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  االجتياح اإلسرائيلي للضفة الغربية

  إىل إخالء كنيسة املهد" املقاطعة"من حماصرة 
29/3- 10/5/2002  

  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

  XV    كلمة شكر
  
  XVII  حممود سويد                ة بال عقابمجري: فلسطينخطة شارون إللغاء   :مقدمة
  

    )10/5/2002 -29/3(وقائع ومواقف   :الفصل األول
  

    وثائق  :الفصل الثاين
  295  ) 2002( 1397قرار جملس األمن رقم   ـ
  296  مبادرة السالم العربية   ـ
  297   بيان للحكومة اإلسرائيلية تؤيد فيه خطة حترك عمالنية واسعة النطاق ضد الفلسطينيين  ـ
  298  .رئيس احلكومة اإلسرائيلية أريئيل شارون، ووزير الدفاع بنيامين بن ـ إليعيزر تصريحات ل  ـ
  300  نداء من القيادة الفلسطينية إىل الشعب اإلسرائيلي   ـ
  301  مقر الرئاسة احملاصر  تصريح متلفز للرئيس ياسر عرفات من  ـ
  تصريح لوزير اخلارجية األميركي، كولن باول، عن موقف بلده من االعتداءات اإلسرائيلية   ـ

  على الشعب الفلسطيني 
  

303  
  306  ) 2002( 1402قرار جملس األمن رقم   ـ
  307  تعليقات للرئيس جورج بوش على الوضع املتفاقم يف األراضي الفلسطينية   ـ
  308  لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، يف أعقاب عملية استشهادية يف حيفا  كلمة  ـ
  309  ) 2002( 1403قرار جملس األمن رقم   ـ
  310  الشرق األوسط  خطاب للرئيس جورج بوش عن السالم يف  ـ
  314  كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، أمام الكنيست   ـ
  324  بشأن الشرق األوسط " جمموعة األربعة"بيان لـ   ـ
  326  بيان لرئاسة جملس األمن الدويل بشأن مساعي السالم يف الشرق األوسط   ـ
  بيان باسم الرئيس ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية يدين كل األعمال التي تستهدف مدنيين،   ـ

  أكانوا إسرائيليين أم فلسطينيين سواء 
  

327  
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  328  ) 2002( 1405قرار جملس األمن رقم   ـ
  329  " السور الواقي"عالن انتهاء املرحلة األوىل من عملية بيان للحكومة اإلسرائيلية بإ  ـ
  330   للجمعية العامة لألمم املتحدةقرار   ـ

  
    تقارير وشهادات  :لثالفصل الثا

    وشهادات دولية تقارير  :أوالً 
  339  " مراقبة حقوق اإلنسان"تقرير منظمة   ـ
  377  تقرير منظمة العفو الدولية   ـ
  392  تقرير األمين العام لألمم املتحدة بشأن األحداث التي وقعت مؤخراً يف جنين واملدن الفلسطينينة األُخرى   ـ
  420  واالحتاد الدويل لروابط حقوق اإلنسان عن وضع حقوق اإلنسان يف نابلس " أطباء العامل"تقرير منظمة   ـ
  بشأن االعتداءات التي تعرضت لها حرية الصحافة " حدودمراسلون بال "تقرير منظمة   ـ

  " السور الواقي"خالل عملية 
  

423  
  427  " املدنيون املتحدون من أجل السالم ـ الفريق املسيحي املرافق"تقرير   ـ

  
:ثانياً      تقارير وشهادات من الصحافة األجنبية 

  431  القوات اإلسرائيلية تُنزل ضرراً كبيراً يف بيت حلم   ـ
  435  كان يا ما كان يف جنين   ـ
  441  اجليش اإلسرائيلي يطلق النار على أبو جندل فيرديه، ويعيث خراباً يف وزارة الثقافة الفلسطينية   ـ
  443  شهادات ناجين يف جنين بعد تأخر تنفيذ مهمة األمم املتحدة   ـ
  445  حتقيق حول جريمة حرب : جنين  ـ
  451  استشهاد أفراد عائلة الشعبي الثمانية يف نابلس حتت أنقاض منزلهم الذي دمرته الصواريخ واجلرافات   ـ

  
:اًثالث     تقارير وشهادات إسرائيلية 

  454  شهادة جنديين إسرائيليين   ـ
  459   "دمِّر املدلوالت"عملية   ـ
  462   ـ احلرب اإلعالمية جنين  ـ
  468   سائق اجلرّافة  ـ

  
:رابعاً     تقارير وشهادات فلسطينية 

  473  فرع فلسطين بشأن انتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيين / تقرير احلركة العاملية للدفاع عن األطفال  ـ
  490  تقويم حاجات الصحة العقلية وسط األنقاض : أسبوع يف جنين  ـ
  499  عشرة أيام من اإلرهاب   ـ
  504  )القانون(تقرير اجلمعية الفلسطينية حلماية حقوق اإلنسان والبيئة   ـ
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    اخلسائر  :فصل الرابعال
  األضرار املادية واألوضاع احلياتية والصحية الناجمة عن تقديرات  

  االجتياح اإلسرائيلي يف تقارير دولية وهيئات حملية
  

  بيان صحايف للرؤساء املشاركين للجنة تنسيق املساعدات احمللية عن األضرار املادية   ـ
  الناجمة عن االجتياح اإلسرائيلي 

  
529  

  تقرير جلان الطوارىء للمؤسسات األهلية الفلسطينية يف القدس عن تدمير املؤسسات  ـ
  احلكومية الفلسطينية يف رام الله 

  
533  

  تقرير جلان الطوارىء للمؤسسات األهلية الفلسطينية يف القدس عن تدمير املنظمات   ـ
  غير احلكومية يف رام الله 

  
545  

  القدس عن تدمير املؤسسات  تقرير جلان الطوارىء للمؤسسات األهلية الفلسطينية يف  ـ
  )باستثناء رام الله(الفلسطينية يف نابلس ومدن أُخرى 

  
556  

  تقرير اجملموعة املساندة : تقدير األضرار املادية واملؤسساتية يف حمافظات الضفة الغربية  ـ
   املساعدات احمللية للدول املانحة وجلان تنسيق

  
562  

  568  األوضاع احلياتية والصحية يف أثناء االجتياح اإلسرائيلي ملدن الضفة الغربية   ـ
  578  ة الغربية وغزة النتائج األولية لتقويم الوضع الغذائي يف الضف  ـ
  581  تقرير الوكالة األميركية للتنمية الدولية عن الكارثة اإلنسانية الفلسطينية   ـ
  584  ينية احملتلة عن العمل اإلنساين يف األراضي الفلسط" اليونيسف"تقرير منظمة   ـ
  586  عن احلاجات اإلنسانية الطارئة لالجئين يف الضفة الغربية " األونروا"تقرير صحايف لـ   ـ

  
      مالحق

  591  مدن وخميمات الضفة الغربية وقطاع غزة : امللحق األول  ـ
  629  .صُوَر : امللحق الثاين  ـ
  649    )10/5/2002ـ  29/3(أسماء الشهداء يف الضفة الغربية ضحايا االجتياح اإلسرائيلي : امللحق الثالث  ـ

  
 


