطويزداد  بالمخاطر امحفوف غزة في الوضع زال ما
 وجودإلى  إضافة يومياً، ساعة 16 إلى 12 بمعدل الكھربائي التيار انقطاع جراء من

 األمم وتواصل. عام من ألكثر ھمبروات كامل يتلقوا لم العام القطاع في موظف 40,000

ً  غزة عنكافة  اإلغالقات رفعمطالبتھا ب المتحدة  لعام 1860 رقم األمن مجلس لقرار وفقا

2009،  ً  ھذا مثل وجود وبعدم. وإسرائيل مصر من لكل األمنية عتباراتاال مع وتمشيا
 على المواد إدخال من متزايد بشكل تمكن  غزة إعمار إلعادة المؤقتة اآللية فإن التغيير،
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 ما ھناك. الخاص القطاع فيھم بمن األطراف الفاعلة،  من واسعة ولمجموعة واسع نطاق
على  العمل بدأكما  بيوتھم، إلصالح ءبنا مواد بشراء قاموا شخص 95,000 على يزيد

 إالّ . بالغة أضراراً  بھا لحقت التي أو ، شامالً  دماراً  دمرت التي البيوت من بيت 18,000

 في بما القادمة، اإلعمار إعادة ومرحلة المرحلة ھذه لدعم األموال من لمزيد حاجة ھناك أن
 ما ھناك فإن وأخيراً . الشجاعية يح مثل شامالً  دماراً  دمرت التي األحياء إعمار إعادة ذلك
 نإ. العمل لبدء  وتجھيزھا تنظيفھا تم أو التنفيذ قيد تحتية وبنية بناء مشروع 300 عن يزيد
تمول من مصادر فلسطينية  فلسطينية مشاريع ھي النظام في المشاريع نصف من أقل

 الطبية، والمعدات والقضبان،الحصى،  إزالة أن كما. الخاص القطاع يمولھاخاصة، 
 سيخفف المزدوج االستخدام قائمة من المدني الدفاع ومعدات ، البديلة الكھربائية والمعدات

  . للتجھيز الالزم والوقت الضرورية غير التأخيرات من

 محطة وتحويل الطبيعي، للغاز خط إنشاء يتطلب فالتقدم. والمياه للطاقة ماسة حاجة ھناك
إلى  إضافة متوفراً، الغاز يصبح حالما الطبيعي الغاز  ماستخدا، إلى غزة في الكھرباء توليد

 ،مؤقت بشكل الكھرباء استيراد في للمساعدة )فولت كيلو 161( العالي الجھد خط تركيب
 باستخدام  الطاقة إنتاج غزة في  الكھرباء توليد محطة فيه تستطيع التي الوقت يحين أن إلى
 أزمة لمعالجة امسبق اشرط عليھا االعتماد نيمك طاقة على الحصول يعتبر. الطبيعي الغاز
. المياه وتحلية الصرف الصحي مرافق تطوير خالل من وذلك غزة، في الحادة المياه

 الشبكة تأھيل إعادة طريق عن ،الكھرباء شبكة في التقني الفاقد تقليل بدوره ذلك ويتطلب
 من المزيد ركيبت طريق عن ،المستھلكين من الجباية مستويات وزيادة متواصل بشكل

  . مثالً  المسبق الدفع عدادات

 االرتباط لجنة تقرير من ،أ الملحق في الشامل النھج لھذا العريضة للخطوط موجز ھناك
  . 2014 عام من أيلول لشھر المتحدة لألمم الخاصة

 ومع إسرائيل مع التجارة على قادرة تكون أنإلى  تزدھر كي غزة تحتاج المطاف، نھاية في
  . والعالم فلسطين حاءأن بقية
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I. المقدمة  

 

ُ  التقرير ھذا يقدم .1 ً محدثّ  وصفا األرض  في الواقع أرض على  حصلت التي للتغيرات ا
 والعشرين السابع في الخاصة االرتباط للجنة األخير االجتماع منذ المحتلة الفلسطينية

األول من   تىوح أيار 15 بين ما الممتدة الفترة يغطي حيث ،2015 عام أيار شھر من

 األمم ستواصل التيالرئيسة  والتوصيات القضايا التقرير يحدد كما. 2015 يلولأ
 . تقدم تحقيق أجل من الدولي والمجتمع الشركاء مع عليھا العمل المتحدة

 الرئيسة التطورات ويحدد الحالي، السياسي السياق على عامةنظرة  بعرض التقرير يبدأ .2
 موجزاً  يقدم ثم واالنجازات، التحديات على مركزاً  لسطينية،الف الدولة ببناء المتعلقة

 تحليالً  ويقدم كما المحتلة،األرض  في األخيرة واالقتصادية االجتماعية للتوجھات
 لنا يعرض وأخيراً  ، الشرقية القدس فيھا بما الغربية الضفة في القائم للوضع مفصالً 
 المتعلقة والتحدياتبما في ذلك التقدم ، غزة قطاع في الوضع عن مفصالً  تحليالً  التقرير
 . اإلعمار إعادة بجھود

 

II. السياسي السياق 

 

رة شھدت .3 وداً  الفت دة جھ ن متزاي ع م دولي المجتم تح ال ار لف تئناف مصداقية ذي مس  الس
د. والفلسطينيين اإلسرائيليين بين مجدية مفاوضات و وعق ة مبعوث ة اللجن  للشرق الرباعي
لة األوسط ة لتنشيط المناقشات من سلس ة، اللجن ا الرباعي دوا كم اءات عق  من كل مع لق
ا . والسعودية واألردن مصر ادرات األخرى سعي فرنس ى للحصولومن المب رار عل  ق
 ركزت وقد. السالم عملية لتحريك دولية دعم مجموعة وإنشاء الدولي، األمن مجلس من
ى أولوياتھا كأول المتحدة األمم ى  الحاجة عل ى الظروف تحسينإل ين  األرض، عل للتمك

ى  ودة إل ن الع ة، مفاوضاتم تمل مجدي ذه وتش ى الظروف ھ ات عل ة تحرك ن ملموس  م
ب رائيل جان ين إس اة لتحس طينيين حي ي الفلس زة ف فة غ ة والض ا الغربي ا بم دس فيھ  الق

ة حكومة تعزيزلوتحرك فلسطين  الشرقية، ل ،وموحدة فعال األرض  في الفلسطينيين تمث
 .فةكا territory¹)المحتلة (

 الوزراء رئيس برئاسة أيار في السلطة تولت التي الجديدة اإلسرائيلية الحكومة حافظت .4
 ھذه وأعلنت. مسبقة شروط دون المفاوضات إلى العودة دعم في موقفھا على ،نتنياھو
 في مستوطنة في جديدة سكنية وحدة 800 لبناء عطاءات عن تموز شھر في الحكومة

 حركة علىالمفروضة  القيود بتخفيف ،كذلك إسرائيل حكومة وقامت. الشرقية القدس
ً  الفلسطينيين  على أخرى أشياء جملة من ذلك اشتمل وقد رمضان، شھر خالل خصوصا

 بن مطار عبر لخارجإلى ا للسفر الغربية الضفة من لفلسطينيين تصريح 500 منح
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 قصى،األ المسجد إلى للوصول الفلسطينيين على المفروضة القيود وتسھيل ،غورين
 ھذه من عدد إلغاء تم أنه إالّ . إسرائيل في للعمل لفلسطينيين العمل تصاريح عدد وزيادة

 الضفة في إسرائيليين ضد العنف أحداث على رداً  الحق وقت في  التسھيلية اإلجراءات
 . الغربية

 القيادة وأعلنت. الدولة إلنشاء دولية إستراتيجية متابعة في حكومة فلسطين استمرت .5
، في األول من األساس روما لقانون فلسطين انضمام منذمرارا وتكرارا  طينيةالفلس

  إسرائيلأعمال  يخص فيما ،لمحكمةإلى ا لتقديمھا المعلومات تعد أنھا، 2015نيسان 

 أعمال من عنھا نتج وما االستيطانية وسياساتھا ،2014 عامحرب  خالل غزة في
 يعارض الذي بموقفه عباس الرئيس كتمس وقد. اإلنسان لحقوق وانتھاكاتھا عنف،
 . المستوطنات بضائع مقاطعة ويشجع إسرائيل مقاطعة

 

تموز جرى تنفيذ اعتداء حرق متعمد قاتل، يّدعى بأن من قام به ھم إرھابيون  31في  .6

 األمين وأنضم يھود، أدى إلى مقتل ثالثة من عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية.
 دعوة مستنكراً  الھجوم، إدانة في وفلسطينيين إسرائيليين قادة لىإ المتحدة لألمم العام

 القيادة وقررت. انتقامية ھجمات وتنفيذ العنف لتصعيد اإلسالمي والجھاد حماس
 في بما الدولية، الساحة على األعمال من بسلسلة القيام المأساة تلك على رداً  الفلسطينية

 ودعوة ،"المستوطنين" جرائم بشأن األمن مجلس من قرارالعمل للحصول على  ذلك
 ،األرض الفلسطينية المحتلة في للفلسطينيين" خاص حماية نظام" إلنشاء المتحدة األمم

 في الفلسطيني الخارجية وزير وقام.  إضافية واتفاقيات معاھداتوالعزم على توقيع 
 ھجوم عن تقريراً  لھا وقدم الدولية، الجنايات لمحكمة العام بئالنا بمقابلة ،آب من الثالث
 ضد جھودھا اإلسرائيلية الحكومة وكثفت².عام بشكل المستوطنين عنف وعن دوما

 ضد العنيفة الھجمات عن نومسئول بأنھم يعتقد الذين اليھود المتطرفينمن  مجموعات
 كون حقيقة تجاهالقلق  عن الدولي والمجتمع المتحدة األمم عبرت وقد. الفلسطينيين

 . السراح قييطل لوازا ما الھجوم منفذي

، ذلك الھيكل جبل/الشريف الحرم في الھدوء على المحافظة تمت نفسه، الوقت في .7
 الثاني تشرين شھر في واألردن إسرائيل بين ما االتفاقيةفي أعقاب  استعيد الھدوء الذي 

 الذي ،المبارك رمضان شھرأثناء ، وجرت المحافظة علية طوال شھر تموز و2014
 الضفة فلسطيني من القدس إلى الداخلين أعمار عن القيود رفع على يلإسرائ فيه عملت
 ازدادت قد التوترات حدة أن إالّ . الھيكل جبل/الشريف الحرم في الصالة ألداء الغربية

 قمتھا وبلغت ،)Tish'aBe'av( آب من التاسع تموز 26 في اليھودية العطلة اقتراب مع

 السلطات فرضت أن بعد آب، أواخر في ىالكبر اليھودية  العطل أيام اقتراب مع
 المسجد باحات إلى المسلمين والشباب النساء وصول على واسعة قيوداً  اإلسرائيلية
نشاطات تقوم بھا مجموعات  منع ھو اإلجراءات لھذه المعلن الھدف كان. األقصى

 استمرت كما. األقصى المسجد مجمع زيارة من اليھود نعإلى م تسعىمسلمة بحجة أنھا 
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ولم تحقق السلطات  واليھودية والمسيحية اإلسالمية الدينية المواقع ضد التخريب أعمال
 . سوى نجاح محدود في إلقاء القبض على الجناة

كانت  بل بطيئاً، غزة قطاع في الوطني الوفاق حكومة دور تفعيل في التقدم زال ما .8
 بعدو. الوطني قالوفا حكومة حل احتمال حولحزيران  شھر أواسط في تكھنات ھناك
 بعقدقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  فتح حركة داخل المناقشات من أيام عدة

 حكومة لتشكيلجميعھا  الفصائل مع التشاور علىفيه  وافقت حزيران، 22 في اجتماع
 الوزاري التعديل في جدد وزراء ةخمس تعيين تم المشاورات فشل وبعد. وطنية وحدة

ھذا  اإلسالمي والجھاد حماس اركتقد رفضت حو تموز، 31 في لوطنيا الوفاق لحكومة
 التزامه الحمدهللا الوزراء رئيس أبدى فقد االنتكاسات، ھذه من الرغم وعلى. التعديل
 . غزة قطاع في العام القطاع وإصالح دمج بإعادة مجدداً 

 قامت فقد. ابھ التنبؤ يمكن ال ھشة وغزة الغربية الضفة في األمنية البيئة زالت ما .9
 12 بقتل ،2015 آب 31و أيار 15 بين ما الممتدة الفترة في اإلسرائيلية القوات

 ً  من اثنان قتل كما. امرأة 13و أطفال 103 منھم آخرين 584 وجرح فلسطينيا

 نساء ثالثمنھم  ،التقرير ابھذ المشمولة الفترة خالل آخرون 53 وجرح اإلسرائيليين

قتلت القوات  ،2015أيار  14كانون الثاني و  14ما بين  وبالمقارنة.  أطفال وأربعة

 قتلو امرأة، 26و طفالً  184 منھم آخرين 730 توجرح فلسطينيين) 10( اإلسرائيلية

 وقد. أطفال وأربعة ناامرأت منھم نوآخر 42 وجرح واحد إسرائيلينفسھا  الفترةفي 
 بإلقاء الفلسطينيين امقي في مستمر تزايد عن أنباء اإلسرائيلية األمن سلطات أوردت
 . الشرقية القدس فيھا بما الغربية الضفة في إسرائيليين على الحارقة والقنابل الحجارة

 

الذي انھى األعمال العدائية بين إسرائيل والمجموعات  النار إطالق وقف زال ما.10

 المجموعات وقامت ، صامدا رغم ھشاشته.2014آب  26الفلسطينية المسلحة في 

 منھا سقط صاروخاً، 31 بإطالق التقرير شملھا التي الفترة خالل المسلحة نيةالفلسطي

20  ً  مواقع في منھا ثالثة وانفجرت غزة، قطاع داخل قريبة مسافة على صاروخا

. المفتوحة اإلسرائيلية المناطق من ست في أثراً  منھا ثمانية أحدثت بينما اإلطالق،
 مواقع على جوية ضربة 15 ذلك على رداً  اإلسرائيليالدفاع  جيش قوات ونفذت

 أربعة جرحإللى  منھا اثنتان أدت غزة، قطاع داخل اإلسالمي والجھاد حماس حركتي
 المجموعات إطالق مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين دان وقد. فلسطينيين
 وقوع منعإلى  األطراف جميع ودعا إسرائيل، تجاه غزة من لصواريخا المسلحة
 حماس تحركتو. ³للخطر والفلسطينيين اإلسرائيليين المدنيين حياة تعرض قد حوادث

 دتأو. للصواريخ السلفية العناصر إطالق لمنع الھدوء فترة خالل الحاالت بعض في
 إلى ،2015 تموز 31 في اإلسرائيلي الدفاع جيش قوات أطلقتھا تحذيرية نارية عيارات

ً  17 العمر من يبلغ فلسطيني فتى مقتل  غرب شمال في السياج من مقربة على كان عاما

 . الھيا بيت
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 مجلس من طلب على بناء 2014 تموز 23 بتاريخ حقائق تقصي لجنة تشكلت.11

 الدولي والقانون اإلنساني، الدولي القانون انتھاكات بتقصي" كلفت وقد ،اإلنسان حقوق
 غزة وقطاع شرقية،ال القدس فيھا بما المحتلة، الفلسطينية األرض في اإلنسان لحقوق
 حزيران 13 منذ نفذت التي العسكرية العمليات سياق في وذلك الخصوص، وجه على

 ولتحديد والظروف، الحقائق لتحديد  بعده، أو خالله أو ،ذلك قبل ما سواء ،2014
ً  توصيات، تقديم) و( المسئولين  بھدف وذلك المساءلة، بتدابير يتعلق فيما خصوصا

 ،2015 حزيران 22 في اللجنة تقرير صدر وقد. "العقاب من اإلفالت وإنھاء تجنب
إلى  الرئيسية النتائج وأشارت. كافة األطراف مساءلةإلى  تھدف توصيات على واشتمل

 جانب من اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي للقانون خطيرة انتھاكات"
. حرب جرائم مستوىإلى   يرقى بعضھا المسلحة، الفلسطينية والمجموعات إسرائيل
 والعالج مساءلةال لضمان مباشرة خطوات اتخاذ على المعنيين جميع اللجنة وحثت
 . الفعال

  

 قطاع دخال قد كانا مواطنيھا من اثنين أن عن تموز شھر في اإلسرائيلية الحكومة كشفت. 12

ً . 2014 عام أيلول شھر منذ منفصلين حادثين في غزة  اإلسرائيلية اتالسلط أوردته لما ووفقا

 وقد ، نفسية مشاكل من يعانيان بدوي، واآلخر اثيوبي أصل من أحدھما الرجلين، كال فإن
 جميع المتحدة لألمم العام األمين ودعا. ھماصحت على قلقھا عن اإلسرائيلية السلطات أعربت

 ينالمفقود اإلسرائيليين ظروف عن المعلومات توفير إلى الصلة ذات الفلسطينية األطراف
 ھمايتعائل إلى عودتھما سھيللت الفورية اإلجراءات اتخاذ وإلى لوجودھما، المحتملة واألماكن
  . بأمان

 جديدة سكنية وحدات تخطيط في الملحوظ التباطؤ من الرغم على المستوطنات بناء استمر. 13

ً . الشرقية والقدس الغربية الضفة مستوطنات في  المركزي المكتب من الواردة للمعلومات ووفقا
 الغربية الضفة مستوطنات إحدى في سكنية وحدة 297 ببناء بوشر فقد إسرائيل، في لإلحصاء

 من السابق الربع في سكنية وحدة 686ب مقارنة ،2015  عام وحزيران نيسان شھري بين ما

 () 2014 عام من السابق الربع فيوأقل أيضا من الربع الذي سبقه ) أذار -الثاني كانون( العام
ً  قانونية غير تعتبر التي االستيطانية البؤر في البناء تغطي ال األرقام ھذه أن إالّ . حدةو  وفقا

ً  ھناك أن كما. اإلسرائيلي للقانون  عالقة لھا التي التحتية البنية وبناء تخطيط في مستمراً  تقدما
 . أخرى ومرافق سياحية ومواقع االلتفافية، الطرق ذلك في بما بالمستوطنات،

 المتضررة المنازل إصالح في المبكرة مرحلتھا من غزة في اإلعمار إعادة عملية انتقلت.   14

. الماضي الصيف حرب في بالكامل دمرت التي البيوت بناء وإعادة الكبرى البناء مشاريع إلى
 على المتحدة األمم وتؤكد. األموال نقص بسبب لقيود تخضع تزال ال اإلعمار إعادة عملية أن إالّ 
عن غزة  كافة اإلغالقات رفعإلى  داعية مؤقت، ترتيب ھي غزة إعمار إعادة آلية أن من فھاموق

  . 1860 رقم األمن مجلس قرار إطار ضمن
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 ،آب 3 في) األونروا(  الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة العام المفوض أصدر .15

ً  تقريراً   بھا مرت مالية أزمة أشد تواجه الوكالة أن يعلمه ،المتحدة لألمم العام ألمينإلى ا خاصا
 أمريكي، دوالر مليون 101 قدره األساسية ميزانيتھا في بعجز ،1949 عامإنشائھا  منذ

 من وطالبة طالب 500,000 حواليل الدراسي العام بدء تأخيروواجھت خطر أن تضطر إلى 

 لم ما وحده، غزه اعقط في وطالبة طالب 250,000 منھم األوسط، الشرق دول في الالجئين
 شھر منتصف في النھائي الموعد قبل ما سجلت وقد. آب شھر منتصف قبل ما العجز معالجة يتم
استالم  لعدم المعرضين من الغربية والضفة غزة في المعلمون به قام ما منھا احتجاجات ،آب

 الطبي الالمج في العاملين قبل من باإلضراب والتھديد الدراسة، تعليقعن فترة  رواتبھم
 بما المضيفة الحكومات وأعربت. التوتر حدة من زاد ما وھو الصلة، ذات األخرى والمجاالت

 العام بدء تأجيلالستمرار من التداعيات المحتملة على االستقرار  مخاوفھا عن األردن فيھا
 العربية ملكةالم قدمتھا التي المساھمات أن إالّ . لألونروا المالي االستقراروالتأثير على  الدراسي
 لعام العجز نصف يقارب ماغطت و المتحدة، العربية واإلمارات الكويت، ودولة السعودية،

 المتحدة، والمملكة وسويسرا، األمريكية، المتحدة الواليات من السخية والمساھمات ،2015

 والرد مليون 78.9 مبلغ تأمين األونروا استطاعت السلوفاكية والجمھورية والسويد، والنرويج،

 لسد إضافية وسائل لحشد الجھود من مزيد بذل على األوروبي االتحاد تأكيد وبعد . أمريكي
 الموعد في ستفتح األونروا مدارس أن 2015 آب  19فقد أعلن في  -2015 لعام العجز ميزان

 . المحدد

 

III. الفلسطينية الدولة بناء  

ً  الفلسطينية السياسية االنقساماتتظل .16 ً  تحديا  تحمل على الوطني الوفاق حكومة درةلق رئيسا

 الخطيرة واالقتصادية واإلنسانية واألمنية السياسية لتحدياتل التصدي في الشرعية مسؤوليتھا
إلى  الساعية الحكومة جھود في ضئيل ملموس تقدم سوى اآلن حتى ھناك يكن لم. غزة قطاع في
 والضفة غزة قطاع بين األمنية األجھزة دمج األھم بل والمالية، والقانونية اإلدارية األنظمة دمج

 مكتب"  إنشاء ويمثل. سلبا بسبب ھذه االنقسامات غزة قطاع إعمار إعادةكما تأثرت . الغربية
 ،غزة إعمار إلعادة الوطني المنسق من وبدعم ،الوزراء رئيسبقيادة " غزة إعمار إلعادة وطني
. المھم زيادة تمكين ھذا المكتب ، ومنالحكومة جھود توحيد لتعزيز أھمية ذات أولى خطوة

  . المالئمة بالموارد تزويده لضمان دعمه المانحين على فإن الغايةھذه  ولتحقيق

 لحماية اجوھري اأمر ،موحدة واحدة حكومةلتكون  الوطني الوفاق حكومة تفعيل يعتبر. 17

 سلطة يعوتوس بسط أن كما. األخيرة السنوات في تحققت التي الدولة بناء مكاسب وتطوير
 على للحفاظ األھمية بالغ أمر ،المحتلة الفلسطينية األراضي كافة عبر الوطني الوفاق حكومة
 في االستثمار جدوى عن ،متزايد نحو على يتساءلون الذين المانحين من الحيوي المالي الدعم
 ةالسلط حاجة أدت .الدولتين حل لتحقيق السياسي واألفق الوحدة غياب ظل في الدولة بناء

. األخيرة  السنوية األرباع في عملياتھا تقييد إلى ومستدامة مستقرة إيرادات قاعدةإلى  الفلسطينية
 وقد. وفعالة حديثة دولة إلقامة مسبق شرطھي  ،وقابلة للتنبؤ بھا كافية إيرادات قاعدةإن وجود 
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إلى  شھر من باينالت من عالية درجة على الفلسطينية للسلطة اإلجمالية المحلية اإليرادات كانت
 إيرادات إجمالي من بالمئة 70 نحو تمثل التي المقاصة إليرادات التعسفيكما أثر الحجز  آخر،
منعھا  الحاالت بعض وفي نفقاتھا، لتخطيطفي  الفلسطينية السلطة قدرة على الفلسطينية السلطة

 قد 2015 عام من األول الربع في حجزھا تم التي العائدات ان نجد وبينما. بالتزاماتھا الوفاءمن 
 درجة وأحدث األول الربع في النمو مستوى من الحجز ھذا قلل فقد الثاني، الربع في عنھا أفرج
 ما للموازنة الخارجي الدعم في التباين من عالية درجة وظھرت. الحكومةموازنة  في التقلب من
 وقد. المساعدات يإجمال في انخفاض وجود مع 2014 عام الثاني كانون منذ وآخر شھر بين

 التي المالية األزمة إلدارة المستخدمة التدابير في النجاح بعض الفلسطينية السلطات حققت
 الضرائب عائدات زيادة على التدابير ھذه واشتملت. المقاصة عائدات حجز بسبب تسارعت
 لقب من متضافر بعمل القيام ،العائق ھذا حدة تخفيف ويتطلب. المصرفية الديون وتخفيض
 الجھود. أدناه مبين ھو كما المانحين قبل من وكذلك ، واإلسرائيلية الفلسطينية الحكومتين
 خطوة ھي ،الفلسطينية السلطة على المتراكمة الكھرباء ديون لتدقيق الطرفين قبل من الجارية
  . اإلسرائيلية الكھرباء لشركة المستحقة الديون لتسوية وضرورية ھاب مرحب تمھيدية

 استمرار وضمان المالي العبء لتخفيف ،المدنية الخدمةك حاجة ملحة إلصالح ھنال. 18
 ،ابالغ اقلق المدنية الخدمة موظفي رواتب دفع عدم ويشكل. أخرىحكومية  ومھام أساسية خدمات
 وتقديم المحتلة، الفلسطينية المناطق في موحد حوكمة إلطار الفعلي الوجود يقوض أنه حيث

َ  يضع ما ، غزة اعقط في العامة الخدمات َ  عبئا  األساسية الموازنة على له ضرورة ال ماليا
 رئيس ويواصل. المختلفة المجموعات بين التوترات حدة من ويزيد ، الوطني الوفاق لحكومة
 مؤكداً  غزة، قطاع في العام القطاع موظفي لمشكلة مقبول حل إليجاد جھوده الحمدهللا الوزراء

 الرئيسة األطراف لكافة دعوتھا المتحدة األمم وتواصل. ليتعرض أي شخص لإلھما لن أنه
  . مسعاه في الوزراء رئيس ودعم الجھود، ھذه لدعم

 على تشتمل أساس، تالية خطوة ھو ،باريس بروتوكول ذلك في بما القائمة، االتفاقيات تنفيذ. 19

 به أمتنبوال المشروط غير التحويل ضمان على يساعد ،الضرائب لتحصيل مستدام حل إيجاد
 على المستحقة األموال من المحسومة بالمبالغ يتعلق فيما شفافية ويوفر ،الضرائب لعائدات
 ومبالغ طبيعة تحديد في قيمة اذ اأمر الشامل التدقيقيمكن أن يكون و. الفلسطينية الحكومة
 ونح ھامة خطوة بدوره يشكل أن يمكنأألمر الذي  بدقة، الضريبي والتسرب المستحقة الديون
  . اإليرادات تحصيل في المتمثل للتحدي مستدام حل تحقيق

 استقرارھا لتعزيز األھمية بالغ أمر ،الوطني الوفاق لحكومة عديدة لسنوات المالي الدعم. 20

ً  ، الدولي المجتمع على وينبغي. المالي  لألعوام الفلسطينية الوطنية التنمية خطة مع تمشيا
 تمويل توفير طريق عن ،متزايدة بصورة مالي تقراراسالوصول إلى  ييسر أن 2014-2016

 الوطني الوفاق حكومة ساعدي ،سنوات لعدة فااللتزام. سنوات لعدة للحكومة األساسية للموازنة
 في المدى بعيد االستثمار من سھليو أبعد، ألجل ومالية وقانونية إدارية بإصالحات القيام على
 األمد، قصيرة للحلول للجوء الحاجة من قللي كما خدمات،ال تقديم ونظام الحيوية التحتية البنية
 الوكاالت إعداد فإن ذلك، على عالوة. الموازنة في الثغرات لمعالجة تكلفة وأكثر استدامة األقل
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 األموال تدفق فھم من يعزز ،المناسب الوقت في المانحين تمويل حول شاملة لتقارير المنفذة
  . أفضل بشكل النفقات تخطيط على يساعد مام واإلنمائية، اإلنسانية لألنشطة

 شملھا التي الفترة خالل الوطني الوفاق حكومة واجھتھا التي التحديات من الرغم على. 21
ً  الحكومة ھذه حققت فقد التقرير، ً  الدولة، بناءإلى  الرامية األھداف من عدد في تقدما  مع تمشيا
 معاھدة في عليھا المنصوص الدولية المعايير فيذتن ذلك في بما الفلسطينية، الوطنية التنمية خطة
 تقارير إعداد عملية في ،الصلة ذات الوزارات لجميع أولية تقييمات وتجري. اإلنسان حقوق
 حول تقارير مسودات إعداد على 2015 آب شھر في العمل بدأ وقد. جنيف معاھدة لھيئات أولية

 بالحقوق الخاص والعھد المرأة، ضد العنصري التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية
 حقوق اتفاقية عن تقارير إعداد على كذلك العمل وبدأ. المراجعة قيد والسياسية االقتصادية

 حقوق واتفاقية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعھد الطفل،
 المشاورات من شاملة عملية بإجراء نفسھا الحكومة ألزمت وقد. اإلعاقة ذوي األشخاص
ألجندة مركزة أن تكون أساسا متينا  يمكن التي التقارير على األخيرة اللمسات لوضع ،الوطنية
  . اإلنسان لحقوق

 وتوفير مدرسة، 15 وترميم صفية، غرفة 123 ببناء والتعليم التربية وزارة قامت: التعليم. 22

 جامعية مكتبة 12 وإنشاء اعية،صن مدارس ست افتتاح وتم. للمدارس أثاث ةقطع 18,110

ً  األكثر للطلبة   . ضعفا

 ألمانة فلسطين دولة تقرير الوطني الوفاق حكومة قدمت: الحضرية والتنمية اإلسكان. 23
 التقرير سلط وقد). المستدامة الحضرية والتنمية لإلسكان المتحدة األمم مؤتمر(  الثالث الموئل
 سنة العشرين خالل المستدامة الحضرية التنمية المج في تحققت التي اإلنجازات على الضوء
ً  فلسطين، تواجه التي الحضرية التحديات وحدد ،)1996( الثاني الموئل منذ الماضية  خصوصا

 والخدمات واإلسكان، الحضرية، بالتنمية والمتعلقة االحتالل عن الناتجة التحديات تلك
  . يةالطبيع والموارد األرض إلى الوصول وسھولة الحضرية،

إلغاثة  األمريكية المؤسسة مع تفاھم مذكرة المرأة شؤون وزارة أبرمت: المرأة تمكين. 24
 وستدعم. االقتصاد في المرأة وضع تحسين أجل من (أنيرا)،  األدنى الشرق في الالجئين
 التي لألسر معقولة بأسعار إسكان مشاريع وبناء الجامعيات، الخريجات شھادات اعتماد الحكومة

ً  المرأة وتمكين ،نساء ھاتعيل   .للدخل المدرة الصغيرة المشاريع خالل من اقتصاديا

 ثالث لمدةتقوده الوزارة  التنظيمي لتغييرل ببرنامج الداخلية وزارة باشرت: األمني التنسيق. 25

 وھياكل المؤسساتية الھياكل تعزيز) أ: (إلى البرنامج يسعى. المتحدة األمم من بدعم سنوات

 والتقييم، والرصد للقطاعات، االستراتيجي التخطيط تعزيز) ب( المدنية الرقابةو القطاعات

) د( األساسية الدعم خدمات تعزيز) ج( المساعدات إدارة على والقدرات ،)والسياسات( البحثو

 من القطاعتحسين صورة و المحلية مجتمعاتھا مع التواصل على الداخلية وزارة قدرة تعزيز

  . الشكاوىالتعامل مع و اإلعالم وسائل معتصال وحدة فعالة لال خالل
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 الطاقة قانون مشروع على األخيرة اللمسات الفلسطينية قةاالط سلطة وضعتلطاقة: ا. 26

 للعمالء تسمح عملية وھي الصافي، القياس عن مفصلة تعليمات أعدتو الطاقة، وكفاءة المتجددة
 أو الشمسية الطاقة من  بھم خاصة ھرباءك بإنتاج والتجارية المنزلية بالكھرباء المشتركين
 الطاقة سلطة وقامت. الفائضة عن حاجاتھم الكھرباء بكمية الشبكة وتغذية ، أخرى مصادر

 وبناء وغزة، الغربية الضفة في مناطق عدة في الكھرباء شبكات وتوسيع بتأھيل الفلسطينية
 عن أعلنت كما. والقياس حاثاألب مبادرات لمساعدة ،الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة مختبر

  . الغربية الضفة في النفط عن للتنقيب عطاءات

 الحماية قطاع إستراتيجية تنفيذ االجتماعية الشؤون وزارة واصلت:  االجتماعية الحماية. 27

 شبكة نظام تصميم تعزيز العمل ذلك ويشمل المتحدة، األمم من بدعم 2016- 2014 االجتماعية

 وعملية ومعايير المستفيدين، اختيار عملية تحسين  ذلك في بما ، طنيالو االجتماعي األمان
 قانون على األخيرة اللمسات ⁴الثالثية الوطنية االجتماعي الضمان لجنة وتضع. االستھداف

 ھذه ولتحقيق. 2015 عام نھاية بحلول العتماده الوزراء لمجلس سيقدم ،جديد اجتماعي ضمان

 دوالر مليون  3.7بقيمة المانحين من دعم على للحصول وليةالد العمل منظمة تسعى الغاية،
  إدارة على تعمل ثالثية، ھيئة تديرھا مستقلة اجتماعي ضمان مؤسسة إنشاء لعملية أمريكي
 طريق خارطة رسم وتم. الخاص القطاع لعمال الجديد الوطني االجتماعي الضمان نظام وتنفيذ
 العمل منظمة فإن وأخيراً . الجديدة لإلدارة الزمنية والجداول الملموسة التالية الخطوات توفر
 من وغيرھم الخاص القطاع عمال مستھدفة الجديدة، بالخطة الوعي لزيادة نشاطات تنفذ الدولية
  . المصالح أصحاب

 مؤسسة 17 نحو الكوارث من للحد الوطني الفريق جمع: للكوارث واالستجابة االستعداد. 28
 لتقييم لفلسطين المتحدة األمم بعثة أعمال متابعة من كجزء ئيس،الر مكتب بقيادة فلسطينية
 قانوني وإطار منسقة سياسة وضع على العمل أجل من وذلك ،2014في  والتنسيق الكوارث
كي  االنترنت، على منبر إنشاء المتحدة األمم دعمت وقد. فلسطين في الكوارث مخاطر إلدارة

 األحمر الھالل وجمعية والبلديات، ،ينالمحافظ تباومك الفلسطيني، المدني الدفاعيستخدمه 
 غرف تعزيز أجل من والوطنية، الدولية والمجموعات المتحدة، األمم ووكاالت الفلسطيني،
 إنشاء على النظام ويعمل. األخيرة الشتاء عواصف خالل الطوارئ وبروتوكوالت العمليات

في العمل اإلنساني  المستجيبين بين ما ةاإلنساني االحتياجات وتحليلومعالجة  لجمع مشترك منبر
 اإللكترونية البوابة مثل المعلومات، إلدارة األدوات من مجموعة تطوير تم كما. األرض على

 التقييم، وقدرات ،فورا البيانات جمع لتعزيز الذكي الھاتف على وتطبيق للطوارئ، لالستعداد
 للطوارئ االستعداد أدوات بتسليم لمتحدةا األمم وقامت. الخرائط لرسم متطورة أداة إلى إضافة
 قدرة دعم على األدوات ھذه وتعمل. 2015 عام حزيران شھر في الفلسطيني المدني الدفاع إلى

  .  عام بشكل للطوارئ لالستجابة قدراتھم وتطوير الطوارئ، أثناء لالستجابة المدني الدفاع

 اإلنسانية للمساعدة المتحدة ماألم إطار خالل من ملتزمة، المتحدة األمم تزال ما. 29

)(UNDAF، الوطنية التنمية خطة في المبينة أھدافھا تحقيق في الوطني الوفاق حكومة بدعم 

 مستويات وتبلغ. الحالية الدورة/الخطة ضمن الدعم وأمثلة الرئيسة المجاالت وتحديد الفلسطينية،
 من أمريكي دوالر مليون 563 لتاريخا ھذا حتى اإلنسانية للمساعدة المتحدة األمم إلطار التمويل
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 التي التدخالت المنقحة المتطلبات ھذه وتشتمل. 2016-2014 للفترة الزمة مليار  2.15 أصل

ً  عرضھا تم  في الستمرارھا وإضافة. غزة قطاع في للتحول المتحدة األمم خطة ضمن مسبقا
 تخطيط وثيقة تطوير في كتھامشار المتحدة األمم ستعزز ، الفلسطينية الوطنية التنمية خطة دعم

 يبدأ اإلنسانية، للمساعدة المتحدة األمم إطار ضمن شامل تقييم من بھا يرتبط وما جديدة، وطنية
 وستعمل. 2022-2018ويغطي سنوات  الحالية، الفلسطينية التنمية لخطة التالية الخطة بداية بعد

ً  ستستخدم لكنھا ة،الصل ذات التنفيذية الوزارات جھود دعم على المتحدة األمم  الكبير الكم أيضا
 تجاه الوطني الوفاق حكومة لتقدم الشامل التقييم ذلك في بما المتوفرة، الجديدة البيانات من

 المركزي الجھاز أعده الذي 5 المؤشرات متعدد العنقودي والمسح ، األلفية التنمية أھداف
  . وبرمجته تخطيطه لتعزيز الفلسطيني لإلحصاء

  

  

IV .فلسطين في الرئيسة االقتصادية– االجتماعية وراتالتط  

 عام من األول الربع في توقف 2014 عام من الرابع الربع في الناشئ االقتصادي االنتعاش. 30

ً  لفلسطين اإلجماليالحقيقي  المحلي الناتج وانخفض. 2015 ً  انخفاضا  من األول الربع في طفيفا

 3 بنسبة االقتصادي النشاط في انكماش وجود بسبب العام من السابق بالربع مقارنة ،2015 عام

ً  النمو من بالمئة 1.8( الغربية الضفة في بالمئة  الرتفاع نتيجة انخفضت حدته أن إالّ  ،)سنويا

ً  بالمئة 8 بنسبة انكماش(  بالمئة 6.7 بنسبة غزة قطاع في النمو  الفجوة تضاءلت وبذلك). سنويا
 ارتفعت قد كانت ان بعد التوالي، على الثاني السنوي بعالر في الغربية والضفة غزة قطاع بين

  ⁵. السابقة الثالثة السنة أرباع فترات خالل حاد بشكل

 الضفة في والصادرات المال، رأس تكوين وإجمالي ،لألسرة االستھالك نفقات انخفضت. 31

 إجمالي تمرواس الصادرات، وانخفضتاألسرة النھائي  استھالك ارتفع فقد غزة في أما الغربية،
ً  المال رأس تكون   . التوالي على الخامس للربع سلبيا

 السنة بربع مقارنة األسماك وصيد  ،شواألحرا ،الزراعة قطاعات في كبير انكماش حدث. 32

) بالمئة 10(  والمياه ،والكھرباء ،والتصنيع ،التعدين قطاعات في وكذلك ،)بالمئة 40( السابقة

  تفوق الذي والتجزئة الجملة تجارة قطاع في بالمئة 10 بنسبة ونم قابلھا الغربية، الضفة في

 الربع في غزة في النمو وكان. 2015 عام من األول الربع في قطاع كأكبر الخدمات قطاع على

ً  2015 عام من األول  والكھرباء والتصنيع التعدين قطاعات في بطفرات ،أساس بشكل مدفوعا
 غزة وقطاع الغربية الضفة وشھدت. البناء وقطاعات زئةوالتج الجملة تجارة وقطاع والمياه،
 ً  التجارة، من جزء). التوالي على بالمئة 10 و بالمئة  6.7( والدفاع العامة اإلدارة في انكماشا

ً  يتم كان الذي  كرم معبر عبر اآلن تحول ومصر، غزة بين القانونية غير األنفاق عبر سابقا
 في طرأ الذي النمو من جزء ايعز أن ويمكن. لرسميةا اإلحصائيات في يسجل أصبح و سالم،
ً  يرديكن  لم  الذي الجزء ھذا إلى ،2015 عام من األول الربع في غزة قطاع  في سابقا

ً  المسجلة القنوات إلى وانتقل  االقتصاد،   . رسميا
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ً  مزرياً، البطالة وضع زال ما. 33  لدى التطرف زيادة من المخاوف يثير ما غزة، في خصوصا

 ولعدة باستمرار الغربية الضفة في عليه ھي مما أعلى غزة في البطالة معدالت وكانت. شبابال
 المتردية االقتصادية األوضاع بسبب األخيرة، الثالثة السنوات في الفجوة ھذه واتسعت سنوات،

 في لشباببين ا البطالة معدل ضعف مثالً  غزة في الشباب بين البطالة معدل بلغ حيث ، غزة في
  . الماضية الستة السنوية األرباع في مستمر بشكل الغربية ضفةال

ً  فلسطين في البطالة معدالت انخفضت. 34 ً  انخفاضا  االنخفاض اويعز). بالمئة 0.9( بنسبة طفيفا

 القوى مشاركة تدني إلى رئيس بشكل) بالمئة 1.1( الغربية الضفة في البطالة معدالت في

 أن من الرغم على) بالمئة 1.2( غزة في مماثلة بنسبة الةالبط معدالت انخفضت كما. العاملة
 ما حد إلى غزة في المستحدثة الوظائف عدد كان وبذلك. أكبر كانت فيھا العاملة القوى مشاركة
 أعلى زال ما غزة في البطالة معدل أن إالّ . البطالة معدالت في االنخفاض إليه يشير مما أكثر
 الربع في العمل عن اإلضافيين الباحثين عدد في عديالتالت  من الرغم على بالمئة 40 من

 عام من األول الربع في البطالة في االنخفاض معدالت أكبر كانت فقد ذلك، على عالوة. األول
 األدنى الدرجة في يكونوا أن المرجح من الذين) سنة 19-15 األعمار( الشباب بين ما 2015

 أخرى مرة كذلك وللشباب السكان لعامة البطالة تمعدال في االنخفاض وتوقف. األجور سلم من
  ⁶ 2015 عام من الثاني الربع في

 بشكل المجاالت جميع في الرجال بين عليه مما أعلى النساء بين البطالة معدالت استمرت.35

 معدالت ازدادت وقد ،ھي أقل كثيرا العمل سوق في .نمشاركتھ معدالت أن من بالرغم عام
 بالمئة 59 من ألكثر ارتفعت حيث ،2015 عام من الثاني الربع في غزة في النساء بين البطالة
  .  األخيرة الستة السنوية األرباع في الثالثة للمرة

 فرص وتوزيع ،المرتفعة البطالة معدالت واستمرار فلسطين، في البطالة معدل حجم إن - 36

ً  يكون لن وحده النمو أن إلى تشير جديدة عمل  على فلسطين في البطالة ةمشكل لمعالجة كافيا
 أرباع بعض في استثنائي بشكل عالية التوظيف مرونة كانت فبينما. والمتوسط القريب المدى
 على ملحوظ تأثير لھا ليس جداً  قليلة الكلي الموظفين بعدد المتعلقة المكاسب كانت فقد السنة،
 معالجة على األمد قصيرة العمل مقابل النقد برامج تعمل أن المتوقع غير من أنه كما. النمو
 فإنه ،غزة في خاص بشكل باالستمرار بطالة ترافقه الذي للنمو سمح ما وإذا. المزمنة البطالة
 أن الفلسطينية الحكومة على. االجتماعية التوتراتويزيد من تاجيج  المساواة، عدم من سيعزز
 أكبر قدر وتحقيق ملالع فرص من مزيد خلق لضمان شاملة إستراتيجية تطوير على اآلن تعمل
 الحكومة تشجيع ويتم. عمل فرص على المجموعات مختلف حصول في المساواة من

ً  اإلسرائيلية،  سكان منح فيعلى النظر  ،2007 عام قبل سائدة كانت التي الممارسات مع تمشيا

 التنفيذ أن تدرك أن كافة األطراف  على فإن ،ذلك على عالوة. إسرائيل في عمل تصاريح غزة
  . البعيد المدى على البطالة مشكلة لمعالجة مسبق شرط ،باريس لبروتوكول لكاملا

 المساعدات لبرامج والشركاء المتحدة األمم توفره الذي السنوات متعدد التمويل يعتبر. 37

 المجتمع وفر وقد. االقتصادي االجتماعي الوضع معالجة في حاسم أمر ،واإلنمائية اإلنسانية
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أصل  من) بالمئة 544.( أمريكي دوالر مليون 314 قيمته ما 2015 عام في اآلن حتى الدولي

 االستجابة خطة خالل من فلسطين في اإلنسانية للمساعدات الزمة دوالر مليون 706

 التنموي، الجانب في أما. دوالر مليون 392 قدره عجزاً  يترك ما ،2015 لعام اإلستراتيجية

 مليون 563 قيمته ما UNDAF)( للتنمية المتحدة مماأل عمل إلطار التمويل مستويات فتبلغ

 2.15 أصل مبلغ من أمريكي دوالر  ھذه وتشمل. 2016-2014 الفترة خالل مطلوب مليار  

ً  عرضھا تم تدخالت المنقحة المتطلبات   . غزة في للتحول المتحدة األمم خطة في سابقا

  

  

V .األرض على الوضع   

V.1  غزة وقطاع بيةالغر الضفة:  التنقل والوصول   

 فقد التقرير، شملھا التي الفترة خالل األدنى حده في كان الجدار بناء  أن من الرغم على. 38
 للحياة الفلسطينية الدولة قابلية وعلى الفلسطينيين، على وخيمة عواقب المكتملة لألجزاء كان

ً  اإلسرائيلية العليا المحكمة أصدرتوقد . والنمو  جيش قوات ستطاعةبا بأن تموز 6 في حكما
 دير يعزل أن شأنه من كريمزان وادي عبر الجدار من جزء ببناء تبدأ أن اإلسرائيلي الدفاع

 األعمال بأن وورد. الزراعية اأراضيھ إلى أسرة 58 وصول يمنع وأن جاال، بيت عن كريمزان

 بالمئة 64.2 يقارب ما بناء اكتمل، وآب 17 في بدأت قد الجدار من ءالجز لھذا التحضيرية

  . كيلومتراً  710 إلى طوله يمتد أن المخطط الجدار من) متراً  كيلو 456(

تنقل  حرية أمام الرئيسة العقبة به المرتبط والبوابات التصاريح ونظام الجدار يشكل. 39

 بالمئة 9.4 سيترك فإنه له مخطط ھو كما الجدار اكتمل ما وإذا. الغربية الضفة في لفلسطينيينا

 المزارعين معظم ويحتاج. ⁷"اإلسرائيلي" الجانب في أو الغربي، جانبه على ربيةالغ الضفة من

 والخط الجدار بين الواقعة الزراعية أراضيھم إلى للوصول خاصة تصاريح إلى الفلسطينيين
 85 نحو عبر الممنوحة التصاريح أصحاب مرور ويتم". مغلقة منطقة" أعلنت والتي األخضر،

 ،المتحدة األمم جمعتھا التي البيانات تظھرو. الزراعية األراضي إلى للوصول مخصصة بوابة
 أشجار منتوج من أقل أصبح األخضر والخط الجدار بين الواقعة الزيتون أشجار منتوج بأن

(  الغربية الضفة داخل الممتد الجزء ويعتبر. بالمئة 60 بنسبة الفلسطيني الجانب في الزيتون

 ً ً ) بالمئة 85 يقارب ما حاليا  2004 عام الدولية العدل محكمة عن الصادر االستشاري للرأي وفقا

  . إزالته ويجب قانوني غير ،

 التقرير شملھا التي الفترة خالل المناطق في اإلسرائيلية الحكومة أعمال منسق مكتب قام. 40

 حركة تسھيلإلى  ما حد إلى أدت السياسات،بتعديل بعض  2015 أيلول وحتى أيار من
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 ھوية بطاقة لحملة اإلذن الغربية الضفة في ذلك ويشمل. عامة السكان من المؤھلة تلمجموعاا
 سنة 55 بعمر والرجال فأكثر، سنة خمسين بعمر النساء(  محددة أعمار من الغربية الضفة
 معين لعدد التنسيق مكتب أذن كما. تصاريح بدون القدس فيھا بما إسرائيل إلى بالدخول) فأكثر
 في المفروضة القيود وخفف إسرائيل، في سياراتھم يقودوا بأن الطبي المجال في العاملين من
 واستمرت. DCO""  التنسيق مكتبحاجز و "الجيب" عند حاجز فيھا بما التفتيش نقاط من عدد

 والمھنيين للتجار الممنوحة التصاريح من الحصة زيادة على بالموافقة اإلسرائيلية المدنية اإلدارة
 من التجار تصاريح حصة كذلك وازدادت. إسرائيل في دراسية حلقات في ركةللمشا الساعين
 الحرب قبل ما أعطيت تصريح 500 من التصاريح عدد ارتفع حيث ، غزة ھوية بطاقة حملة

 اآلخر التسھيل أما. تصريح 5000 إلى األخيرة األشھر في العدد وارتفع تصريح، 3000 إلى
 يقارب لما يمنح الذي األسبوعي التصاريح إذن فھو ،غزة ھوية بطاقة لحملة بالنسبة الملحوظ

 ألداء كامل يوم لمدة القدس إلى للسفر) سنة 60 عن أعمارھم تزيد الذين(  المدنيين من 200
  . الجمعة صالة

 اإلغاثة جھود تعيق أن اإلنسانية المساعدات مقدمي حركة على المفروضة القيود شأن من. 41

 إيريز معبر عبر يسافرون الذين األشخاص عدد يتزايدو. غزة في يةاإلنسان المساعدات وجھود
إلى   والھادفة العام، بداية منذ اإلسرائيلية السلطات اتخذتھا التي التدابير من مجموعة بسبب
 أكثر 2015 عام من آب شھر في إيريز معبر عبروا الذين عدد وبلغ. الفلسطينيين حركة تسھيل

ً  18,300 من ً 9350  جموعمب مقارنة شخصا  تزال الو. العام نفس من الثاني كانون في شخصا
 منذقد لوحظ ذلك و ، متردية غزة وإلى من الدولية المؤسسات مع العاملين الموظفين  حركة

  ⁸الماضي العام صيف في العدائية  األعمال نھاية

  ،غزة في يناالثن اإلسرائيليين المواطنين اختفاء بعد  أإلسرائيلية الدفاع وزارة طبقت. 42

نتيجة  تأثر وقد  غزة، قطاع إلى الشرقية القدس بطاقة وحملة إسرائيل عرب دخول على حظراً 
 تجھيز في العام التدھور ضوء وفي. المساعدات تقديم في العاملين ومئات األشخاصآالف  لذلك

 يواجھھا التي المتزايدة والصعوبات عام، بشكل الدولية المؤسسات لموظفي غزة تصاريح
 ھذا فإن خاص، بشكل غزة من للخروج تصاريح على الحصول في غزة في نوالمقيم موظفونا
 للسكان اإلغاثة توفير على اقدرتھ يعيق ما الدولية، المؤسسات عمليات من يحد األخير الحظر
 من عقدمن  يقرب ما منذ القطاع دخول من اليھود نياإلسرائيلي منعجرى  وقد. تضررااألكثر
  . الزمن

 المزدوج االستخدام ذات المواد قائمة في النظر إعادةجرت  ،2012 عام منذ مرة ألول .43

 مضخات ذلك في بما المحظورة، المواد بعض القائمة من شطبت وقد. العام ھذا مرتين لغزة

 إلى أخرى مواد أضيفت حين في⁹،الدم تحليل في المستخدمة واألدوات العناصر وبعض ،المياه

 زال وما. الكھربائية باللوازم عالقة لھا ومواد المحددة، األبعاد ذات األخشاب بعض مثل ،القائمة
 الواردة الواسعة واألوصاف المواد، إضافة به يتم الذي شفافال غير واألسلوب القائمة، تشكيل
ً  األساسية، المواد استيراد أصبح لذلك ونتيجة. إشكالية تمثل  لألغراض المعدات وخصوصا
 قائمة على مواد إضافة أن كما. فعال وغير مرھق الكھربائية واألدوات المدني والدفاع الطبية

 تزيد فإنھا وبالتالي. غزة في اإلعمار وإعادة للتعافي الرامية الجھود تعيق  المزدوج االستخدام
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 يجب. األساسية الخدمات تقديم من اإلضافاتتضعف تلك  بحيث ،األمنية والمخاطر اإلحباط من
 واإلنقاذ البحث ومعدات ، البديلة الكھربائية واللوازم الطبية، والمعدات والقضبان، ،الحصى إزالة

  ¹⁰ المزدوج االستخدام قائمة من ممكن قدر بأسرع المدني للدفاع التابعة

V.2 الغربية الضفة:  عامة نظرة  

 الفترة خالل   الشرقية القدس فيھا بما الغربية الضفة في واألمني السياسي الوضع استمر.  44

ً  التقرير شملھا التي  2015 آب وشھر أيار شھر بين ما اإلسرائيلية األمن قوات ونفذت. متقلبا

ً 1,511  اعتقلت حيث واعتقال تفتيش عملية) 1,096(  عدد ارتفع ،2014 عام وفي. فلسطينيا
 مخيماتالللذخيرة الحية داخل  اإلسرائيلية األمن قوات أصيبوا بجراح باستخدام  الذين الالجئين
ً  122( 2013  بعام مقارنة بالمئة 139 بنسبة وحولھا ً  51ب مقارنة جريحا ). 2013 عام جريحا

ً  37 عند توقف حيث ،2015 عام ملحوظ بشكل انخفض العدد أن إالّ   بين ما الفترة في جريحا
 منتصف حتى وحولھا المخيمات داخل الجرحى عدد وبلغ. آب شھرومنتصف  الثاني كانون
ً  150 آب شھر ً  778ب مقارنة جريحا ً  486 و ،2014 عام جريحا  وحتى. 2013 عام جريحا

 قتلوا منھم اربعة ، الجئين سبعة قتل) 2015 آب 16 حتى أي(  2015 عام من التاريخ ھذا

  . وحولھا الالجئين مخيمات داخل

 بين ماكافة  الغربية الضفة أنحاء في الفلسطينيين ضد المستوطنين ھجمات عدد استمر .45
 عام من ونيسان ثانيال كانون بين ما بالفترة مقارنة ،تغيير دون حاله على  وآب أيار شھري
ً  72ب مقارنة 71( 2015   . المستوطنين تحرشات استمرت كما). حادثا

 في الالجئين للبدو تجمعات ةأربع في مبنى 22 مجموعه ما ھدمفي يوم واحد، جرى . 46

ً  78 تشريدإلى  أدى ما ،آب شھر في الشرقية القدس قرب ج منطقة . طفالً  49 منھم فلسطينيا
 حوالي  منذ واحد يوم في الغربية الضفة فيالذين شردوا  الفلسطينيين من عدد أكبر ھذا ويمثل
ً  التجمعات أكثر بعض على ذلك أثر وقد سنوات، ثالث  كثير توكان. الغربية الضفة في ضعفا
 ھذه. الماضية األربع السنوات في مرات أربعتعرضت للتشريد  قدھذه األسر الالجئة  من

 ثالثة إلى الفلسطينية البدوية التجمعات لترحيل إسرائيلية خطط في مدرجة ،األربعة التجمعات
 آب 31 من اعتباراً  الغربية الضفة في حادثة 145 في مبنى 450 ھدم تم وقد. محددة مواقع

 1879 مجموعب ضرراً  ألحق ما ن،مانحيكان قد تم تمويل بنائھا من  منھا مبنى 88 ،  2015

 ً  فقد بذلك، ومقارنة .)طفالً  295 بينھم من(  منھم 521جرى تشريد  ،)طفالً  797 منھم( شخصا

 1185 مجموعبما ألحق ضررا  ،2014 عام آب 31 ذمن حادثة 132 في مبنى 403 ھدم تم

 ً ً  822جرى تشريد  ،)طفالً  634 بينھم من( شخصا  وفي منھم. )طفالً  422 بينھم من(  شخصا

 تعود مبنى 142 مجموعه ما بھدم اإلسرائيلية السلطات قامت وحده، 2015 عام من أب شھر

 سنوات، خمس من ألكثر عدد أكبر ھذا ويمثل الشرقية، والقدس ج منطقة في لفلسطينيين ملكيتھا
ً  201 تشريد إلى أدى حيث   . األطفال من نصفھم من أكثر فلسطينيا
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 V.3ج طقةمن:  الغربية الضفة   

 للتواصل أساسية منطقة ھي ،الغربية الضفة من بالمئة 60 من أكثر تمثل التي ج، منطقة. 47
 أساسية منطقة  أنھا كما والنمو، للحياة واقتصادھا فلسطين ولقابلية ، الغربية الضفة أنحاء بين

 معالجة ومحطات والكھرباء، المياه وشبكات المواصالت، مثل العامة، التحتية البنية لتوسيع
 الحتياجات أھمية ذاتوھي أيضا . الخاص، القطاع وتطوير  النفايات، ومكبات العادمة المياه

 الفلسطينيون زال وما. كافة المحتلة الفلسطينية المناطق في للتنمية الفلسطينية السكانية التجمعات
 المستمرة داريةواإل األمنية السيطرة بسبب ،ج منطقةاالستفادة من إمكانيات  على قادرين غير
 وتقسيم التنظيم على المفروضة القيود ذلك في بما اإلسرائيلية، السلطات قبل من المنطقة على

  . المستمر االستيطاني والتوسع المناطق،

 تطوير في الفلسطينيةالمحلية  السكانية المجتمعاتو للسلطات امھدع المتحدة األمم ستواصل. 48
 من كجزء سابقاً، المتحدة األمم قامت. ج منطقة في مالئمة واقتصادية اجتماعية تحتية بنية

 ومكتب آنذاك، األوسط الشرق في السالم لعملية الخاص األمريكي المبعوث مع المشترك العمل
 في اصحي اومركز مدرسة 30 من أكثر وتوسيع بناء بدعم الوقت، ذلك في الرباعية اللجنة ممثل
 على الحصول وضمنت فعال، بشكل الوقت استثمرت سماح عملية خالل من ج، منطقة

 التي ھذه الموثوقة السماح عملية مثل تكون أن الضروري من. أشھر 6- 4 فترة خالل تصاريح
 أجل من الفلسطينيين المصلحة أصحاب من واسعة لمجموعة متاحة ،فعال بشكل الوقت تستثمر
 لم لألسف أنه إالً . أساسية اديةاقتص إلمكانيات آفاق وفتح ج منطقة في الفلسطينية التنمية تيسير
 الصلة ذات األعمال من مجموعة على ،عليھا المتفق الزمنية الجداول ضمن الموافقة تتم

قدرت  والھولندية، البريطانية الحكومتين منمالي  بدعم المتحدة األمم تنفذھاكانت س بالزراعة،
 خارج منھا جزء تخصيصعيد أ ،لذلك نتيجة و .أمريكي دوالر ماليين خمسة يقارب بما اقيمتھ

  . المحتلة الفلسطينية المناطق

 باالقتصاد أضراراً  الغربية الضفة في ج منطقة في االقتصاد على اإلسرائيلية القيود ألحقت. 49

 االقتصادية المنفعة فإن ج، منطقة على المفروضة القيود رفع تم ما وإذا. بأكمله الفلسطيني
 قيمته عما يسفر ما أمريكي، دوالر مليار  3.4 قيمته ما تبلغ أن يمكنھا المباشرة وغير المباشرة

ً  دوالر مليون 800  من منھا أألكبر الجزء ويأتي .¹¹اإلضافية الضرائب عائدات من سنويا

  . الميت البحر معادن واستخراج الزراعة

 الفقرة في نةالمبي التغيرات مع بالموازاة التدابير من عدد اتخاذ الفلسطينية الحكومة تستطيع. 50

 تساعد أن شأنھا من إدارية بإصالحاتعلى البدء  الفلسطينية السلطات نحث -أوالً . 48

. تمويل على والحصول العقود وتنفيذ أكبر، بسھولة التجارية أعمالھم تسجيل على المستثمرين
 ً  ماحال الذي األراضي، كامل تسجيل نحو مسيرتھا سريععلى ت الفلسطينية السلطات نحث -ثانيا

 واسعة مساحات ذلك في بما المناطق، كافة تطوير على كبير تأثير له يكون أن شأنه من ،يكتمل
  ¹².الغربية الضفة في ج منطقة في تقع
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 ما مالئمة، وغير بطيئة ما زالت  ج منطقة في الھيكلية المخططات على الموافقة عملية - 51

 عرضة الحجم صغيرة الزراعية النشاطاتو التحتية البنية وأعمال البيوت ويجعل ،التنمية يعيق
ً  الموافقة تمت وقد. للھدم فقط، أعدت ألربعة مجتمعات محلية  ھيكلية مخططات ةثالث على حاليا
ً  77 بين من  تمت مخططات 108 أصل من(  اإلسرائيلية المدنية لإلدارة قدمت مخططا

اجاتھا إلى السكن والخدمات، تلبية ح على قادرة غير المتبقية المجتمعات تزالال و. ¹³)صياغتھا
  . ضدھم اإلسرائيلية السلطات به تقوم قد آخر عمل أي أو ،وتشريدھم ھدمھاخشية 

 لمراجعة المتحدة األمم موئلدعتھا  ،الدوليين المخططين من مستقلة مجموعة توصلت. 52

خططات ھذه الم إلى أن المحلي، المجتمع أعدھا التي والمخططات ج منطقة في المطبقالتنظيم 
 ھذه تجيز أن اإلسرائيلية المدنية اإلدارة من المجموعة وتطلب. الفنية ةسليمة من الناحي

 المخططات على الموافقة بتسريع  مطالبة اإلسرائيلية الحكومة أن كما. تأخير دون المخططات
تعتبر  التي األساسية المحلية المجتمعات  تديرھا التيالتنظيم  عملية لتساعد ،المعلقة الھيكلية

 المبنية األخرى واألبنية الفلسطينية البيوت ھدم توقف وأن واالقتصادي، السكاني للنمو جوھرية 
 أعدت قد مالئمة ھيكلية مخططات فيه تكون الذي الوقت يحين أن إلى إسرائيلية، تصاريح بدون
 يذو المصالح أصحابعلى . المصادقة عليھا وتمت المحلية الفلسطينية المجتمعات لجميع
 المستخدمة، المعاييراألخذ باالعتبار  يضمنوا أن ،الھيكلية المخططات تلك تطوير عند الصلة
 المخططات تلك وتواصل الزراعية، األراضي خالوإد المجاورة، المجتمعات مع العالقة مثل
 تطوير عند الفلسطينية الحكومةتضمن  أن المھم من أنه كما. ج/ب/أ إلى المقسمة المناطق عبر

 المناطق فيأخرى  واسعةتنظيم  ھودج ذات زخم، أن ترافق ھذا الجھد ھيكلية اتمخطط
  .  المكاني الوطني المخطط من خالل  خاص وبشكل المحتلة، الفلسطينية

 بالفترة مقارنة ،العام وتأثيرھا عددھا في حتى اآلن  2015 عام الھدم عمليات ازدادت. 53

 ،2015 آب 31 حتى اعتباراً  حوادث 109 في مبنى 386 ھدم تم وقد. 2014 عام مننفسھا 

ً  1532 ب ضرراً  ألحق ما مانحين، من تمويلھا تم قد مبنى 83  منھا  624 بينھم من(  شخصا

ً  482 منھم شرد ،)طفالً   في مبنى 350 ھدم تم فقد وبالمقارنة،). طفالً  278 بينھم من( شخصا

ً  994 مجموعب أضراراً  ألحقت ،2014 عام من آب 31حتى  حادثة 90  546 بينھم من(  شخصا

ً  668 منھم شرد ،) طفالً   قامت ،وحده 2015 آب شھر فيو). طفالً  365 بينھم من(  شخصا

 والقدس ج منطقة في لفلسطينيين ملكيتھا تعود مبنى 142 مجموعه ما بھدم اإلسرائيلية السلطات

ً فلس 201 تشريد تم حيث سنوات، خمس من أكثر خالل رقم أعلى وھو الشرقية،  من أكثر طينيا
  . األطفال من نصفھم

 لتسھيل أساسي أمر ج منطقة في الطبيعية والموارد األراضي إلى الفلسطينيين وصول. 54
التنظيم  ويحد. يزداد عددھم الذين الغربية الضفة في للسكان التنمية احتياجات وتلبية االستثمار
 فبناء. االستثمار على الخاص طاعوالق الفلسطينية السلطات قدرة من المنطقة ھذه في المطبق
 سبيل على نابلس مدينة غربي شرف دير في له المخطط الصلبة النفايات تدوير إعادة مصنع
 عمل فرص وخلق ،الطاقة إنتاج ذلك في بما وبيئية، اقتصادية فوائد بنائه بعد سيحقق المثال،
 مع التنسيق في ودھاجھ نابلس بلدية وتواصل. الغربية الضفة من األوسع الشمالي للجزء
إننا نحث . المستقبل في تنفيذه عند المشروع فعالية لضمان الوطنية المؤسسات من مثيالتھا
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 ذلك في بما ج، منطقة في الطبيعية الموارد إلى الوصول ضمان على  اإلسرائيلية السلطات
  .الواسعة التحتية البنية مشاريع في االستثمار تسھيل، وعلى المياه

 المجتمعات لترحيل األخيرة التحركات تجاه كبير حد إلى قلقة المتحدة األمم تزال ما - 55

 قد ما وھو الغربية، الضفة في السياسية الحساسية ذات E1 منطقة في نوار أبو قرب البدوية

 أواسط في الواقعة المجتمعات تلك منمجتمع  ھي نوار أبو. المستوطنات ببناء عالقة له يكون
 سياسة إن. القريب الجبل موقع إلى بترحيلھا اإلسرائيلية السلطات أمرت تيال ،الغربية الضفة
 منطقة في للفلسطينيين ملكيتھا تعود التي األبنية وھدم المستوطنات بناء في المتواصلة إسرائيل

 المتحدة األمم وتدعو. للغاية مقلق أمر ،الشرقية القدس ذلك في بما الغربية، الضفة في ج
، وتسريع الموافقة بشكل حاسم على " الترحيل"  خطط تلغي وأن الھدم، عمليات لتجميد إسرائيل
 على  المحلي المجتمع يديرھا التي التنظيم  عملياتتمكين  في والمساعدة المعلقة، التنظيم طلبات
ً  المضي   . قدما

 اإلدارة رفضت وقد. الترحيل لخطر كذلك الخليل جنوب الواقع سوسيا مجتمع يتعرض. 56

ً  تصدر أن اإلسرائيلية يةالمدن ً  مخططا . قانوني بشكل البناء من السكان يمنع ما للمجتمع، ھيكليا
 نھاية بحلول القانونية غير األبنية  بھدم ستقوم أنھا من تموز شھر في المدنية اإلدارة وأعلنت
ً  خطيرة، تداعيات له سيكون القرية ھدم أن من الدولي المجتمع وحذر¹⁴.رمضان شھر  ىإل داعيا

 قرارھا عن تراجعت قد المدنية اإلدارة أن من الرغم وعلى. ¹⁵سوسيا سكان" ترحيل" إلغاء

ً  وتعد السابق ً  حاليا  ھدم في الخطر فإن سوسيا، المجتمع المحلي مع عليه التفاوض ليتم اقتراحا
ُ  زال ما القرية  المخططات ودعم ، الھدم عمليات بوقف  مطالبة اإلسرائيلية والسلطات. قائما
 والبنية االجتماعية الخدمات من ااحتياجاتھ بتلبية الھ والسماح ، ج منطقة في للمجتمعات الھيكلية
  . التحتية

V.4 الشرقية القدس: الغربية الضفة   

ً  الشرقية القدس فيھا بما الغربية، الضفة في الوضع بقي. 57  االستفزازية واللغة فاألعمال. متقلبا
 المتحدة األمم وتواصل. الھيكل جبل/الشريف بالحرم المحيطة المنطقة في التوترات من تصعد
 لقدسية اإلساءة من المتطرفة العناصر لمنعمن كل األطراف  والسياسيين الدينيين للقادة دعوتھا
 وضروري الجميع لمصلحة ھو القائم الوضع على الحفاظ أن على تؤكدو المقدسة، المواقع

  . لالستقرار

 فلسطيني 300,000 يقارب ما زال ما المتزايد، والعنف المتصاعدة التوترات خلفية على. 58

 قامت وقد. سكن على للحصول أمدھا طال معوقات يواجھون المحتلة الشرقية القدس فييقيمون 
 يشكل ھذا أن ومع. مبنى 25 بھدم 2015  عام نيسان شھر بداية منذ اإلسرائيلية السلطات
 ً إلى  أدى فقد السابق، التقرير في المشمولة الفترة في ھاھدم تم التي المباني عدد في انخفاضا
ً  24 تشريد ً  152بمجموع  أضراراً  وألحق أطفال، ثمانية بينھم من شخصا  77 بينھم من شخصا

 للقدس التخطيط يكون أن وبضمان الھدم، عمليات بتجميد مطالبة اإلسرائيلية السلطات. طفالً 
  . تامة مراعاة المقيمين للسكان التنمية واحتياجات يعيالطب النمو وبمراعاة بالمشاركة، الشرقية
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 فقط الشرقية القدس أراضي من% 13 فإن الشرقية، للقدس الحالية المكانية الخطة ضمن. 59

 بكثافة مبانٍ  عليھا تقيمأ األراضي ھذهمعظم  أن كما. الفلسطينية والتنمية للبناء مخصصة
 من لمزيد الصغر بالغة مساحة سوى يترك ال ما الواحد، للھكتار شخص 300 تتجاوز سكانية

 قد ومكلفة ومعقدة شاقة، عملية يمثل بناء رخصة على الحصول فإن ذلك، على عالوة. التنمية
شكل  ما جداً، ةمرتفع لذلك نتيجة واألراضي السكن أسعار وأصبحت. عديدة سنوات تستغرق

 ً ً  عبئا  المدينة فياإلقامة  عليھم الذين ،المحدود الدخل وذوي الشابة األسر علىكبيرا  ماليا
 ھذه تستھدف إسكان لمشاريع المالي الدعم يعتبر لذلك. اإلقامة في حقھم على ليحافظوا

  .األھمية بالغ اأمر المجموعات

ً  محدودة، الفلسطينية المناطق في البناء حقوق. 60  من بالمئة 70- 50 تتجاوز ال ما وغالبا

 األحياء معظم وتعاني. اإلسرائيلية األحياء في¹⁶ةبالمئ 120-75ب مقارنة األرض مساحة

 بنية في وتردي فقيرة، معيشة ومستويات عالية، سكانية كثافة من الشرقية القدس في الفلسطينية
 األحياء من واسعة أجزاء وتقع. المالئمة غير والخدمات المرافق إلى إضافة السكنية، المباني

 المئةفي  39در بحوالي قي ما وھناك. المخططة ناطقالم خارج الشرقية القدس في الفلسطينية
 وتواجه بالھدم، ومھددة ، مرخصة غير الشرقية القدس في الفلسطينيون أقامھا التي االبنية من

 القدس في الفلسطينيين السكان من 99,000 من أكثر فإن ،ذلك على ةعالو. ¹⁷متكررة غرامات

ً  ومنفصلين ،ئةسي معيشة بظروف الجدار خلف معزولين الشرقية  ھناك أن كما. المدينة عن كليا
 ً  البناء حقوق وتأمين لألحياء، مخططات لتطويرمحلية  فلسطينية مجتمعات تقودھا مبادرات حاليا

 بدون المبنية البيوت على الرسمية الصفة إضفاء في والمساعدة الھدم، أوامر وتجميد والتنمية،
  . الخطط ھذه إقرار وتسريع المبادرات، ھذه لدعم حاجة وھناك. تصاريح

 الرعاية على يحصلوا أن الشرقية القدس خارج المقيمين الفلسطينيين على الصعب من. 61
 من الجدار يتطلبه ماوبسبب  غزة،المفروض على  حصارال بسبب ،المدينة في الصحية
 على لالحصو في الحق لھم ،المدينة في دائمة إقامة وضع لديھم الذين فالفلسطينيون. تصاريح
 المستشفيات إلى الوصول يستطيعون كما. اإلسرائيلية السلطات توفرھا التي الصحية الخدمات
 الفلسطينية المناطق من الباقية البقيةيعتمد سكان و¹⁸ .المدينة في الربحية غير الست الفلسطينية

 ةوالمتخصص الروتينية الصحية الخدمات على للحصول المستشفيات ھذه على كذلك المحتلة
 نظام أن إالّ . غزة وقطاع الغربية الضفة في آخر مكان أي في متوفرةال غير والطارئة،
 إن. إليھا الوصول الصعب من يجعله غزة وحصار ،والحاجز التفتيش، ونقاط التصاريح،
 يجب الصحية للرعاية الساعين المرضى وكرامة أساسي، حق الصحية الرعاية على الحصول

  . تحترم أن

 الصفية الغرف نقص بسبب امقلق اأمر التعليم على الفلسطينيين األطفال حصول زال ما. 62

 حملة من والتالميذ المعلمين وصول على المفروضة القيود وكذلكذات تكلفة البناء الميسرة، 

يواجه العاملون والطلبة في المدارس داخل الحرم الشريف/جبل و. ¹⁹الغربية الضفة ھوية بطاقة

فية في الوصول إلى مدارسھم عبر بوابات المجمع المختلفة. ومن األھمية الھيكل صعوبات إضا
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ً  كافة أن تعمل السلطات واألطراف المعنية الحصول  من ألطفال الفلسطينيينتمكن الضمان  ،معا

ً  ھذا ويتطلب²⁰على حقھم في التعليم بأمان    . ²¹ بأمان مدارسھم إلى المعلمين وصول أيضا

 الكتب بمراجعة 2011 عام والتعليم التربية ووزارة سرائيليةاإل القدس بلدية قامت. 63

. الفلسطينية والثقافة الفلسطينية، والھوية فلسطين، إلى يشير ما كل وحذفت ،الفلسطينية المدرسية
 أصدرت وقد. ألطفالھم يمنح الذي التعليم نوع اختيار في الوالدين حقوق على اعتداء ھذا ويعتبر

ً كتاب البلدية السلطات  أي من المدرسية كتبھا تشتري أن مدرسة ألي يسمح ال أنه فيه تعلن ا
  . البلدية غير مصدر

V.5 غزة قطاع   

 السيئة المساكن وضع على خطيرة تداعيات الماضي العام في ائيةالعد األعمال لجولة كان. 64

 دماراً  دمرت وحدة  12,600منھا ، سكنية وحدة 170,000 يقارب ما تأثر وقد. غزة في أصالً 

 من سنة وبعد. للسكن صالحة تعد ولم شديدة أَضرار بھا لحقت وحدة 5,000 من وأكثر كامالً،
 بتوفير آخرون وشركاء الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم قامت النار، إطالق وقف

 معونات أو بنائھا، وإعادة بيوتھم إلصالح منح شكل على أسرة 80,000 من ألكثر مساعدات
  ھذه قيمة بلغت حيث ، االنتقالية المالجئ ومن مساكنھم من شردوا الذين ألولئك إيجار لبد لدفع

 فأكثر. به القيام يتعين مما الكثير ھناك زال ما أنه إالّ . أمريكي دوالر مليون 243 المساعدات

 قد كانت أسرة  15,000 حوالي منھا مساعدات،ال إلى بحاجة تزال ماأسرة   100,000 من
ً  تتلقى أن تنتظر تزال ال ولكنھا إيجار، بدل لدفع وناتمع تلقت . بيوتھا بناء إلعادة نقدية منحا
 احتياجات من أمريكي دوالر مليون 800 حوالي  لتوفير حاجة ھناك تزال ما ذلكإلى  إضافة
 لألسر االنتقالية المالجئ ترتيبات بعض مستوى رفع يجب كما. بعد تتم تلبيتھا لم التي التمويل
  .  مالئمة وغير جاھزة نقل حاويات إلى مثالً  انتقلت قد كانت التي

 1860 رقم األمن مجلس قرار إطار ضمن الحصار رفعإلى  تدعو المتحدة األمم زالت ما. 65

 ھذا مثل غياب وفي. والمصرية اإلسرائيلية األمنية المخاوف مع يتمشى وبما ،2009 لعام
 والحكومة اإلسرائيلية الحكومة بين ثنائية اتفاقية ھيو المؤقتة، غزة إعمار آلية فإن التغيير،

 الفاعلة، الجھات من واسعة ولمجموعة واسع نطاق على المواد دخول على تساعد الفلسطينية،
 بشراء آب شھر نھايةحتى  قاموا شخص 95,000 يقارب ما ھناك. الخاص القطاع ذلك في بما

 بالبدء تموز شھر أواخر في واإلسكان العامة األشغال وزارة وقامت. بيوتھم إلصالح بناء مواد
 دمر بيت 12,600 بناء إلعادة البناء مواد لدخول بسيطة عملية وھو البناء، مواد تدفق ببرنامج

 ،التدفق ھذا وجود مع الممكن من وسيصبح. شديدة أضرار به لحقت بيت 6500و  بالكامل

 70,000الحرب، والذي بلغ آنذاك  العجز في الوحدات السكنية في قطاع غزة ما قبل معالجة

 المباشرة أجل من سكنية وحدة 2,600 من أكثر إزالةجرت حتى نھاية آب  وقد. سكنية وحدة

 من كثير وأفادت. المطلوبة البناء مواد بشراء منھا وحدة 1200 من أكثر وقامت. البناء بأعمال
 العمل يتم أو قدمت طلبات اكھن فإن ذلك، على عالوة. اإلعمار إعادة في بدأت قد أنھا األسر
 الموافقة على للحصول البناء، مشاريع لتجھيز التدفق آلية مشروع ضمن/ تقديمھا على

 20 إكمال تم وقد. ومدارس مياه وشبكات إسكان، مشاريع منھا مشاريع، 408 ل اإلسرائيلية
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 ً ً  160 إلى إضافة منھا، مشروعا ً  150 من وأكثر التنفيذ، قيد مشروعا  تنظيفھا تم خرآ مشروعا

 أن تتخذ  غزة إعمار إعادة آلية فيفإن على األطراف كافة  ذلكإلى  إضافة. بتنفيذھا للبدء
 إلى٢٢ غزة في المعنيين المصلحة أصحاب جميع وصول حق في المساواة لضمان خطوات

  . بناء مشاريع تنفيذ على قادرينالمھتمون  المصلحة أصحابيكون  أن سيضمن ما اآللية، ھذه

 إزالة جرت فقد. بالتقدم ىأخر مجاالت في اإلعمار وإعادة التعافي عملية تستمر. 66

 منھا الصراع، عن الناتجة األنقاض منمتري  طن مليون 2 بين من متري طن  800,000

 من قطعة  7,000  يقارب ما وھناك. المتحدة األمم جانب من إزالتھا تمت طن 465,000

 وتم. منھا قطعة 2,300 يقارب ما بإزالة المتحدة األمم امتق ،المنفجرة غير الحية الذخيرة

ً  مركزاً  49 إصالح  المدارس جميع إصالح تم كما. دمرت قد كانت مركزاً  60 بين من صحيا

 خالل دمرت قد كانت والتي غزة، قطاع في المتحدة األمم تديرھا مدرسة 83البالغ عددھا 

 إصالحھا زال ما ،للنازحين جماعية مراكز دمتستخ كانت التي مدرسة 18 ال أن إالّ  الصراع،
 المباني استخدام أثناء لالستعمال صالح غير أصبح الذي األثاث استبدال توقف كما. التنفيذ قيد

 التمويل، كفاية عدمإلى   ذلك في السبب من جزء ويرجع. تنسيق مراكز/ مالجئ المدرسية
 تم كما. االستعمال المزدوجة للمواد يليةاإلسرائ الحكومة قائمة إلى األخشاب إضافة إلى وجزء
 أثناء دمرت قد كانت الفلسطينية، الحكومة تديرھا مدرسة 200 بين من مدرسة 38 إصالح
 بإصالح الفلسطينية الحكومية الجھات قامت الصحي، والصرف المياه قطاعي وفي. الصراع
 العدائية األعمال لخال دمرت التي الضخ محطاتو المياه، تحلية ومحطات الخزانات، جميع

 في العاملة القوى من بالمئة 9 معدله ما يوظف الذي الزراعة قطاع في التعافي وتباطأ .وغيرھا
 انتھاء من سنة بعد الزراعية، العيش سبل بأصول لحقت التي األضرار تزال وما .غزة قطاع

 من فقط مئةبال 16 تأھيل إعادة جرت 2015 آب شھر  وحتى. اإلعمار إعادة تنتظر الصراع،

 الخضار حقول من بالمئة 27و المدمرة، األشجار بساتين من بالمئة 4و المدمرة، المياه آبار

 مزارع من بالمئة 35و جزئي، بشكل دمرت التي البالستيكية البيوت من بالمئة 65و المدمرة،

 من أيٍ  تأھيل يتم لم أنه إالّ  المدمرة، الدواجن مزارع من بالمئة 60و المدمرة، واألبقار األغنام
  .المشاريع، ونحث المانحين على تقديم الدعم لھذه ²³كامالَ  دماراً  دمرت التي البالستيكية البيوت

 بشكل والتنسيق متزايد، بشكل المحليين المصلحة أصحاب مع المشاركة مستوى رفع إن. 67
 األمور نمھي كلھا  النتائج على االطالع في والتواصل والمراقبة، الرصد وتحسين ، أفضل

 التنسيق للجنة المشترك العمل أن كما. أفضل بشكل غزة إعمار إعادة لضمان الضرورية
 كذلك. واسعة أحياء إعمار إلعادة أو للبناء للتحضير ضروري أمر ،البلديات مع غزة لقطاع
 وتحديد العمراني التخطيط ذلك في بما ، األحياء مستوى على واستراتيجيات خطط إعداد فإن

 إعمار إعادة من القادمة للمرحلة الحاضر الوقت في مطلوبة المثال، سبيل على الملكية سندات
 ،كافة ألطرافاتصالھا با الفلسطينية الحكومةمن الضروري أن تواصل و. المساكن

 ً . غزة اعمار إعادة آلية من االستفادة يمكنھم كيف الجميع يفھم كي غزة، سكان وخصوصا
تأكيد  على قادرة تكون ،المدنية الشؤون وزارة داخل اتصال قطةن تعيين فإن ذلك، على عالوة

 تحسين في يساعد والمقاولين، الموردين اختيار معايير، وتحديد المشاريع طلباتاستالم 
  . الكفاءة
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 في البناء إعادة لتسريع الملموسة اإلجراءات من مزيدإلى  الراھن الوقت في حاجة ھناك. 68

 أو لإلصالح، المتبقية والمستشفيات الصحية والمراكز والجامعات المدارس وتحتاج. غزة قطاع
 من األحياء تنظيف ھاب يتم التي الوتيرة تسريع يجب كما. الحاالت بعض في بنائھا إعادة

 الملحة، اإلعمار إعادة ظل في بمكان األھمية ومن. لالنفجار القابلة الحرب ومخلفات األنقاض
 التي األحياء تخطيط تحسين خالل من ذلك أفضل، بشكل عماراإل إعادةإلى  السعي نغفل ال أن
ً  ذلك كان كلما ؤھابنا أعيد  ھذا وفي. األساسية الخدمات الستعادة أولوية إعطاء يجب كما. ممكنا

 غزة قطاع سكان من% 95 ربط في نجحت قد الحكومة أن تفيد التي التقارير فإن المجال،

 غزة قطاع سكان احتياجات تلبية يمكن ال كما. ²⁴بھا ومرحب سارة أنباء ھي الكھرباء بشبكة

 قبل سائدة كانت التي الوخيمة احالتھ إلى المنطقة الساحلية  عودة بمجرد أعدادھم تزداد الذين
 مستدام حل إلى والكھرباء المياه قطاعي في التوصل يتم أن ،كذلك الضروري من. الصراع
  . الصراع قبل زويدھات يتم كان التي الكافية غير الكميات يتجاوز

 مستقبل لضمان كافية غير أنھا إالّ  غزة، لقطاع ضرورية اإلعمار إعادة أن من الرغم على. 69
 تحويالتھا بتوسيع مبتدئة العالم، دول مع بالتجارة القيام على قادرة تكون أن غزة تحتاج. مستدام
 يصبح ولكي. واقتصاد عةصناإنھا بحاجة إلى . إسرائيل إلى والصادرات الغربية، الضفة إلى
 إنشاء  ذلك يتطلب حيث اآلن، والمياه الطاقة من غزة احتياجات معالجة يجب ممكناً، األمر ھذا
 الطبيعي الغاز استخداملتمكينھا من  غزة في الكھرباء محطة وتحويل الطبيعي، للغاز أنابيب خط
 استيرادلتمكين  فولت لوكي 161 عالٍ  جھد خط إنشاءإلى  إضافة متوفراً، الغاز يصبح حالما

 في الكھرباء محطة تزويد يتم حتى أي(  األوقات ھذه في العجز لسد كتدبير مؤقتاً، الكھرباء
 المياه أزمة لمعالجة مسبق شرطفوجود الطاقة التي يمكن االعتماد عليھا ). الطبيعي بالغاز غزة
. المياه وتحلية صحيال الصرف مياه معالجة مرافق تطوير خالل نم وذلك غزة، في الحادة

 التأھيل إعادة طريق عن ،غزة في الكھرباء شبكة في التقني الفاقد تقليل يجب وبالمقابل،
 من أي النھائيين، المستھلكين من التحصيل مستويات زيادة خالل من وكذلك للشبكة، المتواصل

 اذ لكھرباءا قطاع ويصبح. المثال سبيل على المسبق الدفع عدادات من المزيد تركيب  خالل
 إنتاج النھاية في يتم أن إلى معقولة بتكلفة الكھرباء استيراد  ذلك رافق إذا  ،اقتصادية جدوى
 ،محتمل لنھج  العريضة الخطوط تزالال و. غزة في الكھرباء محطة في معقولة بتكلفة كھرباء

 في لصادرابمكتب المنسق الخاص  الخاصة االرتباط لجنة تقرير من أ الملحق فيجرى تفصيله 
  . الغرض ھذا لمثل صالحة ،2014 عام من أيلول

فإن عملية  ،2014 عامفي تشرين الثاني  القاھرة مؤتمرفي  عليه جرى التركيزوبحسب ما  .70
 ھذا حتى أنه إالّ . غزة قطاع في تحولي تغير لتحقيق فرصةتوفر  اإلعمار وإعادة التعافي
  . أفضل بشكل غزة إعمار بإعادة يتعلق فيما التقدم من القليل سوى يحدث لم التاريخ

(  والمياه الطاقة اقطاع ويمثل .كافة األساسية الخدمات تقديم يقوض المزمن الطاقة نقص إن. أ
 المجاالت كافة في التقدم من تجعل ارتكاز نقطة) المياه وتحلية الصحي الصرف مياه معالجة

 تأثير القطاعين ھذين في للتحسينات ونسيك، كما الخاص القطاع نمو ذلك في بما ممكناً، أمراً 
 في يسھم ما الذاتي، االكتفاء تعزيز على غزة قطاع ستساعدو المدنيين، السكان على مباشر
 في الخاصة االرتباط لجنة إلى المتحدة األمم تقرير من أ الملحق حدد وقد. العام الوضع استقرار
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 يمكن التي التدابير جانب إلى ،لمياهوا الطاقة قطاعي في الحالية الثغرات 2014 عام أيلول

 ھذه تعميم يتم وبينما. الثغرات ھذه لمعالجة والبعيد والمتوسط القريب المدى على اتخذاھا
 بباقي عنصر كل ارتباط فإن التقرير، في تحديدھا تم التي الزمنية الفترات مدى على التدابير
 لكل أردنا ما إذا وذلك العنصر، فيه حدد الذي البرنامج كل على الموافقة يتطلب العناصر
ً  يحقق أن منفرد عنصر   .تقدما

 منذ جوھري تقدم تحقق فقد المياه، علىلزيادة الحصول  األمد قصيرة بالحلول يتعلق فيما. ب
 ذات الثالث البحر مياه تحلية محطات من محطة أكبر بناء في ،2014 آب في النار إطالق وقف

 تستطيع ولكي. الفلسطينية المياه سلطة إستراتيجية في لمحددةوا المتدنية، االستيعابية القدرة
 مرافق بناء اكتمل فقد ورفح، يونس خان لمحافظتي يوميا مكعب متر 20,000 توفر أن المحطة

 متر  2,000 بسعة مياه وخزان كيلومتراً، 18 بطول أنابيب خط من المتكونة التحتية البنية
 المحطة بناء من األولى بالمرحلة المرتبطة ونقل الطاقةوأعمال إمداد  المرافق وأبنية مكعب،
. 2015 عام نھاية مع كامل بشكل تشغيلھا المتوقع ومن ، يوميا مكعب متر  6,000 لتوفير
 إحضارھا يتم سنوياًـ المياه من مكعب متر ماليين خمسة توفير على الموافقة فإن ذلكإلى  إضافة
 10 اإلجمالية الكمية ستبلغ حيث به، ومرحب سار مرأ ھو عوز ناحال أنابيب خط عبر غزة إلى

  . مكعب متر مليون

 األصل في كان الذي االقتصاد على مدمر تأثير 2014 عام في العدائية لألعمال كان. 71
 ً  بعيدة التغييرات من لمزيد حاجة ھناك تزال فما ، التقدم بعض تحقيق من الرغم وعلى. ضعيفا
 طرأ أنه نجد حين وفي. التحول اقتصادياو باالنتعاش يبدأ أن زةغ لقطاع أردنا ما  إذا ،المدى
. الحصار رفع النھاية في يتطلب االقتصادي االنتعاش فإن العام، ھذا القيود على التخفيف بعض
 زيادة إلى الغربية الضفة إلى التجارية والتحويالت إسرائيل، إلى الصادرات استئناف أدى وقد

 األولى الثمانية األشھر خالل شاحنة 720 إلى 2014 عام خالل شاحنة 228 مجموعمن  ،كبيرة

 من بالمئة 8 سوى يعادل ال 2014 عام في شھري كمعدل شاحنة 90 أن إالّ . 2015 عام من

 يسمح ال أنه كما). شاحنة 1,099(2007 عام من األول الربع في للشاحنات الشھري المعدل
 في بما( السلع من قليل عددل سوى يسمح ال أنه إلى إضافة بالتصدير، غزة في األعمال  لجميع
 الكميات فإن وكذلك ،)واألثاث والمنسوجات المصنعة، الغذائية  المواد وبعض الخضروات، ذلك

 في الشركات فإن ذلك، على وعالوة. اإلسرائيلية السلطات تحددھا محدودة  لحصص تخضع
 تتكيف وأن الشخصية، شبكاتھابناء   إعادة إلى الحصار من سنوات ثماني بعد تحتاج غزة قطاع
 بالمئة 85 إليھا توجه كانت التي األماكن وھي الغربية، والضفة إسرائيل في األسواق مع ثانية

 المتحدة األمم حاويات عبور باستئناف النوايا من الرغم وعلى. غزة تغادر التي البضائع من
 ،2015 عام أيار شھر منتصف في الحالي الضوئي الماسح باستخدام سالم أبو كرم معبر عبر

من المتوقع أن يسمح و. تشغيلھا يتم لم المبادرة ھذهاال أن  آب، شھر أواسط إلى تأجل والذي
 كرم معبر على القدرة بزيادة الدولي، المجتمع قبل من والمثبت الممول الضوئي، الماسح تثبيت
ً  يعتبر ما وھو سالم، أبو  الشاحنات مع يتعامل المعبرو، بسبب زيادة الطلب خاص بشكل مھما
  .  طاقة بأقصى  اآلن
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 نحو ،العمل مقابل النقد برامجإلى ما ھو أبعد من تحركا  ،المزمنة البطالة معالجة تتطلب. 72

 اإلغاثة توفير ھو األساس وغرضھا العمل مقابل النقد برامج وتستمر. شمولية أكثر إستراتيجية
  . مزمنة لبطالة حالً ن تكون أ يمكن ال اأنھ إالّ  القصير، المدى على

 القيود أن إالّ . إيجابية خطوة األخيرة الفترة في االتجاھين في المرور لحركة رفح معبر فتح. 73

 21 مقتلإلى  أدت التي سيناء في الھجمات بعد أخرى مرة رفح معبر على فرضت قد لألسف
 ً ً  جنديا  أھالي حاجة اشتدت فرصة ،قصيرة لفترة االتجاھين في رفح معبر فتح وفر وقد. مصريا
. الطبي العالج لتلقي أو تعليمھم لمتابعة ، المثال سبيل على مصر إلى السفر أجل من إليھا غزة

 فائدة اذ اأمر إذا ما سمح الوضع األمني، تكراراً  وأكثر أطول اتلفتر  رفح معبر فتح وسيكون
  . غزة في المدنيين للسكان
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  الھوامش:

 األمم عن الصادر 43/177 رقم بالقرار عمالً " الفلسطينية التحرير منظمة"  اسم مكان" طينفلس" اسم استخدم¹

 رقم العامة الجمعية قرار على بناء" فلسطين" أصبحت وقد ،1998 لعام األول كانون 15 بتاريخ المتحدة

  . "المتحدة األمم في عضو غير مراقب دولة"  2012 لعام الثاني تشرين 29 في الصادر 67/19

 لضمان المتوفرة األدوات لتعزيز أھمية ذات أمراً  الدولية الجنائية للمحكمة روما لقانون االنضمام يعتبر²
ه يجب عدم أن إالّ . الدولي القانون في عليھا المنصوصالمحتلة،  الفلسطينية األرض في االنتھاكات عن المساءلة
 الخاصة المحلية المساءلة أليات لتعزيز كافة نوالمسئول يبذلھا التي للجھود بديالً  الدولية الجنائية المحكمة اعتبار 

ً  بھم   .  روما قانون في عليه المنصوص التكامل مبدأ مع تمشيا

³Ehttp://www.org/apps/news/story.asp?NewsID=51062#.VegKaZfQNi  

   .العمل ووزارة والموظفين العمال تمثل ⁴

   2015 لعام األول نويسال الربع سنوية، الربع الوطنية للحسابات المركزي اإلحصاء لجھاز األولية التقديرات ⁵

 السنوي والربع األول السنوي الربع ،2015 العاملة القوى مسح حول لإلحصاء المركزي الجھاز تقرير ⁶

  .الثاني

متوفرعلى⁷

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_factsheet_july_2013_english.pdf 

) حزيران حتى الثاني كانون( 2015 عام من األول النصف خالل التصاريح على الموافقة معدل انخفض ⁸

 أصل من بالمئة 71 إلى غزة وإلى من بالسفر الراغبين المتحدة األمم لدى المحليين  الموظفين لصالح قدمةوالم

 نسبة وازدادت العدائية، األعمال قبل ما السابق العام مننفسھا  الفترة خالل المالحظة بةسالن وھي بالمئة، 78

 الالزم الوقت تضاعف بينما بالمئة، 24 إلى بالمئة 9 من الالزم االھتمام تعط لم التي أو المجھزة، غير الطلبات

  . 2015 عام من األول النصف في عمل يوم 20 إلى العدائية األعمال قبل عمل أيام 10 من لتجھيزھا

 مضخات ، الرطوبة لعزل واألسقف الجدران تبطين في المستخدمة المنتجات بعض الكاملة القائمة تشمل ⁹

 4 بسماكة المجلفن القصديرو للتسرب، المانعة البناء مواد بعضو الفلسطينية، لمياها سلطة تستخدمھا التي المياه
  . الدم لتحليل واألدوات العناصر وبعض ملم،

 االستخدام قائمة في إدراجه عدم يجب الخرسانة في نشط غير كعنصر غزة في أصالً  المتوفر –الحصى ¹⁰

  .المزدوج

ً  محددة طبية تمعدا على القائمة تشتمل -الطبية المعدات  أشعة ماكينات إدراج مثل وصريح واضح بشكل أحيانا
 على القائمة في إدراجھا يتم والتي المطھرة المواد مثل أوسع فئات من جزء ھي أخرى أحيان وفي ، إكس
 دون بإدخالھا والسماح أساسية إنسانية كإمدادات الطبية المعدات جميع تعامل أن يجب. الكيماوي محتواھا أساس
  . ئقعا

اء  د الكھرب ة لتزوي دات بديل ات  –مع اطق تشمل مكون ي المن ة ف ال الحكوم رة لمنسق أعم وائم األخي حيث ان الق
إن UPSتوقير  الطاقة بدون تقطع ( تدامة ل). وفي ظل االنقطاعات المتكررة في قطاع غزة، ف دات الس وجود مع

زات تيار الكھربائي أھمية اساسيةال اه والصرف  لضمان استمرارية عمل التجھي ق المي ق الصحية ومراف والمراف
زة ھي مطلب UPS(الصحي. من الصعب فھم التھديد األمني الذي يشكله نظام  ذه األجھ ل ھ د أن مث ). من المؤك
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ا لأساس بالنسبة  ذا يجب ان يسمح لھ ار غزة ول ادة إعم ة إع ي آلي رھم لكي يشاركوا ف اولين وغي ائعين، والمق لب
  مطلب اإلسرائيلي.لبي ذلك اليبدخول غزة لكي 

   :على متوفر الفلسطيني االقتصاد ومستقبل ج منطقة): 2014( الدولي البنك ¹¹

http://document.worldbank.org/curated/en/2014/07/19798093/area‐c‐future‐

palestine‐economy 

الھيئة االستشارية  تقرير التي تحتلھا إسرائيل من األرض الفلسطينية، الغربية للضفة ج منطقة في المكاني التخطيط ¹²
   11 صفحة2015 أيارالدولية / 

 لمنطقةا في النظام ھذا في القصور وأوجه. مكتمل وغير عليه، ومعترض معقد، ج منطقة في األراضي تسجيل نظام
 عملية على مباشر بشكل تؤثر أنھا كما الغربية، الضفة في الحضرية المناطق في عليه ھي مما أكبر ج منطقة من الريفية
 لألراضي الفلسطينيين تسجيل تعيق التي واإلدارية المالية والمعيقات كامل عقاري سجل وجود عدمترافق  وقد. التخطيط
 تطوير وتيسير كبير، حد إلى للفلسطينيين التنمية فرص من الحد إلى أدى ما ،دولة أراضي أنھا على األراضي بإعالن

  . المستوطنات

  ". المحتلة الغربية الضفة من" ج منطقة" في المكاني للتخطيط المتحدة األمم نھج. " 2015 المتحدة، األمم ¹³ 

United Nations 2015, "One UN approach to spatial planning in "Area C" of the occupied 

West Bank. 

 اإلسرائيلية المدنية اإلدارة تقرير في ذكرھا ورد ، بالھدم مھددة خاصة ملكية أرض: الدفاع لوزارة الداخلي التقرير ¹⁴

 الضفة في سوسيا قرية في لھا المخطط الھدم عمليات يوقف قد عثماني، بصك يستشھد ، ھآرتس صحيفة عليه حصلت
  . الغربية

      26.07.15  06:42 في نشر ،)ھآرتس(   Barak Ravid and Chaim Levinson: إعداد

" ترحيل"  إلى إلغاء  القدس األوروبيون ودعا شديدة، تداعيات له كونتس القرية ھدم أن من إسرائيل األمريكيون حذر ¹⁵

 اإلدارة تقرير في ذكرھا ورد ، بالھدم مھددة خاصة ملكية أرض: الدفاع لوزارة الداخلي التقرير: المصدر. سوسيا سكان
 قرية في لھا المخطط الھدم عمليات يوقف قد عثماني، بصك يستشھد ، ھآرتس صحيفة عليه حصلت اإلسرائيلية المدنية
  . الغربية الضفة في سوسيا

  26.07.15  06:42 في نشر ،)ھآرتس(   Barak Ravid and Chaim Levinson: إعداد

¹⁶ Margalit, M.  )2014 .(الدولي والتعاون السالم مركز: القدس. الشرقية القدس في البيوت ھدم: السالم ھدم.  

 

  : من استرجاعه تم وأرقام، حقائق:  2015 الشرق القدس ،2015 أيار ،)ACRI( المواطن حقوق جمعية ¹⁷

http://www.acri.org.il/en/wpcontent/uploads/2015/EJ‐Facts‐and‐figures‐2015.pdf 

 أوغستا مستشفى الخيرية، المقاصد مستشفى: ھي الشرقية القدس في فلسطينية خيرية مستشفيات ست وجدت. ¹⁸

 الفلسطينية، األحمر الھالل جمعية مستشفى للعيون، جون سانت مستشفى جوزيف، سانت مستشفى فكتوريا،
 النظام ضمن المتخصصة للرعاية رئيسة كمراكز المستشفيات ھذه وتعمل. للتأھيل بسمة األميرة ومركز
 غير وإجراءات لخدمات يحتاجون الذين المرضى بتحويل الفلسطينية الصحة وزارة وتقوم. الفلسطيني الصحي
	¹⁹.  الشرقية القدس ياتمستشف شبكة منشآت في للعالج غزة وقطاع الغربية الضفة في متوفرة  لوزارة وفقاً .

 الشرقية، القدس في األوقاف مدارس في الطالب من بالمئة 20 فإن الفلسطينية، والتعليم العالي والتعليم التربية
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 الھيئة أعضاء غير من الموظفين من بالمئة 40 يقارب وما والمعلمات، المعلمين من  بالمئة 20 إلى ةإضاف
 معلم 200 ھناك كان الخاصة، المدارس وفي. مدارسھم إلى للوصول يومياً  تفتيش طةنق يعبرون التدريسية
 بعد عددھم وانخفض ،2006 عام من الثاني كانون قبل توظيفھم تم الغربية الضفة ھوية بطاقة ملةح من ومعلمة
 أعضاء غير من موظفين 8 إلى إضافة ،2010- 2009 الدراسي العام في ومعلمة معلم 14 إلى الجدار بناء
 فيتراوح اآلن أما الغربية، الضفة ھوية بطاقة حملة من التالميذ من بالمئة 30- 20 بين ما وكان. التدريسية الھيئة
 صباحاً  السادسة الساعة في بيوتھم يغادروا أن ھؤالء معظم على ويتوجب. وتلميذة تلميذ 40- 30 بين ما عددھم
  . الثامنة الساعة في مدارسھم يصلوا كي

العھد  ،)1(13 المادة ؛اتفاقيةحقوق الطفل ،)1(28المادة اإلنسان؛ لحقوق العالمي اإلعالن ،)1(26 دةلماا ²⁰

ذوي حقوق األشخاص االتفاقية الدولية ل 24و المادة  الدولي الخاص بالحقوقاالقتصادية واالجتماعيةالثقافية
  اإلعاقة

  2011 لعام 1998 رقم األمن مجلس قرار. ²¹

 الخاص، الفلسطيني القطاع وحتى البيوت، إعمار إعادة في المشاركين الفلسطينيين األفراد بين ما ھذا يتراوح ²²
  . والوطنية الدولية الحكومية غير والمنظمات

   http://www.ldf.ps/documentsShow.aspox?ATTID=21932 على متوفر ²³

 تموز 20" اإلعمار إعادة تدخالت ملخص: غزة على عين"  غزة، في اإلعمار إلعادة الوطني تبالمك ²⁴

.2015  

  انتھى


