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  ملخص
  

ي اإلسرائيلي               ى قطاع غزة      يتناول هذا التقرير سياسة الحصار الشامل واإلغالق الذي تفرضه سلطات االحتالل الحرب ،  عل
واردات                            ة ال ة الخاصة بحرآ ابر الحدودي ل األشخاص، والمع ة وتنق ة الخاصة بحرآ ابر الحدودي ى أوضاع المع ويرآز عل

ويغطي هذا التقرير الفترة من     .  ة، من وإلى قطاع غزة    يالبضائع والسلع، الالزمة الحتياجات السكان الحيات     والصادرات من   
وقهم       هذه ال آما يستعرض التقرير آثار .  30/09/2007 وحتى   16/07 دهور حق شية، وت سكان المعي ى أوضاع ال سياسة عل

  : وفيما يلي أبرز نتائج التقرير.  سياسيةاالقتصادية واالجتماعية، فضًال عن تدهور حقوقهم المدنية وال
  

راد،         ل األف ة وتنق ابر المخصصة لحرآ ك المع شمل ذل زة، وي اع غ ة لقط ابر الحدودي اع المع الي أوض دول الت س الج يعك
  : يومًا77، والبالغة والمعابر المخصصة للحرآة التجارية، وذلك خالل الفترة التي يغطيها التقرير

  
  

النسبة من إجمالي   كليأيام اإلغالق ال  المعبر
  أيام الفترة

النسبة من إجمالي  أيام اإلغالق الجزئي
  أيام الفترة

  %00  00  100%  77  معبر رفح البري

  %00  00  %100  77 1)إيريز( معبر بيت حانون

  %14.3  11  %85.7  66  )آارني(معبر المنطار

  %00  00  %48  37  معبر ناحال عوز

  %00  00  %100  77  2معبر صوفا
آيرم ( رم أبو سالممعبر آ

  )شالوم
52  67.5%  00  00%  

  
  
تشير األرقام أعاله إلى أن استمرار إغالق سلطات االحتالل لمعابر القطاع الحدودية، والخاصة باألشخاص، ال يزال                 •

ا             ا فيه ة، بم يلقي بظالله على حرآة وتنقل السكان، حيث يحرمون من التنقل والحرآة بين القطاع ومدن الضفة الغربي
آما يحرم آافة السكان من السفر للخارج، فيما يحرم المئات منهم، ممن علقوا في الخارج، من             .  نة القدس المحتلة  مدي

 .العودة إليه
  
ى      7500ال يزال أآثر من تشير مصادر وزارة الشؤون المدنية أنه   • سفر إل م بال سماح له  مواطن من أبنائه ينتظرون ال

 :  ومن بين هؤالء.الخارج من أجل قضاء مصالحهم الحيوية
  

                                                 
من  تاجر 400 نحو تضم هذه الفئاتو.  باجتياز المعبر، وفي اضيق نطاق، لبعض الفئات أثناء فترة إغالق المعبرت االحتالل سمحت سلطا  1

 الذين آانوا بحاجة من المرضى و المصابين، خاصة بعض الحاالت اإلنسانية، باالضافة إلى بعض العاملين في المنظمات الدوليةوآبار التجار، 
  .ات الضفة الغربية أو في المستشفيات اإلسرائيليةللعالج في مستشفي

 المساعداتبعض  إلدخال  يومًا26سمحت سلطات االحتالل بتشغيل معبر صوفا، والذي آان مخصصًا لواردات القطاع من مواد البناء فقط، وذلك لمدة    2
  .والمعونات الغذائيةاإلنسانية 
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و  - ا       2500نح وا به ارج، أو التحق ات الخ ي جامع ون ف ن يدرس ًا مم ة وطالب  طالب
  .مؤخرًا

ة               500ونحو   - وفر إمكاني دم ت ك نظرًا لع شكل عاجل، وذل اجون للعالج في الخارج وب  مريض ومريضة ممن يحت
 .عالجهم في مستشفيات القطاع

ى               مواطن من سكان   2500ما يزيد عن    ومن بينهم أيضًا     - ادرين عل ر ق ون غي  القطاع المقيمين في الخارج، ما يزال
ي القطاع            .  السفر والعودة وأفراد أسرهم ألعمالهم في الخارج       ائالتهم ف وآان هؤالء قد حضروا لزيارة ذويهم وع

اريخ         الي              .  10/06/2007قبل إغالق معبر رفح البري، بت اتهم، وبالت اء إقام ستقبلهم وإنته ى م ويخشى هؤالء عل
آما بات هؤالء يخشون ضياع العام الدراسي الجديد، .  عملهم في الخارج، وخاصة في دول الخليج العربيفرص  

  .والذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي، على أبنائهم إذا ما استمر إغالق المعابر، ومنعهم من السفر للخارج
  
وتهم      ،  09/08/2007 وحتى   29/07، وخالل الفترة من      مواطن من سكان القطاع    6000تمكن نحو    • ى بي ودة إل  من الع

ى قطاع غزة عن             في أفواج  ، وذلك عبر معبر العوجا التجاري، الواقع على الحدود المصرية اإلسرائيلية، ووصلوا إل
ر من      )إيريز(طريق معبر بيت حانون     اة استغرقت أآث ة معان انوا      .   ساعة 16، بعد رحل د ع القون ق ان هؤالء الع وآ
وقد انعكست تلك المأساة    .   يومًا، وانعدمت فيها أبسط مقومات الحياة اإلنسانية       45ألآثر من   أوضاعًا إنسانية مأساوية    

  .على أوضاع المئات منهم، خاصة المرضى والنساء واألطفال
  
 نساء، من الفلسطينيين الذين آانوا عالقين في 3 مواطنين، من بينهم 5 وخالل الفترة التي يغطيها التقرير توفي •

 20  إلى10/06/2007ويرتفع بذلك عدد حاالت الوفيات منذ إغالق معبر رفح البري، بتاريخ .  يةاألراضي المصر
 نساء، معظمهم من المرضى الذين تدهورت أوضاعهم الصحية بعد إنتهاء عالجهم في 7مواطنًا، من بينهم 

  .  المستشفيات المصرية
 

عالقين على الجانب المصري من الحدود مع تجددت أزمة مواطني القطاع الومنذ منتصف شهر أغسطس الماضي  •
 مواطن من سكان القطاع، وينتظرون في مدينتي رفح والعريش المصريتين 1000قطاع غزة، حيث ال يزال أآثر من 

ومن بين هؤالء عشرات .  سماح سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي لهم بالعودة، وجمع شملهم وأسرهم وعائالتهم
 .ا رحالت عالجهم في المستشفيات المصرية والخارجالمرضى، والذين أنهو

  
ومن جهة أخرى أدى الحصار الشامل للقطاع إلى تدمير مكونات االقتصاد المحلي للقطاع، وباتت معظم قطاعاته  •

  وقد شهد القطاع جراء .متوقفة عن العمل، بسبب التوقف المستمر لحرآة الصادرات والواردات من وإلى القطاع
 :ذلك

  
امل لصادرات القطاع، وخاصة الصادرات الصناعية، آاألثاث والموبيليا واألدوات البالستيكية، والزراعية توقف آ -

 .آالخضار والفواآه والورد
 .نقص بل فقدان المواد الخام الالزمة للعديد من أعمال الصناعات والزراعة -
  . شلل آامل في قطاع الزراعة بسبب وقف تصدير المنتجات الزراعية -
من احتياجات أسواقه تعتمد على السوق % 90مقابل توقف شبه آامل لواردات القطاع، علمًا أن نحو وفي ال -

 .اإلسرائيلي، أو من خالله
سماح سلطات االحتالل بتوريد المواد اإلنسانية، والذي يشمل المواد الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية في نطاق  -

 .محدود
اإلنسانية بكميات وأصناف محصورة تمامًا، وبحيث ال تمثل سوى الحد األدنى الالزم تكريس واقع توريد تلك المواد  -

 .لتجنب وقوع آارثة إنسانية بين السكان
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ك   • راء ذل داخيلها، وا  وج سطينية م ائالت الفل د آالف الع ائالت  ترتفعفق سبة الع  ن

ر من                   ى أآث ر إل ي تعيش تحت خط الفق ا تعيش     % 47، نحو    %80الفلسطينية الت دقعاً   منه رًا م ل      .فق   وفي المقاب
 بين القوى    %40 إلى أآثر من  ، والناجمة عن الشلل شبه التام لكافة القطاعات االقتصادية،          معدالت البطالة زادت  

راد       . في القطاع  البشرية العاملة  اتهم وأف أمين احتياج ى ت   وبات العديد من العاملين في سوق العمل غير قادرين عل
 .سية الضرورية، وخاصة الغذائية والصحية منهاأسرهم لالحتياجات األسا

  
دادات القطاع من                          • ي إم ر ف نقص الخطي رة في األسعار، نظرًا لل يعاني السكان في القطاع من موجات إرتفاع آبي

سلع من اسواق                .  السلع والبضائع الضرورية، وخاصة السلع الغذائية واألدوية       د من ال ذلك اختفت العدي ونتيجة ل
 . أسعارها إلى أآثر من خمسة أضعاف، وبشكل لم تعهده تلك األسواق من قبلالقطاع، وارتفعت

  
واد                              • دخول الم ة ب ة المحتل سلطات الحربي دم سماح ال ك لع ل، وذل ي عن العم شكل آل شاء ب توقف قطاع البناء واإلن

 من مشاريع   وجراء ذلك توقفت العديد   .  األولية الالزمة، وخاصة مواد األسمنت، الحصمة والحديد الخاص بالبناء        
صحي    صرف ال شاريع ال شرب، م اه ال شاريع مي ة، م ة الطرق العام شاريع تطوير بني ا م ا فيه ة، بم ة التحتي البني

وات االحتالل     دي ق ك، خمسة مشاريع       .  ومشاريع إسكان أصحاب المنازل المدمرة على أي ت، جراء ذل د توقف وق
ارات        وحدة سكنية في آل من مدينتي رفح و     2354إسكان مختلفة لبناء     ة االم دعم من آل من دول خان يونس، وب

 .    العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، اليابان، هولندا واالتحاد األوروبي
  

د من المؤسسات والمنظمات                    • ل العدي ورغم استمرار صرف المساعدات العينية، وخاصة الغذائية والطبية، من قب
رض المزي     اع، إال أن ف سكان القط ة ل ك         الدولي ول تل ى وص لبًا عل ر س ابر أث الق المع شديد إغ ود وت ن القي د م

ك              .  المساعدات بشكل منتظم، وفي الموعد المطلوب      ى تل ًا عل وقد زاد ذلك من معاناة السكان الذين يعتمدون أساس
ات           خاص ذوي االحتياج ر األش ى وأس شهداء والجرح ائالت ال ة وع االت االجتماعي ة الح ساعدات، وخاص الم

 .الخاصة
  

ة في              يع • اني القطاع من نقص خطير في مخزون األدوية والمستلزمات الطبية، وقد أعلنت معظم األطراف العامل
سلطات              زال تفرضها ال ي الت ود الت دهور األوضاع الصحية، نظرًا للقي مجال تقديم الخدمات الصحية عن زيادة ت

ة إ       ستلزمات الطبي ة والم االت األدوي رور رس ة م ى حري ة عل ة المحتل اع   الحربي ادات القط شفيات وعي ى مست ل
ة للمرضى في           140وتشير مختلف المصادر إلى نفاذ ما يزيد عن         .  الصحية  نوعًا من األدوية والعالجات الالزم

د من أصناف        .  المستشفيات والعيادات والمراآز الطبية  وفر العدي آما تعاني صيدليات القطاع الخاص من عدم ت
 .األدوية والعالجات

  
د        )آارني  ( عابر، وخاصة معبر المنطار   أثر إغالق الم   • ، حيث ال   2008 -2007، على افتتاح العام الدراسي الجدي

ستلزمات                    وفير الم اهج الدراسية وت دارس بكتب المن د الم اني من نقص في تزوي يم تع ة والتعل تزال وزارة التربي
سليم               .  التعليمية أخر ت ر في ورق الطباعة ت نقص الخطي ًا من آت      39وجراء ال ة         آتاب ي آاف اهج الدراسية ف ب المن

بتمبر الماضي                غ العجز   .  المراحل التعليمية، وألآثر من شهر، منذ بدء العام الدراسي الجديد في أألول من س وبل
اب،   570000في عدد آتب المناهج المطلوبة لكل من مدارس التعليم الحكومي والمدارس التابعة لألنروا نحو                 آت

 .اإلبتدائية، اإلعدادية والثانويةتشمل آافة المراحل التعليمية 
  

  عبر معبري ،عدد محدود من الشاحنات التي تحمل المساعدات اإلنسانيةبدخول  سلطات االحتالل ورغم سماح  •
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الم    و س رم أب الوم" آ رم ش ك ال يلبي إال ، وصوفا،  "آي ة أل  أن ذل الي  االحتياجات الحقيقي ه
ر المنطار         شاحنة يوميا آانت   200التي تزيد عن    ، و القطاع ق معب "  تدخل القطاع عن طري
الم                       وقد حددت سلطات االحتالل المواد    ".  آارني و س رم أب ري صوفا وآ ر معب ى القطاع عب دخولها إل سمح ب رم  "التي ي آي
سعة    " شالوم واد أساسية   في ت ة                      :  هي  م دات، األدوي ام، المجم ام، زيت الطع ح الطع شتقاته، مل سكر ، الحليب و م دقيق، ال ال

ستلزم ة،   والم ية واألدوات التعليمي اع، آالقرطاس سكان القط ية ل ستلزمات األساس تثناء عشرات الم ي اس ا يعن ة، م ات الطبي
   .واألجهزة الكهربائية وااللكترونية، غيرها
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  مقدمة
  

د من إجراءات الحصار           استمرت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، خالل الفترة التي يغطيها التقرير، في فرض المزي
ل سكان القطاع                   .  شامل واإلغالق على قطاع غزة    ال ة وتنق ى حرآ ية للتضييق عل وفرضت تلك السلطات قيودًا إضافية قاس

الم   ين القطاع والع ة، وب دس المحتل ة الق ا مدين ا فيه ة، بم ضفة الغربي ي ال سطينية، ف سلطة الفل ة ال اطق والي ى من دنيين إل الم
حر واآلمن الحتياجات السكان المدنيين الحياتية واليومية، وتسببت في شلل       وقد حرمت تلك اإلجراءات التدفق ال     .  الخارجي

سلطات           .  آامل أوقف حرآة واردات وصادرات البضائع والسلع من وإلى القطاع          وقد ترافقت تلك اإلجراءات مع إعالن ال
  .، عن قطاع غزة باعتباره آيانا معاديًا19/09/2007الحربية المحتلة، وبتاريخ 

  
ع                وصعدت سلط  ى سكان القطاع، واستمرت في تكريس واق اعي عل صادي واالجتم ات االحتالل من إجراءات الخنق االقت

آما يحرمون من  .   مليون فلسطيني، ويحرمون من حرية التنقل والحرآة1.5اشبه بسجن جماعي آبير، يقطنه ما يزيد عن       
دادات          دنيين، فضًال             الحصول على أبسط احتياجاتهم اإلنسانية اليومية، بما فيها إم سكان الم ة لعيش ال دواء الالزم ذاء وال  الغ

صناعية،      ة، ال صادية المختلف ات االقت ة للقطاع ام الالزم واد الخ اء والم واد البن از، م ات والغ ن المحروق اتهم م ن احتياج ع
ى األوضاع     .  الزراعية، اإلنشاء والبناء، النقل والمواصالت وقطاع السياحة والفندقة      ك عل سكان   وقد انعكس ذل شية لل المعي

  .المدنيين، بحيث حرموا من وسائل عيشهم الخاصة، وبلغت حدًا آارثيًا على آافة المستويات
  

ًا لقواعد                   ر محظورًا وفق وتمثل تلك القيود واإلجراءات ضربًا من ضروب العقاب الجماعي لسكان القطاع المدنيين، ما يعتب
ات الحرب،          1949رابعة للعام   القانون الدولي اإلنساني، وخاصة إتفاقية جنيف ال       ، والخاصة بحماية السكان المدنيين في أوق

  .والتي يؤآد المجتمع الدولي إنطباقها على األراضي الفلسطينية المحتلة
  

ابر                   وتنتهك سياسة الحصار الشامل للقطاع، بما فيه فرض السيطرة الفعلية على مجاليه الجوي والبحري، وإغالق آافة المع
سان                   الحدودية له، م   وق اإلن ة لحق شرعة الدولي سان، وخاصة ال وق اإلن دولي لحق انون ال ايير الق سياسة من        .  ع ذه ال د ه وتزي

سياسية، وخاصة حق آل                        ة وال وقهم المدني ضًال عن حق سكان، ف ة لل تدهور مجمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي
ره              شخص في الحياة بكرامة، حرية التنقل والحرآة، مستوى المعيشة         يم وغي ه في التعل ل، حق  المالئم، الصحة، الغذاء، العم

  .من الحقوق األخرى
  

ارثي أصًال، نتيجة                       شكل آ دهور ب وقد خلفت إجراءات اإلغالق والحصار الشامل حالة شلل شبه آامل القتصاد القطاع المت
واد الخ      . لمنع دخول الواردات إليه، وخروج الصادرات منه       ة احتياجات    فقد أدى منع آافة أنواع الم ة لتلبي مصانع  ام الالزم

ى اضطرار      القطاع ا إلغالق   عشرات المصانع      إل ا    أبوابه ية          ووقف عمله اء األساس واد البن ر في م نقص الكبي ا أدى ال ، آم
تج              الي القطاع، ون ساني، الضرورية أله واالسمنت إلى توقف العديد من المشروعات اإلنشائية والعمرانية ذات الطابع اإلن

ر من       العمال إلى صفوف العاطلين عن العمل،      آالف  مام  انض عن ذلك  ى أآث ة إل سبة البطال ع ن ر   3%40ما رف ، ومؤشر الفق
د                .  4%80بين سكان القطاع إلى أآثر من        التزامن مع تقيي ل، ب آما أدى خفض طاقة المصانع اإلنتاجية، أو توقفها عن العم

ا را لزي عار، نظ دل األس ي مع اع ف ى ارتف اع إل واردات للقط اال روض منه ي المع نقص ف سلع، وال ى ال ب عل . دة الطل

                                                 
ر في   أشارت معظم التقارير الرسمية الصادرة عن ال -  3 مؤسسات الدولية  العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة  إلى ارتفاع نسبتي البطالة والفق

اطلين عن العمل        سبة الع سطينيين أن ن ع       %40قطاع غزة، وقد ذآرت وآالة غوث وتشغيل الالجئين الفل ى القطاع، ومن شديد الحصار عل ،  لكن ت
د من المشروعات                دخول المواد الصناعية الخام، ومواد البناء األ       د العمل في  العدي ساسية، واالسمنت، أدى إلى إغالق العديد من المصانع، وتجمي

  .اإلنشائية والعمرانية،  ما أدى إلى توقف آالف العمال عن العمل، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة بصورة غير مسبوقة
  
  .نفس المصدر-  4
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  حالة المعابر الحدودية لقطاع غزة: أوًال

  
 تاريخ ذبرز التطورات التي شهدتها معابر قطاع غزة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك منأيتناول هذا المحور 

  :30/9/2007 تاريخ  وحتى16/7/2007
  

  فرادالمعابر الخاصة بحرآة و تنقل األ
  

ما تزال سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي تواصل إغالق المعابر الخاصة بحرآة وتنقل سكان قطاع غزة، وتمنعهم من 
آما تمنعهم من حرية التنقل والحرآة .  السفر إلى الخارج عبر معبر رفح البري، الواقع على الحدود المصرية الفلسطينية

فقد واصلت إغالق معبر رفح الحدودي، إغالقا آليا، لليوم .  فيها مدينة القدس المحتلةبين قطاع غزة والضفة الغربية، بما 
 منذ بداية العام، ولم تسمح باجتيازه إال لفئات 273لليوم " ايرز" على التوالي، واستمرت في إغالق معبر بيت حانون 113

آة و تنقل األفراد سلبا على مجمل الحقوق وقد انعكس إغالق المعابر الخاصة بحر.  محدودة، في  ظل إجراءات معقدة
وفيما يلي أبرز .  االقتصادية واالجتماعية لسكان القطاع المدنيين، خاصة حقهم في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية

  :  التطورات الخاصة بتلك المعابر
  

 معبر رفح البري

و جزئيا أاستثنائيا ولو  ،فتحهباالحتالل لها سلطات تسمح خاللم ، وبصورة تامة، حيث  يوما113يزال المعبر مغلقا منذ ال 
ها، إجراءاتمن  ، خالل هذه الفترة،قوات االحتاللوقد شددت .  من أجل عودة من ال يزالون عالقين في األراضي المصرية

األجهزة وذلك في أعقاب انسحاب أفراد وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، ، 10/6/2007صباح يوم آليًا منذ أغلقته حيث 
والجدول التالي .  األمنية الفلسطينية والمراقبين األوروبيين من المعبر، وسيطرة حماس على األوضاع في قطاع غزة

  :5يوضح حالة المعبر في فترات زمنية مختلفة

  جدول يوضح عدد أيام إغالق المعبر في فترات زمنية مختلفة
  إغالق جزئي  إغالق آلي  الفترة  البيان
يغطيها الفترة التي 
  التقرير

16/7/2007-
30/9/2007  

77  00  

منذ سيطرة حرآة 
  حماس على القطاع

10/6/2007-
30/9/2007  

113  00  

  50  223 30/9/2007-1/1/2007  منذ بداية العام
منذ العملية العسكرية 
  في آرم أبو سالم

25/6/2006-
30/9/2007  

374  82  

ذين آانوا قد علقوا على الجانب المصري من المعبر، وفي  مواطن من سكان القطاع، وال6000تفاقمت مأساة نحو  •
  فتح معبر رفح البري من أجل انتظار يومًا في 50مدينتي رفح والعريش المصريتين، وذلك بعد أن قضوا نحو 

                                                 
ذه   مواطنًا من108 تمكن نحو 30/09/2007 بتاريخ  5  أهالي القطاع من العودة إلى بيوتهم عبر معبر رفح البري، وذلك في استثناء وحيد خالل ه

ا                     .  الفترة ر العوج ر معب ودة عب ذين رفضوا الع ة، وال انون  - وقد عاد هؤالء بالفعل إلى ذويهم، ومعظمهم من المحسوبين على حرآ ز ( بيت ح ، )إيري
  .يبدعوي أنهم مطلوبون لسلطات االحتالل اإلسرائيل
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 100 سمحت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي لنحو 29/7/2007وبتاريخ .  عودتهم إلى بيوتهم في مدن قطاع غزة
 سالم على الحدود أبونيًا منهم بالعودة إلى القطاع، وذلك عن طريق معبر العوجا التجاري، شرق معبر آرم فلسطي

وقد استمر دخول العالقين، وعلى ).  إيريز(وقد وصلوا إلى قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون .  المصرية اإلسرائيلية
 33 سمحت السلطات المحتلة بدخول 13/8/2007 وبتاريخ . 9/8/2007 ولغاية 29/7 أيام، خالل الفترة من 10مدار 

، ولم يتبق في الجانب المصري سوى نحو مائة فلسطيني، حيث رفضوا ) إيريز-معبر العوجا( فلسطينيًا عبر نفس الطريق
 .  العودة في حينه عبر معبر إيريز، وذلك خوفًا من قيام قوات االحتالل باعتقالهم

ا  تحت وطأة العوز والحاجة         45عاشوا ما يزيد عن      مريض، آانوا قد     1200وبينهم نحو   جدير بالذآر أن العالقين،      •  يوم
ان هؤالء     .للغذاء والدواء والمأوى المالئم، وفي ظل ظروف حياتية بالغة القسوة       سافرين  وآ ادروا القطاع   الم د غ ى   ق  إل

ار        ارب أو ألغراض العمل   مصر والخارج عبر معبر رفح الحدودي، وذلك من اجل العالج، الدراسة، زي ان   .ة األق  وآ
انوا              أيضامن بينهم    ذين آ ي الخارج، وال د وصلوا      مئات العائالت الفلسطينية، المقيمة ف ارة          ق ى مصر في طريقهم لزي إل

نهم       .  أهلهم وذويهم في قطاع غزة     ان بي ا آ ات من   آم ات         مئ م عملي م، أو أجريت له رة عالجه ذين امضوا فت المرضى ال
دام             .  جراء طول فترة إقامتهم   ودهم  جراحية، ونفذت نق   اتهم وصحتهم النع ى حي وقد تعرض هؤالء إلى مخاطر حقيقية عل

   .أبسط مقومات الحياة، وعدم مقدرتهم على توفير احتياجاتهم من الغذاء والدواء
 
شفيات    مواطنين من سكان القطاع، وبذلك ارتفع عدد الذين توفو  5وقد توفي خالل الفترة التي يغطيها التقرير         • ا، في المست

اريخ               ر بت ام إغالق المعب ذ إحك ر، ومن ة من المعب ذين     10/6/2007والمدن المصرية القريب سطينيين ال ين صفوف الفل ، ب
ى   صر، إل ي م القين ف انوا ع ة20آ ًا ومواطن امين     . مواطن ول جث رائيلي دخ ي اإلس تالل الحرب وات االح ت ق د أعاق  وق

دخول         سمح ب الم            المتوفين لعدة أيام قبل أن ت و س رم أب ر آ ر معب الوم   " ها عب رم ش ابر،       "آي ة المع ا لنص اتفاقي ك خالف ، وذل
وم              ي ي ة ف الي يوضح أسماءهم        . 25/11/2005الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية أمريكي والجدول الت

   .وتاريخ دخولهم إلى القطاع
  
 صر خالل الفترة التي يغطيها التقريرجدول بحاالت الوفاة من سكان القطاع الذين علقوا في م

تاريخ الوفاة في  مكان السكن العمر االسمالرقم
 مصر

تاريخ دخول 
الجثمان إلى 
 القطاع

 مالحظات

)شلحة(سناء احمد شنن  1 م17/7/2007 بلدة جباليا عاما29  م18/7/2007   مريضة 
م19/7/2007 - مدينة غزة عاما41 وفاء حمدي الجعل 2  مريضة 
د رمضان الخطيباحم 3 م28/7/2007 مدينة رفح عاما43  م31/7/2007   مريض 
عبد الرحمن إسماعيل  4

 لبد
م5/8/2007 بيت الهيا عاما17 م7/8/2007   مريض 

م10/8/2007 مخيم النصيرات عاما54 فاطمة موسى عبيد 5 م12/8/2007   مريضة 
 
انون      7500يزال أآثر من    ال  ي،  برنتيجة الستمرار إغالق معبر رفح ال      • من استمرار    مواطن من سكان قطاع غزة يع

ى    منعهم من    ين هؤالء       .  لخارج االسفر إل ي دول                2500 نحو ومن ب ة ف ة مسجلين في الجامعات األجنبي  طالب وطالب
د عن  ا يزي ضا م ين هؤالء أي ارج، ومن ب ارج500الخ ي الخ ة للعالج ف ة ماس ة مرضية بحاج ؤالء و.   حال اني ه يع

 العالقين في ويكابد العديد من.  عهم الصحية في ظل تأخير تلقيهم العالج المناسب ألمراضهم المرضى من تردي أوضا   
اتهم إالمصير المجهول، والخوف من فقدان مصادر رزقهم ، حيث يعملون في الخارج، و        القطاع   ي    قام دان الت  في البل

 .أوشكت على االنتهاءيعملون بها 
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  "ايرز" معبر بيت حانون 
  

ل      77طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، بحيث أغلق لمدة ) ايريز( عبر بيت حانون استمر إغالق م  ام تنق ا أم ا آلي ا إغالق  يوم
ى   ام إل ة الع ذ بداي ام اإلغالق من دد أي ع ع سطينيين، ليرتف واطنين الفل ا273الم د سمحت .  يوم ي  وق تالل الحرب وات االح ق

ر      ،رالتقري هذا   خالل الفترة التي يغطيها   ، و اإلسرائيلي از المعب ات في عدد محدود        .   لبعض الفئات باجتي ذه الفئ وتنحصر ه
ر،                  400من التجار ال يتجاوز      از المعب م باجتي سمح له  تاجر، وبعض العاملين في المنظمات الدولية ممن يحملون تصاريح ت

  .وبعض الحاالت اإلنسانية من المرضى والمصابين
  

تالل     • لطات االح ت س سطس أعلن هر أغ صف ش ي منت ن    وف دودة م داد مح سماح ألع ن ال رائيلي ع ي اإلس الحرب
انون     ت ح ر بي ر معب ارج، عب ى الخ سفر إل اع لل واطني القط ز(م صرية   -)إيري دود الم ى الح ا، عل ر العوج  معب

سلطة                              .  اإلسرائيلية ع ال شأنها م سيق ب تم التن واج ي ر أف واطني القطاع، عب سفر عدد من م سمح ب ا ست وأعلنت أنه
سطينية ادر .  الفل د ب زة،  وق ة بغ شؤون المدني ي مكاتب وزارة ال مائهم ف سجيل أس القين لت واطنين الع ن الم آالف م

ي الخارج         اجون للعالج ف ذين يحت ي الخارج، الطالب والمرضى ال ون ف م ممن يعمل دوبي   .  معظمه لم من د س وق
 ). إيريز( حانونوزارة الشؤون المدنية قوائم بالراغبين في السفر إلى مكتب االرتباط اإلسرائيلي في معبر بيت

  
ر بيت                 18/09/2007 وحتى   26/08/2007منذ   • ى معب واج للتوجه إل سة أف  أصدرت سلطات االحتالل قوائم بخم

ذه      .   شخصًا فقط 625وقد ضمت األفواج األربعة األولى      .  ، وفي أيام مختلفة   )إيريز(حانون م تنظيم سفر ه د ت وق
ن    ون م ا المواطن انى فيه دًا، ع ة ج ة بطيئ واج بطريق انون  األف ت ح ر بي ى معب اعات عل دة س أخير لع ز( ت ).  إيري

ر          ى المعب ورغم  .  وتعرض العشرات منهم لالستجواب والتحقيق واالبتزاز من قبل ضباط األمن اإلسرائيليين عل
د                     101ذلك فقد أعادت سلطات االحتالل        ة بع ا األسباب األمني ة، من بينه ذرائع مختلف ك ب نهم، وذل  شخصًا من بي

ة األب أو                   مقابلة األشخاص    ة هوي ي بطاق اء ف لضباط جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي، أو بحجة عدم إضافة األبن
سافرين أو                  67آما أعادت السلطات المصرية     .  األم ة للم دم وجود التأشيرات الالزم ة آخرين لع ًا ومواطن  مواطن

 .إنتهاء إقاماتهم
  

سفر      آان بعض من هؤالء المسافرين متوجهًا إلى األردن للدراسة   • م بال سمح سلطات االحتالل له أو العالج، ولم ت
د     .  عبر معبر الكرامة، على الحدود الفلسطينية األردنية       وتكبد هؤالء عناء السفر واالنتظار لعدة أيام في مصر بع

ة               ة األردني ى المملك سفرهم إل ق من         .  أن جرى ترحيلهم إلى المطارات المصرية، تمهيدًا ل ذآر أن الطري جدير بال
ط، األمر    90إلى معبر الكرامة، على الحدود الفلسطينية األردنية تستغرق نحو ) إيريز(بيت حانون معبر   ة فق  دقيق

ب         ن التع د م ي مزي سببت ف سافرين، وت ة الم ان آرام ى إذالل وامته ة عل سلطات المحتل رار ال س إص ذي عك ال
 .      واإلرهاق لهم

  
راغبي  • ن ال امس م وج الخ تالل للف لطات االح م إصدار س ماء رغ ضم أس ان ي ذي آ سفر، وال ي ال ًا 186ن ف  مواطن

ة       18/09/2007ومواطنة، غير أن سلطات االحتالل أعادت هذا الفوج بالكامل، وذلك بتاريخ             ذرائع أمني ك ل ، وذل
ا  ًا إلدعاءاته ضم   .  وفق ي ت سة، والت واج الخم ين األف ًا من ب افروا فعلي م يتجاوز عدد من س ذلك ل ًا 811وب  مواطن

وى  ة س ابيع    457ومواطن ة أس ن ثالث ر م دت ألآث رة امت الل فت ك خ ط، وذل ة فق ًا ومواطن ذه .   مواطن طء ه إن ب
م في                 دانهم فرص عمله اوفهم بفق د من مخ اء القطاع، ويزي القين من أبن اة الع اإلجراءات بشير إلى استمرار معان

.  لي في جامعاتهم في الخارج الخارج، أو ضياع إقاماتهم وفقدان المئات من الطالبات والطالب للعام الدراسي الحا           
ز ( والجدول التالي يوضح عدد المسافرين الذين وصلوا إلى معبر بيت حانون             سفر           )إيري ، وعدد من تمكن من ال

 :             فعليًا والوصول إلى األراضي المصرية
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  ، وعدد من المسافرين فعليًا)إيريز( جدول بعدد المسافرين الذين وصلوا معبر بيت حانون 
  

وفقًا عدد المسافرين   التاريخ
الذين للقوائم و

  وصولوا معبر إيريز

المسافرين الذين عدد 
ن قبل أعيدوا م
االحتالل سلطات 

  اإلسرائيلية

المسافرين الذين عدد 
من قبل أعيدوا 

  السلطات المصرية

 المسافرين فعليًاعدد 

26/8/2007  102  25  00  77  
30/8/2007  164  15  25  124  
4/9/2007  179  31  12  136  
6/9/2007  180  30  30  120  

18/9/2007  186  186  00  00  
  
ر مرور                  • ا التقري ي يغطيه رة الت ي اإلسرائيلي خالل الفت وات االحتالل الحرب على صعيد الحاالت اإلنسانية، عرقلت ق

ر                            از معب تمكن سوى عدد محدود من مرضى القطاع من اجتي م ي  بيت   عشرات المرضى عبر المعبر، ونتيجة لذلك ل
ذآر   . حالة يوميا  20للعالج في مستشفيات إسرائيل والضفة الغربية، بمعدل يومي ال يتجاوز           " ايرز" حانون    جدير بال

ر                             رة، وغي انون أمراضا خطي ة يع ضفة الغربي شفيات إسرائيل وال ي مست ات للعالج ف دموا بطلب ذين يتق أن المرضى ال
ح   قادرين على التوجه للعالج في المستشفيات المصرية    ر رف ستمر لمعب م بحاجة ماسة للعالج      .  بسبب اإلغالق الم وه

  .من أمراض مختلفة ال يتوفر عالج في مستشفيات القطاع 
دة،         • رور معق راءات م ط إج ة وس ساعات طويل ار ل ى االنتظ ر، إل دخول المعب م ب سمح له ذين ي ضطر المرضى ال وي

سان        ة اإلن ة بكرام ة ومهين يش دقيق ات تفت ا لعملي تئجارهم       .يخضعوا خالله ة إضافية الس اليف مالي د المرضى تك ويتكب
ي                      وات االحتالل الحرب د أن واصلت ق سيارات إسعاف إسرائيلية لنقلهم من المعبر إلى المستشفيات المحولون إليها، بع

ر   ر المعب رور بالمرضى عب ن الم سطينية م عاف الفل يارات اإلس رائيلي س م   . اإلس سموح له دد المرضى الم ان ع وآ
 . حالة مرضية قبل نحو العام ، تم تقليصهم تدريجيا50ائيل للعالج يصل إلى نحو بدخول إسر

زة األمن اإلسرائيلية، ومساومات خالل                             • دي ضباط من أجه ى أي زاز عل ات إبت وقد تعرض العديد من المرضى لعملي
نحهم                  .  عمليات استجوابهم على المعبر    ى م د من الحاالت المرضية عل صاريح دخول     وقد ساوم ضباط األمن العدي  ت

ديمهم                             ر تق ك عب زة األمن اإلسرائيلية، وذل اون هؤالء المرضى مع أجه ل تع شفيات اإلسرائيلية مقاب للعالج في المست
 .لمعلومات تجسسية

ل،          اعتقلت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي       15/8/2007بتاريخ   • شيخ خلي د ال ا،    40المواطن ناهض احم ك   عام وذل
ر   المقاصد الخيرية في القدس للعالج،      أثناء توجهه إلى مستشفى      انون       عب ر بيت ح ز " معب داء أي       "ايري ك دون إب ، وذل

ة وعظام الحوض،            .أسباب رات القطني ي الفق   وآان المريض يعاني من تدهور في حالته الصحية، حيث يعاني آسر ف
 .وقد حصل على تصريح مرور للعالج في مدينة القدس

ان،     توفي المواطن عل 15/8/2007بتاريخ   • سبب رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي       52ي شحادة خلف علي ا، ب  عام
صحية               ه ال ة حالت وفي      .  منحه تصريح دخول إلسرائيل إلى مستشفى ايخلوف، وذلك للعالج ومتابع ان المريض المت وآ

ي المست                            ام ف ام ونصف الع ل ع ة قب ة جراحي د أجرى عملي شفى يعاني من ورم سرطاني في القنوات المرارية، وآان ق
 بطلب للحصول على 1/8/2007وقد حدد له موعد من قبل المستشفى لمتابعة حالته الصحية، حيث تقدم بتاريخ       .  نفسه

اريخ   ه بت رائيليا لطلب ضا إس ى رف ه تلق شفى، إال ان ى المست ه إل رائيل للتوج دخول إس صريح ل ال دون 6/8/2007ت ، ح
شفى   ى المست ن الوصول إل ه م ال ف .  تمكن ه أم رر محاولت اريخ   وآ د بت ب جدي دم بطل صريح، وتق ى ت ي الحصول عل

 جدير بالذآر أن المرآز الفلسطيني لحقوق .  ، وقبل أن يتلقى ردا تدهورت صحته وتوفي على اثر ذلك9/8/2007
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سان اء، ورابطة اإلن وق أطب سان لحق اريخ اإلن دخال، بت ات 13/8/2007، ت دى الجه ، ل

ل أن      .   للعالج خشية تدهور حالته    إسرائيل لىإالمختصة، من أجل السماح للمريض بالدخول        غير أن المريض توفي قب
 .  يسفر ذلك عن أية نتائج

اريخ  • و     24/09/2007وبت رائيلي نح ي اإلس تالل الحرب لطات االح ت س ون    150 أوقف ن يحمل نهم م ن بي صًا، م  شخ
ر من              ر ألآث ى المعب ة، وعدد من المرضى عل ا 10تصاريح دخول صادرة للمنظمات الدولي ام ضباط    .  عات س د ق وق

أخرة استمرت                      ى ساعات مت ة، وحت ضفة الغربي األمن المتواجدين على المعبر بإستجواب الغالبية من المسافرين إلى ال
وتكبد المسافرون عناء إضافيًا، خاصة بعد يوم طويل من الصيام، وتأخرهم عن موعد اإلفطار بنحو                 .  بعد الثامنة ليالً  

اعتين ونصف سلط.  س ة نحو وأعادت ال صاريح 130ات المحتل ازتهم ت م حي ة، ورغ باب األمني دعوى األس  شخصًا ب
المرور  20الدخول الصادرة عن تلك السلطات نفسها، ولم تسمح سوى لنحو            د عانى عدد من المرضى      .   شخصًا ب وق

ا          )إيريز(من االنتظار الطويل داخل معبر بيت حانون       ء من اإلجراءات     ، حيث لم يكن يسمح لهم بالعودة إال لحين اإلنته
 .األمنية

  
اجتياز المعبر بصورة استثنائية من اجتيازه بخالل الفترة التي يغطيها التقرير حرمت قوات االحتالل الفئات المسموح لها 

  : بأيام اإلغالقوفيما يلي جدوًال.  عدة مرات
 

  مالحظات  سبب المنع  التاريخ
  تياز المعبرمنع آافة الفئات من اج  األعياد اليهودية  12/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  األعياد اليهودية  13/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  األعياد اليهودية  14/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  األعياد اليهودية  15/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  لم تحدد األسباب  9/2007//20
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  لم تحدد األسباب  21/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  لم تحدد األسباب  22/9/2007
ض العاملين عسمح لثمانية مرضى باجتياز المعبر، وب  لم تحدد األسباب  23/9/2007

  .في المنظمات الدولية، ومنع التجار
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  األعياد اليهودية  26/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  األعياد اليهودية  27/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  األعياد اليهودية  28/9/2007
  منع آافة الفئات من اجتياز المعبر  األعياد اليهودية  29/9/2007
  ئات من اجتياز المعبرمنع آافة الف  األعياد اليهودية  30/9/2007

  
 
ك لألسبوع      • م، وذل ل ذويه اء القطاع من قب ين من أبن ارة المعتقل ع زي ي اإلسرائيلي تمن وات االحتالل الحرب زال ق ال ت

ارات               .  الحادي عشر على التوالي    سئولة عن تنظيم زي ة الم صليب األحمر هي الجه ة لل ة الدولي ذآر أن اللجن جدير بال
سجون اإلسرائيلية حتى منتصف       أهالي المعتقلين، و آانت ت     ى ال نظم برنامج زيارة أهالي المعتقلين من أبناء القطاع إل

شريعي                         . حزيران الماضي  ع أعضاء المجلس الت ي اإلسرائيلي من ة أخرى تواصل سلطات االحتالل الحرب ومن جه
 .) إيريز( بيت حانونالمنتخبين، وخصوصًا المحسوبين على حرآة حماس من التنقل بين الضفة والقطاع، عبر معبر
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   )الصادرات والوارداتحرآة ( التجارية المعابر : ثانيا

  
  "آارني" معبر المنطار 

 
ر          ،المعبر التجاري أغلق   ا التقري ي يغطيه رة الت دة   خالل الفت دة     66، لم ي، ولم شكل آل ًا ب ي   11 يوم شكل جزئ ًا ب د  .   يوم وق

ذه   رة اإلغالق ه كلت فت ام إغال ش دد أي ي ع سبة ف ى ن ًا،  أعل ًا أو جزئي واء آلي ه، س ك ق ام وذل ة الع ذ بداي ا و، 2007من قياس
ي                 % 41.7فقد بلغت نسبة أيام اإلغالق الكلي       .  بالفترات السابقة  ام اإلغالق الجزئ سبة أي غ ن ا بل ام، فيم من إجمالي عدد األي

ام % 17.6 دد األي الي ع ن إجم ود وي.  م ذ  ع ه من تمرار إغالق ى اس ك إل صورة متوا13/6/2006ذل ام صادرات  ب صلة أم
الي  منذ بداية العام  و،  يرتفع بذلك عدد أيام إغالق المعبر      و  .وواردات القطاع من السلع التجارية،     ى   الح ا   114إل ا إغالق  يوم

اً    48 آليا، و  د   .  يوما إغالقا جزئي ًا    خلف  وق أثيرًا آارثي صادية لقطاع غزة      ذلك ت سانية واالقت ى األوضاع اإلن خالل  و . عل
ي اإلسرائيلي         محتسالفترة التي    ا   سلطات االحتالل الحرب ساعات محدودة         فيه ر ل شغيل المعب سمح سوى بمرور          بت م ت ، ل

  : والكميات الواردة إلى القطاع بأيام التشغيلوفيما يلي جدوًال.  حبوب القمح، الدقيق واألعالفتوريدات من 
  

  القطاعنوع البضائع الواردة إلى   ساعات عمل المعبر  التاريخ
   طن قمح2440   مساء3:30 – صباحا 10  23/7/2007
   طن قمح وحبوب وأعالف2820   مساء5 – صباحا 10  30/7/2007
   طن قمح وأعالف2574   ظهرا2 – صباحا 9:30  6/8/2007
   طن قمح وحبوب2335   مساء4 - صباحا10:30  12/8/2007
   طن حبوب وأعالف2560   مساء4 - صباحا9:30  21/8/2007
   شاحنة حبوب و قمح وأعالف61   مساء4 -حا صبا9:30  3/9/2007
   شاحنة قمح وأعالف60   مساًء4 – صباحًا 9  6/9/2007
   شاحنة حبوب و قمح وأعالف60   مساء4 - صباحا9:30  10/9/2007
   شاحنة حبوب و قمح وأعالف62   مساء3:30 – صباحا 10  20/9/2007
  عالف شاحنة حبوب وقمح وأ72   مساء3:30 – صباحا 10  24/9/2007
   شاحنة حبوب و قمح و أعالف62   مساء3:30 – صباحا 10  25/9/2007

  
زال،  • دودة،      أدى، وال ي ساعات مح شغيله ل و، أو ت ذا النح ى ه ر عل الق المعب تمرار إغ ى اس سكان  إل اة ال ل حي ش

ا              آما  .  المدنيين ى حي ا عل د شهدت    ف .ة سكانها عرض القطاع بأآمله إلى أزمة إنسانية، ما يزال يخشى من نتائجه ق
دقيق      ان، ال ة  أسواق القطاع نقصا خطيرا في المواد الغذائية األساسية، خاصة األلب ال،    ، األدوي ودرة حليب األطف وب

سلع                    . خلفت أعباًء إضافية عليهم    ما أثار أزمة لدى السكان     ات من ال اء المئ ى إختف ا تعرضت أسواق القطاع إل   آم
ة وقطع       والبضائع األخرى، والالزمة في آافة القطاعات،      زة االلكتروني سيارات واألجه  آمواد البناء وقطع غيار ال

ضائع                             .  غيارها د من الب ساد، حيث اختفت العدي ود والك ة من الرآ ى حال ذلك تعرضت أسواق القطاع إل ونتيجة ل
اء         واد البن سلع، آم .  منها، فيما شهدت موجة خيالية من إرتفاع األسعار، وصلت إلى خمسة أضعاف لبعض أنواع ال

ا           و في المقابل شهدت أسعار السلع األساسية الغذائية موجة من االرتفاع غير المسبوق، نظرًا لغياب المعروض منه
دقيق، األرز،       .  وزيادة الطلب عليها   سكر، ال ام، ال ال، زيت الطع وقد ارتفعت أسعار الحليب، األجبان، حليب األطف

 .أسعارها قبل تشديد إجراءات الحصارمن % 80 -% 20الغاز المنزلي والتبغ، وبنسب تراوحت بين 
ر المنطار         • ابر، وخاصة معب ارني  " خلف استمرار إغالق المع ار القطاع       " آ دد بانهي ارًا القتصاد القطاع، وه دم

ى القطاع            واردات  من وال صادرات وال ة ال ستمر لحرآ شكل     .  الخاص فيه، بسبب التوقف الم لبا ب وانعكس ذلك س
 من مصانع وشرآات % 85 فقد أوقفت ما يزيد عن  .ت التشغيلية واإلنتاجيةآبير على أنشطة مختلف القطاعا

  



  المـــرآـز الفلسطينـي لحقــوق اإلنســان                
                                             PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS              

  
 

 
08 2824776 / 2825893  تليفون وفاآس 1328ب .  ص - بجوار فندق األمل -عمارة  قدادة  - شارع عمر المختار -غزة   

Gaza - Omar El Mukhtar St., - Qadada Building - Near Amal Hotel - P.O. Box 1328 - Tel/Fax: 08 - 2824776 / 2825893 

E-mail: pchr@pchrgaza.org – Web page: www.pchrgaza.org 
 
 

 

14 
 

  
ة    2005القطاع التي آانت تعمل في حزيران        شطتها اإلنتاجي % 15، وخفضت      6 أن

ة            ة الالزم واد األولي ة من الم ة آمي من المؤسسات طاقتها اإلنتاجية إلى نصف قدرتها، بسبب عدم دخول القطاع أي
ى      %.  80 وقد أدى ذلك إلى انخفاض اإلنتاج بنسبة تزيد عن            .عفي اإلنتاج والتصني   واضطر معظم أرباب العمل إل

ي             35.000االستغناء عن العاملين لديهم، علما بان        ر ف اع آبي ذر بارتف ا ين دى القطاع الخاص، م  موظف يعملون ل
ي قطاع اإل                       ين عن العمل ف يهم المتعطل ل، خاصة إذا أضيف إل سبب      نسبة العاطلين على العم ر، ب شاءات والتعمي ن
 عامل من أصل   35.000النقص الشديد في االسمنت ومواد البناء األساسية في أسواق القطاع، والبالغ عددهم نحو            

 .7 عامل يعملون في هذا القطاع 42.000
صناعات في قطاع غزة، خاصة لل              في خسائر   " آارني"تسبب إغالق معبر المنطار      • ي   مصانع فادحة لقطاع ال  الت

 ماليين 8 في القطاع نحو خسائر مصانع الخياطةفقد بلغت .  في تسويق منتجاتها على التصديرتعمل وتعتمد آانت 
فيما بلغت خسائر      8. بسبب التوقف الكلي لتلك المصانع      ألف عامل عن أعمالهم    25 نحو   تعطلفيما  ،  دوالر شهرياً 

ي     ذ إغالق المنطار     ، و قطاع إنتاج األثاث المكتب ارني (من ذ   ) آ ران الماضي     منمن ر من   تصف حزي ون  12، أآث  ملي
ر من      تلك  في  ويتراآم حاليًا   .  دوالر ضائع    400المصانع أآث ة بالب ة محمل صدير، والتي تنتظر أن      حاوي دة للت المع

وفي المقابل توقف جراء ذلك     مليون دوالر، 8ة تلك البضائع بنحو وتقدر قيم.  تسمح بتصديرها سلطات االحتالل   
 9.نوا يعملون في هذا القطاع آالف عامل آا8نحو 

دة                        و • شاريع القطاع الخاص المعتم دة لمختلف مؤسسات وم ا ضربة جدي ا معادي شكل قرار اعتبار قطاع غزة آيان
.  في قطاع غزة مع آافة األسواق الخارجية   الفلسطيني   فقد جاء القرار لينهي عالقة المنتج     .  على السوق اإلسرائيلية  

ا، س     ويطرة اإلسرائيلية على آافة المعابر الحدودية للقطاع وم        ، وجراء الس  وبموجب هذا القرار   تنتهي اصلة إغالقه
ة زة واألسواق الخارجي ين قطاع غ ة ب ة التجاري ي  العالق سطيني ف صاد الفل ى االقت ة عل سائر فادح يخلف خ ا س ، م

رار        .  القطاع ذا الق اء ه اب طلب سلطات االحتالل ل       وقد ج ي أعق ارك اإلسرائيلية  ف تخليص  وقف   أن تسلطة الجم
 في طريق إن آانت  أو،فعليًا آانت على وشك التخليصوبغض النظر إن غزة، قطاع إلى  جميع الحاويات المتجهة

اء وصول نها ألي مين رائيلية م وانئ اإلس د .  الم ام الحاسوب  وق ن نظ زة م ي الخاص بغ رقم الجمرآ  حذف ال
ع وار          ، في خطوة    الجمرآي ة بجمي ع اإلجراءات المتعلق د جمي اك       لتجمي شرآات هن ونتيجة    10.دات و صادرات ال

ا    تلك  ل ة لتجار من قطاع غزة          750سلطات االحتالل تحتجز نحو          زالت اإلجراءات م ضائع        حاوي ة الب در قيم ، تق
ل مسار    ومن ناحية ثانية فقد .   مليون دوالر40الواردة فيها بنحو     م تحوي ة  950ت ضفة    بضائع   حاوي ى ال أخرى إل

ر ب        م تغيي ا الجمرآي، من      الغربية بعد أن ت ة    قطاع  يانه ضفة الغربي ى ال ك  غزة إل ا     ، وذل ة، بيتوني ابر الطيب ر مع عب
 11.والجلمة

  
 معبر ناحل عوز

  
                                                 

اد         21/6/2007 قرار الحكومة اإلسرائيلية الصادر بتاريخ -  6 ر في ازدي  الذي يقضي إيقاف التعامل بالكود الجمرآي لقطاع غزة ساهم إلى حد آبي
ر ا                        وانئ  عدد المصانع التي توقفت عن العمل، أو خفضت طاقتها اإلنتاجية، حيث حرم هذا القرار تجار القطاع من االستيراد والتصدير مباشرة عب لم

تح –اإلسرائيلية، ووضعهم أمام خيارات صعبة       ر المنطار      هذا في حال ف ارني "  معب واردات   " آ صادرات وال ام ال تيراد       - أم ا التوقف عن االس  فأم
ضائ                            ة الب ر في تكلف اد الكبي ا يعني االزدي ة، وهو م ضفة الغربي ود ال ق آ واد  والتصدير، أو اللجوء لالستيراد والتصدير غير المباشر عن طري ع والم

ا                ر منه ال تلف جزء آبي ان من      . الخام، نتيجة دخولها للضفة الغربية، واجتيازها عشرات الحواجز اإلسرائيلية، مع احتم رار المباشر آ انعكاس الق
د من المصان                 ة في توقف العدي ذا األسباب مجتمع سببت ه د ت اع أسعارها، وق ا، وارتف واع منه اذ أن ل،   خالل قلة البضائع في القطاع، ونف ع عن العم

    .خاصة مع نفاذ المواد الخام ، أو ارتفاع أسعارها، بحيث أصبحت العملية اإلنتاجية غير مجدية اقتصاديا
سطيني     -  7 ارة الفل س التج اع الخاص و مجل سيقي للقط س التن داد المجل اص، إع اع الخ ى القط ابر عل ر إغالق المع ول اث ر ح د"  تقري ال تري ، "ب
13/7/2007.  

  .26/9/2007 أبو شنب، رئيس اتحاد مصانع الخياطة في قطاع غزة لجريدة األيام، تصريح محمد-  8
  .26/9/2007 تصريح هشام العويني، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة لجريدة األيام، -  9

  .2007مبر  آثار إغالق معابر قطاع غزة على التجارة الفلسطينية األوربية، مجلس الشاحنين الفلسطينيين، سبت-  10
  . نفس المصدر-  11
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ي    رة الت از، خالل الفت ات والغ ن المحروق اع م واردات القط ر، المخصص ل ذا المعب ل ه عم
ذلك      37 وقد أغلق خاللها لمدة   . جداً يغطيها التقرير، بطاقة متدنية    ع ب ا، ليرتف ا آلي ا إغالق  يوم

ى      و،   آلياً عدد أيام إغالقه   الي، إل ام الح ة الع اً 74منذ بداي ا          .   يوم ي يغطيه رة الت ر، وخالل الفت ق المعب د أغل ذلك فق وإضافة ل
ا  47 يوما، و  35التقرير، أمام توريد آل من مادتي السوالر والبنزين لمدة           والي     يوم ى الت ي      و  . عل ام الت ي جدوال باألي ا يل فيم

  : منيةاألسباب بذريعة األ أسباب، أو  ذآر المعبر دونفيهاأغلقت 
  

 سبب اإلغالق التفاصيل التاريخ
27/7/2007  دون ذآر أسباب منع دخول آافة أنواع المحروقات 
28/7/2007  دون ذآر أسباب منع دخول آافة أنواع المحروقات 
29/7/2007 ة أنواع المحروقاتمنع دخول آاف   دون ذآر أسباب 
1/8/2007  دون ذآر أسباب منع دخول آافة أنواع المحروقات 
16/8/2007  أسباب أمنية منع دخول آافة أنواع المحروقات 
17/8/2007  أسباب أمنية منع دخول آافة أنواع المحروقات 
18/8/2007  أسباب أمنية منع دخول آافة أنواع المحروقات 

  
داداتها الخاصة بمحطة                        قامت شرآة   • ات، بوقف إم الوقود والمحروق زود القطاع ب ي ت ون اإلسرائيلية، الت  دور أل

ـ  زة، ل اع غ ى قط اء إل د الكهرب ا12مدة تولي اريخ .   يوم ت19/8/2007فبت شرآة إ أوقف اع  ال ة امتن داداتها نتيج م
شرآة اإلسرائيلية الموردة              ود لل د            ونت.  االتحاد األوروبي عن تسديد ثمن الوق رار توقفت محطة تولي ذا الق يجة له

ي مدن          .  الكهرباء عن العمل، بعد نفاذ الوقود الالزم لتشغيلها    ة ف ة الكهربي ر في الطاق ة نقص خطي وظهرت أزم
ر من أسبوع           سا ألآث ا دام ًا      .القطاع، عاش خاللها جزء آبير من سكانه ظالم ه ال يوجد مخزون ذآر أن   جدير بال

ي أن انقطاع                 إستراتيجيًا من المحروقات ل    ا يعن وم، م وم بي دى محطة التوليد، حيث يتم استهالك الكميات الواردة ي
 .  التوريدات ليوم واحد تؤدي إلى توقف عمل المحطة، وبالتالي قطع الكهرباء عن أجزاء آبيرة من قطاع غزة

سبب    أوقفت شرآة دور ألون اإلسرائيلية توريدها للوقود الخاص بمحطة تولي         13/9/2007وبتاريخ   • اء ب د الكهرب
ات    زويد   استأنفت الشرآة ت   14/9/2007وفي اليوم التالي    .  تراآم مستحقاتها لدى الشرآة الفلسطينية     القطاع بكمي

ية  ه األساس ن احتياجات دودة م دومح وم واح شرآة، لي ث أوقفت ال ط، حي اريخ  فق ن 15/9/2007بت داتها م ، توري
ى     ،   أيام متواصلة   5لقطاع لمدة   الوقود ل  ك حت وم   وذل ى          .  20/9/2007ي ذآر أن القطاع بحاجة إل  طن من     200ي

 . ألف لتر وقود طاقة500 ألف لتر بنزين، و 80 ألف لتر سوالر، 350الغاز يوميا، و
  

 معبر صوفا

 يوما 77أغلق المعبر الوحيد المخصص لتزويد القطاع بمادة الحصمة ومواد البناء، خالل الفترة التي يغطيها التقرير، لمدة 
، علمًا  إلدخال المساعدات والمعونات الغذائية يوما26جزئيا لمدة ويستثنى من ذلك فتحه .  ا آليا أمام واردات القطاعإغالق

رتفع عدد أيام اإلغالق الكلي للمعبر منذ بداية ا وبذلك  .)آارني(بأن هذه المواد آانت تدخل في العادة من معبر المنطار
  . يوما212العام الحالي إلى 

وم   الحتالل أغلقت المعبر إغالقا   قوات ا  • ادة   ، ومنعت إدخال   15/6/2007آليا منذ ي اء من     م واد البن الحصمة وم
ًا،    سمحت قوات االحتاللو.  خالله، أسوة بمعابر القطاع المغلقة     ر جزئي إدخال  ب، خالل الفترة التي فتح فيها المعب

ة ل    ، وآانت   شاحنة عبر المعبر  3172نحو   المواد الغذائي ة ب ين،   محمل ى   صالح تجار محلي  شاحنة  23باإلضافة إل
 .محملة بالدقيق واألرز والعدس والحمص لصالح االونروا
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واردات القطاع من الحصمة          ،اإلغالق المستمر لمعبر صوفا   انعكس   •  المخصص ل
فقد أدى عدم دخول      .   على أداء قطاع البناء واإلنشاءات     يسلب، بشكل   ومواد البناء 

ن  ة م ادة أي آمي ة الحصمةم عارها لقل اع أس ى ارتف اء إل ستلزمات البن ات  وم واق ةالمعروضالكمي ي أس ا ف  منه
إلى إعاقة تنفيذ عدة مشاريع حكومية وأهليه، وتوقف العمل الشديد في تلك المواد األولية نقص الآما أدى .  القطاع

شا اإلمشاريع  العديد من   آما توقف العمل في     .  في العديد منها   د خلف     .سكان اإلء  ن به شامل عن        وق ًا ش  ذلك توقف
د عن                  في قطاع اإلنشاءات  العمل   دمرة، والتي تزي ازل الم ، وخاصة مشاريع بناء الوحدات السكنية ألصحاب المن
ون في    آالف العمالوقد نجم عن ذلك توقف .   شقة سكنية في محافظتي رفح وخان يونس       2000 انوا يعمل  الذين آ

   .تلك المشاريع
  

 "م شالومآير" معبر آرم أبو سالم 
  

ر إلدخال              ،  خالل الفترة التي يغطيها التقرير    ،  استخدم المعبر  ا استخدم المعب إلدخال المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، آم
    .قطاع غزةفي  التجاري الوحيد ، وهو المعبر)آارني( استمرار إغالق معبر المنطاربسببالبضائع لتجار القطاع المحليين 

  
 

ه          52لمدة   الفترةه  هذأغلق المعبر خالل     • ام إغالق ع عدد أي ا، ليرتف ا آلي ًا،  يوما إغالق ام    آلي ة الع ذ بداي ى  ،  من  206إل
ام دة  . أي دودة لم ساعات مح ا ول ر جزئي تح المعب ال 25وف تالل بإدخ وات االح ا ق ا، سمحت خالله احنة 66 يوم  ش

ذاء   امج الغ ق برن سطيني، عن طري شعب الفل ة لل ة المقدم المواد الغذائي ة ب الميمحمل صالح WFP  الع  CHF، ول
ر           . واالونروا ق المعب صالح وزارة الصحة، و           7آما دخل القطاع عن طري ة ل صالح     471 شاحنات  أدوي  شاحنة ل

 .والقرطاسية المواد غذائية، الفواآهه، اللحوم المجمدة، تجار محليين محملة باأللبان
سطين قامت  • ار الجانب الفل ادة إلجب اوالت ج تالل بمح لطات االح الم س و س رم أب ر آ تخدام معب ى اس رم " ي عل آي

اه       تضغطوهي  .  التجاري، إلدخال البضائع إلى قطاع غزة     " آارني" بديال عن معبر المنطار   " شالوم ي إتج ًا ف  فعلي
دادات سكان            وما  ،  )آارني(مواصلة إغالقها لمعبر المنطار   ذلك، وذلك عبر     ي إم ر ف نقص الخطي داعيات ال ه ت خلفت

ه التي آانت ت، وواألدوية من المواد الغذائية القطاع باحتياجاتهم ر  ورد إلي ر معب ل ي  .  المنطار   عب تكدس  وفي المقاب
دة   ي مع ات، وه ن المنتج رة م ات آبي زة آمي اع غ صانع قط ي م صديرف اللت تم إدخاله ت ي ر وآان ر معب   عب

 .قبل تشديد إجراءات الحصار وإغالق المعابر الحدودية) آارني(المنطار
ر المنطار،           وفي إطار تشديد ا   • الم عوضًا عن معب و س رم أب ر آ ى معب اد عل حددت سلطات   لقيود، وتكريس االعتم

الم              و س رم أب ري آ ر معب ى القطاع عب الوم  "االحتالل المواد التي يسمح بدخولها إل رم ش سعة  ، وصوفا ب "آي واد  ت م
مدات، األدوية والمستلزمات ملح الطعام، زيت الطعام، المجاألرز، الدقيق، السكر، الحليب ومشتقاته،    :  هي أساسية
 . الطبية

  
   على الحقوق االقتصادية واالجتماعيةاإلغالقثر أ
  

ابر         خلفت سياسة سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي،        شدد وإغالق المع ع         المتمثلة في الحصار الم ى تمت رة عل ارًا خطي ، آث
آما ترآت   ثارها على تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية       الفلسطينيين بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضًال عن آ       

ة، وفي قطاع غزة                        آثارا   سطينية عام سطينيين في األراضي الفل سكان الفل ة لل آارثية على األوضاع االقتصادية واالجتماعي
ك التجارة،  وأصبح الفلسطينيون يعيشون أزمة اقتصادية خانقة شملت مختلف القطاعات االقتصادية، بما في ذل      . بشكل خاص 

وشكلت سياسة اإلغالق الشامل انتهاآًا للحق  .  الصناعة، الزراعة، العمل، السياحة، النقل والمواصالت، االستثمار، والتنمية 
بس والمشرب                     شمل المأآل والمل د  .  في العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في مستوى معيشي مناسب ي لق

وبفعل إجراءات الحصار وغيرها من اإلجراءات،       .  آل فرد في األراضي الفلسطينية المحتلة     مست سياسة الحصار وآثارها     
ات         ي آانتون سطينيين ف ه عزل الفل آرست قوات االحتالل نظامًا جديدًا للتمييز العنصري في األراضي المحتلة، يتم من خالل
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  .غير متصلة جغرافيًا، ويحرمون من أبسط حقوقهم في الحرآة والتنقل
  
ة                          لو اة اليومي ي الحي ر مسبوق ف ارثي وغي دهور آ ى ت قد أدت تلك االنتهاآات، والتي شكلت عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، إل

ر    ونتج عن ذلك     .  من أنماط محاربة السكان في وسائل عيشهم الخاصة       ا  للسكان الفلسطينيين، ومثلت نمطًا جديد     دهور خطي ت
ي       المعيشة   ياتمستووفي   الصحة، التعليم، العمل،     في قطاعات  ة المناسبة، وفي الحق ف ى      .التنمي ا أدت إل اع     آم ر   ارتف  خطي

في معدالت البطالة والفقر المدقع بين الفلسطينيين الذين أصبحوا غير قادرين على توفير الغذاء والدواء والخدمات األساسية       
سطينيين        المعابرحصاد سبعة أعوام من الحصار المشدد، وإغالق        ويمكن القول أن    .  لعائالتهم سكان الفل اة ال ارًا لحي  آانت دم

ى  ه إل سية في د أن تعرضت القطاعات الرئي عافه وتطويره بع سطيني وأي محاوالت إلس صاد الفل ًا لالقت ًا آلي دنيين، وخنق الم
  :   وفيما يلي أبرز تلك اآلثار.  عمليات تدمير شاملة بواسطة اآلالت الحربية للقوات المحتلة

  
 الحق في الصحة

  
ر،         خالل  ،  ة األولية يصحرعاية ال عانت المستشفيات ومراآز ال    ا التقري رة التي يغطيه داداتها من         الفت من نقص شديد في إم

ون من                  ا يزال انوا وم ذين ع ة وعالج المرضى، وخاصة أولئك ال ة لرعاي ة الالزم ستلزمات الطبي األدوية والعالجات والم
رة       ة وأمراض خطي ا  إغالق وانعكس    .أمراض مزمن دة                مع اءة أداء وعمل القطاع الصحي لع ى آف ة عل بر القطاع الحدودي

  : أسباب أهمها
  
النقص الشديد في األدوية والمستلزمات الطبية، ونفاذ بعض أنواعها الضرورية الالزمة للمرضى من ذوي األمراض   •

  .الخطيرة آالسرطان والصرع، والفشل الكلوي، ما عرض حياة مئات المرضى للخطر المتزايد
رائيل،    صع   • ة، وإس ضفة الغربي شفيات ال ى مست ل الحاالت الحرجة من مرضى القطاع إل ضًال عن عدم  وبة تحوي ف

 .  بسبب إغالق معبر رفح البري المستمرجمهورية مصر العربيةالقدرة على تحويلهم إلى 
ح الحدودي،                 • ر رف سبب إغالق معب شفيات المصرية ب ا أدى   تدهور أوضاع المرضى في طريق عودتهم من المست م

 .إلى وفاة خمسة منهم في الجانب المصري من المعبر
رة،           برمته  على القطاع الصحي   وانعكس إغالق المعابر سلباً     • ، فعالوة على حرمان المرضى من ذوي الحاالت الخطي

ي    في الخارج،  من حقهم في تلقي العالج     د     قطاع  ال تشهد المستشفيات والمراآز الطبية ف واع عدي ي أن رًا ف صًا خطي ة نق
ر مجمع        .من األدوية الضرورية الالزمة لذوي األمراض المستعصية واألدوات الطبية المساعدة           مستشفى الشفاء اآب

، أو بعد نفاذوذلك  نوع من الدواء واألدوات الطبية ومستحضراتها، 140طبي في القطاع، بحاجة ماسة وضرورية لـ  
 12.عامة للصيدلة فيه أرصدتها في المستودعات المرآزية لإلدارة القرب نفاذ

د عن   • ا يزي اذ م ا شهدت صيدليات القطاع نف ًا20آم ضرورية للمرضى، خصوصا   مستحضرا طبي ة ال ن األدوي م
ات األذن       سكر والتهاب ذ        .لمرضى الضغط، هشاشة العظام، حساسية وضغط العين، ال د نف ة ق ذه األدوي ان بعض ه  وآ

ذت أرصدتها    األصناف الت   يخشى أن يزداد عدد      فيما   ، أشهر ستةمنذ   ات        ي نف ة آمي ة    نظرًا لمحدودي المسموح  األدوي
 .في أضيق نطاق، ما يعني أن القطاع الصحي سيتدهور بشكل أخطر في حال استمرار إغالق المعابروبإدخالها 

ي قطاع          • نتيجة الستمرار إغالق المعابر الخاصة بحرآة وتنقل األفراد، يعاني المرضى من ذوي الحاالت الحرجة ف
د عن          .  وفا صحية سيئة  غزة، ظر  ي الخارج            500ويوجد في قطاع غزة ما يزي ة مرضية بحاجة ماسة للعالج ف  حال

يهم العالج                 ي هؤالء المرضى  يعانو.  بحسب مصادر وزارة الصحة    أخير تلق ي ظل ت  من تردي أوضاعهم الصحية ف
د من هؤالء المصير المجهول،          ويكابد العد .  ، لنقص اإلمكانيات الالزمة في مستشفيات القطاع      المناسب ألمراضهم  ي

ر          ى معب ود المفروضة عل بسبب استمرار إغالق معبر رفح الحدودي، سبيل عالجهم في المستشفيات المصرية، والقي
 .سبيل عالجهم في المستشفيات اإلسرائيلية ومستشفيات الضفة العربية" ايريز"بيت حانون 

ضا،    1200مصري من معبر نحو     خالل الفترة التي يغطيها التقرير علق على الجانب ال         • د عن      مري ا يزي  45عاشوا م
بعد أن نفذت  ، وفي ظل ظروف حياتية بالغة القسوة،  تحت وطأة العوز والحاجة للغذاء والدواء والمأوى المالئم   يوما  

                                                 
  .زيارة ميدانية لباحث المرآز إلى المستودعات المرآزية لإلدارة العامة للصيدلة في مجمع دار الشفاء الطبي-  12
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امتهمودهم نق رة إق اتهم وصحتهم وتعرضت  ،جراء طول فت ي حي سبب لخطر حقيق ب
دام اة  انع ات الحي سط مقوم دم م، أب اتهم    وع وفير احتياج ى ت درتهم عل ة ق العالجي

ية ؤالء   .األساس ان ه اع رضىالموآ ادروا القط د غ ارج ق ى مصر والخ ل  ، إل ن اج دودي، م ح الح ر رف ر معب  عب
ات المتاحة                  ،العالج نقص اإلمكاني .  وإجراء العمليات الجراحية المعقدة، التي ال تستطيع مستشفيات القطاع  القيام بها ل

القين         وبعد نحو شهر ون    ة الع ذي  ،صف من تفاقم أزمة المرضى، ومعهم بقي غ عددهم نحو     ن ال واطن،  6000  بل سمح   م
 ).إيريز(، ووصوًال إلى معبر بيت حانونإلى القطاع عن طريق معبر العوجابدخولهم 

اريخ                   • ا بت ر العوج د إغالق معب د بع ا     14/8/2007معاناة المرضى بدأت في الظهور من جدي شغيله مؤقت م ت ذي ت ، ال
 بديال عن معبر رفح، حيث تدفق عشرات المرضى، الذين يتلقون عالجا في المستشفيات المصرية، وانهوا فترة 

ة                 • شفيات الخارجي ة في المست ات جراحي م عملي ح والعريش المصريتين          عالجهم، أو ممن أجريت له دينتي رف ى م ، إل
 .على أمل أن يسمح لهم بالعودة إلى القطاع

ر      ،الحتالل اإلسرائيلي   سلطات   عرقلت   " ايريز" وعلى معبر بيت حانون       • ا التقري ي يغطيه رة الت  مرور  ، خالل الفت
تمكن سوى عدد محدود من مرضى         .  للمستشفيات في الضفة الغربية وإسرائيل  عشرات المرضى    م ي ذلك ل ونتيجة ل
م  بمعدل يومي ومعبر للعالج في مستشفيات إسرائيل والضفة الغربية، الالقطاع من اجتياز     ا  20جاوز  يتل ة يومي   . حال

ذآر أن      دمو  المرضى ال   جدير بال انون أمراضا          ن  ذين يتق ة يع ضفة الغربي شفيات إسرائيل وال ي مست ات للعالج ف بطلب
ح  ر رف ستمر لمعب سبب اإلغالق الم شفيات المصرية ب ي المست ه للعالج ف ى التوج ادرين عل ر ق رة، وغي م  . خطي وه

 . في مستشفيات القطاعهافر عالجمختلفة ال يتوبحاجة ماسة للعالج من أمراض 
دة، خضعو    سمح لهم بدخول المعبر ضطر المرضى الذين    وا •  اإلى االنتظار لساعات طويلة وسط إجراءات مرور معق

يارات إسعاف           وا  كبد آما ت   .خاللها لعمليات تفتيش دقيقة ومهينة بكرامة اإلنسان       تئجارهم س ة إضافية الس تكاليف مالي
ن  إسرائيلية   شفيات المحول       قلهم من ا   آي ت ى المست ر إل ا  يلمعب ع              .  ن إليه ي من ة ف سلطات المحتل ك الستمرار ال ود ذل ويع

دخول إسرائيل           . سيارات اإلسعاف الفلسطينية من المرور بالمرضى عبر المعبر        م ب وآان عدد المرضى المسموح له
  . تدريجيا عددهم بشكل تم تقليصو حالة مرضية قبل نحو العام ، 50للعالج يصل إلى نحو 

ا تعرض احد                • ان آخره سفية، آ انون لممارسات تع رغم    ويتعرض المرضى على معبر بيت ح ال ب  المرضى لالعتق
ه حا اريخ   لت ي اإلسرائيلي بت وات االحتالل الحرب د اعتقلت ق دهورة، فق صحية المت اهض 15/8/2007 ال واطن ن ، الم

ى  توجهه أثناء عاما،  40احمد الشيخ خليل،     شفى المقاصد الخيري   إل ر       مست ي القدس للعالج، عن طريق معب  بيت  ة ف
 .ذلك دون إبداء أي أسباب، و"زياير"  حانون

  
  أثر الحصار على الحق في التعليم

  
سطينية                            ى األراضي الفل ي اإلسرائيلي فرضه عل دأت سلطات االحتالل الحرب ذي ب شامل، ال أدت سياسة تشديد الحصار ال

ل رسمية              ،1996المحتلة عامة، وقطاع غزة خاصة منذ العام          إلى إنتهاك حق الفلسطينيين في التعليم، وفرض سياسة تجهي
ة عن مؤسسات  القطاع،                    .  على آافة السكان   وقد سعت تلك السلطات إلى عزل مؤسسات التربية والتعليم في الضفة الغربي

ود   ن القي ة م شديد جمل ر فرض وت ك عب راءاتوذل ات، واإلج ة والطالب ل الطلب ة وتنق ى حرآ ة عل ي  المتعاقب ي أدت ف  والت
ضفة                              د، في ال ا الجامعات والمعاه ا فيه ة، بم ى المؤسسات التعليمي ات قطاع غزة إل محصلتها إلى منع وصول طلبة وطالب

ة لحرآتهم                   .  الغربية بشكل آلي   زيين تصاريح المرور الالزم ات الغ ة والطالب نح الطلب وقد شملت تلك اإلجراءات رفض م
ووصلت حد ترحيل من تبقى منهم إلى قطاع غزة بعد          .  عاهدهم في مدن الضفة الغربية    وتنقلهم من القطاع إلى جامعاتهم وم     

  وجراء تلك السياسة المنهجية التي اتبعتها سلطات االحتالل الحربي .  أن جرى اعتقالهم والتحقيق معهم واالعتداء عليهم
  
  

ر   اإلسرائيلي مع طلبة قطاع غزة الدارسين في الضفة الغربية فقد تناقص عدده            شكل     .  م بشكل خطي ان عددهم ي د أن  آ وبع
سبة في                      % 25ما نسبته    ذه الن سينات، أخذت ه من إجمالي عدد طلبة الجامعات والمعاهد في الضفة الغربية في سنوات التع

  . التناقص إلى الصفر
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-2007انعكست إجراءات الحصار المفروض على القطاع على العام الدراسي الجديد       •
ة              ، والذي بدأ في ا    2008 ة التربوي ة مراحل العملي ألول من سبتمبر الماضي، وفي آاف

ي قطاع غزة                 سطينية ف د، والجامعات الفل دارس، المعاه ا الم صًا شديدًا في       .  والتعليمية، بما فيه د عانى القطاع نق فق
واد القرطاسية                 ة وم ة والتعليمي ستلزمات التربوي ة من الم ه الالزم ر   وجراء استمرار ا   .  إمداداته باحتياجات غالق معب

ستمر، عانت أسواق                      "آارني"المنطار   اجم عن الحصار الم سكان القطاع، والن شية ل ، وبسبب تردي األوضاع المعي
ب،   األقالم والكت ية، آ واد القرطاس ن الم رى م ستلزمات األخ ة، والم ي أوراق الطباع ر ف ص آبي ن نق اع م القط

ا             ة الطالب، م ة             ومستلزمات طالب المدارس آالزى المدرسي و أحذي ة للطلب ى التحضيرات المختلف لبًا عل  انعكس س
 .والطالب للحصول على االحتياجات الالزمة لهم مع بدء العام الدراسي الجديد

أدى الحصار المفروض على القطاع إلى نقص خطير في إحتياجات مطابع القطاع من المواد األولية الالزمة لطباعة                 •
د       ام الدراسي الجدي ية للع اهج المدرس د        آتب المن ضًال عن الكتب والمالزم الدراسية الخاصة بالجامعات والمعاه .  ، ف

ون                  ة والكرت ة للكتب المدرسية آاألغلف ام الالزم واد الخ ار والم وعانت المطابع من عدم وجود ورق الطباعة، األحب
ة وال                      .  واألصباغ ة مع وزارة التربي ا التعاقدي اء بالتزاماته ك عجزت مطابع القطاع عن الوف يم لطباعة    وجراء ذل تعل

ل شهر أغسطس الماضي           ة         .  الكتب، ولم تستطع تسليمها في أوائ ي آاف دارس ف ات الم ة وطالب أثر جراء ذلك طلب وت
واضطرت الوزارة للتنازل عن بعض شروط الجودة، وشروط تسليم الكتب المطلوبة في المواعيد          .  المرحل الدراسية 

 . المطابعالمحددة، وفقًا للعقود المبرمة بينها وبين أصحاب
اهج                 وجراء   • ع مناقصات طباعة آتب المن ى توزي يم إل إغالق المعابر الحدودية للقطاع اضطرت وزارة التربية والتعل

ة المراحل الدراسية            .  المدرسية لهذا العام بشكل منفصل، وذلك خالفًا لكل عام         ات آاف يذآر أن احتياجات طلبة وطالب
ى     غ        14في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل إل ة تبل ة مالي اب، و بتكلف ون آت ون دوالر 12ملي وزارة   .   ملي وآانت ال

ا العطاءات                             ي ترسو عليه وم المطابع الت ة وقطاع غزة، وبحيث تق ضفة الغربي تقوم بطرح مناقصات على مطابع ال
ضفة والقطاع          ًا من استمرار الحصار المفروض ع             .  بطباعة الكمية المطلوبة لكل من ال وزارة، وخوف ر أن ال ى  غي ل

ية                  األراضي الفلسطينية المحتلة، اضطرت إلى الفصل بين الضفة وغزة، حيث أرست عطاءات طباعة الكتب المدرس
 .   مطابع غزيه4 مطابع فيها، وأرست الكتب المدرسية الخاصة بالقطاع على 7الخاصة بالضفة الغربية على 

ات ق     • ر أن ممارس ام، غي ذا الع رة ه دأت مبك ز ب ة التجهي م أن عملي ب  ورغ سليم آت ت ت تالل أعاق اهج وات االح المن
سبته       الدراسية   من عطاء    % 74من عطاء آتب غزة، و      % 63في المواعيد المحددة، ولم تستلم الوزارة سوى ما ن

 .، أي بعد مرور نحو أسبوعين على موعد تسليم آامل الكمية21/8/2007آتب الضفة الغربية،وذلك حتى تاريخ 
ياً 350000ية الخاصة بطالبات وطالب مدارس األنروا في قطاع غزة نحو    بلغ العجز في الكتب المدرس     • .   آتابًا مدرس

 ورغم سماح سلطات االحتالل بتوريد آميات محدودة من ورق الطباعة في أوائل سبتمبر الماضي آانت تعني 
ستلزم               • ي احتياجات القطاع من الم ر ف ى نقص خطي ة مع قطاع غزة إل ابر الحدودي ية وأدى إغالق المع ات المدرس

د             ام الدراسي الجدي ر في            .  والمواد األولية الالزمة لطباعة آتب المناهج الفلسطينية للع نقص الخطي ة ال د ألقت أزم وق
أخير طباعة نحو            ى ت ر من                     44أوراق الطباعة إل ة، وألآث ة المراحل التعليمي اهج الدراسة في آاف ًا، خاصة بمن  آتاب

ازن ال       ي مخ ب ف ذه الكت ود ه م وج هر، رغ ة  ش ضفة الغربي ي ال ب    .  وزارة ف دس آالف الكت ى تك ك إل د أدى ذل وق
والمطبوعات في مخازن الوزارة، خاصة أن آل مطبعة من مطابع الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي قامت بطباعة     

ع إدخ        .  هذه الكتب، قامت بطباعتها لتغطي آافة محافظات مناطق السلطة الفلسطينية          وات االحتالل تمن ال وما تزال ق
ة                    الكتب المدرسية المستوردة من مصر إلى قطاع غزة، والموجودة على معبر رفح البري، والمغلق منذ أآثر من ثالث

 من قدرة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من توريد ) آارني( ومن ناحية أخرى يحول إغالق معبر المنطار.  أشهر
 

 

اج  آتب المنهاج الفلسطيني لمدرستين في آل من دول  • ذا المنه دارس    .  ة قطر وإستراليا، واللتين تدرسان ه زال م ا ت وم
ى                            ي تتكدس عل ة، والت ستلزمات التعليمي ة والم ة وااللكتروني ساعدات التقني اني من عدم وصول بعض الم القطاع تع

لمدرسي، فيما تعاني مدارس الضفة الغربية من مشكلة توريد األثاث ا.  منذ شهر مايو الماضي) آارني(معبر المنطار
اث           % 50والذي تم تصنيعه في مصانع قطاع غزة، وهو يغطي نحو              ة من األث ضفة الغربي دارس ال من إحتياجات م

 .المدرسي
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د احتجزت                   • ة، فق وطالت إجراءات حصار القطاع ذوي االحتياجات الخاصة التعليمي
ضف                 ي ال ام ف ذا الع ي طبعت ه ة قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي  آتب المكفوفين الت

ة                   رة طويل جدير  .  الغربية، وما زالت تمنع  وصولها إلى قطاع غزة حتى اآلن، على الرغم من انتهاء تجهيزها منذ فت
ا                  ر أن تعطله بالذآر أن آتب المكفوفين الخاصة بطالب قطاع غزة آانت تطبع في مطبعة خاصة في قطاع غزة، غي

 . وبالتالي توقفت عن العملواحتياجها لقطع غيار ضرورية، حال دون صيانتها وتشغيلها،
ر                        • سفر عدد محدود من سكان القطاع، عب ورغم إعالن سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي موافقتها على السماح ب

ى مصر،      )آيرم شالوم   (  إلى معبر العوجا، الواقع شرق معبر آرم أبو سالم           -)إيريز  ( معبر بيت حانون     ، وصوًال إل
وم األحد، الموافق         فإن حصيلة المسافرين الذين ت     ذ ي ى  26/08مكنوا من الوصول إلى األراضي المصرية، ومن  وحت

ق  اء، المواف وم األربع ـ 18/09/2007ي اوز ال م يتج سطينيًا450، ل ة نحو .   فل ة المحتل سلطات الحربي ا أعادت ال فيم
اء في        مسافرًا من معبر بيت حانون، وذلك بحجج أمنية أو ألخطاء في أرقام بطاقات هوياتهم                287 وعدم إضافة األبن

د عن                7000وما يزال ما يزيد عن      .  بطاقات هويات والديهم، وفق إدعاءاتها     ا يزي نهم م ًا، من بي ًا غزي  2500 مواطن
م                          سمح له ًال في أن ي اء االنتظار، أم دون عن طالبًا وطالبة من طلبة القطاع القدامى والجدد الدارسين في الخارج، يكاب

 .  اتهم في الخارجبالسفر، وااللتحاق بجامع
  

  الحق في مستوى معيشي مالئم
  

الحق                      ة، آ على الرغم من أن الحق في مستوى معيشي مالئم يشمل، إلى حد آبير، جملة من الحقوق االقتصادية واالجتماعي
ك إال أن هنا.  في الرعاية الصحية، والحق في الحصول على الغذاء المناسب، وآذلك الحق في ظروف عمل مواتية وعادلة            

ك      اة، وذل ي الحي بعض الجوانب التي تمس الحق في المستوى المعيشي المالئم بصورة مباشرة، وقد تطال حق آل شخص ف
وجراء استمرار القيود المعقدة المفروضة على تدفق إمدادات الغذاء والدواء، والناجم عن الحصار            .  جراء انتهاك هذا الحق   

رة،     الشامل واإلغالق المفروض على القطاع،  فقد  ذه الفت  تدهورت األوضاع الصحية والغذائية لسكان قطاع غزة، خالل ه
سكان                .  بشكل غير مسبوق   شة ال ة الستمرار معي د  .  فقد عانى السكان من فقدان المواد الغذائية األساسية والحيوية الالزم وق

دقيق       طال ذلك المواد الغذائية الريئسية آالبروتينات من اللحوم والدواجن واألسماك، والع           القمح وال ناصر الغذائية األخرى آ
ان                .  واألرز والزيت  ان والحليب واألجب ة من األلب ه والمنتجات الغذائي د انعكس   .  آما طال المنتجات الغذائية من الفواآ وق

اع                   سبب ارتف ك ب ذهًال، وذل ًا م ذلك سلبًا على أسعار السلع التي توفرت بكميات محدودة، حيث شهدت أسواق القطاع ارتفاع
  .تكاليف نقل الكميات المحدودة من البضائع والسلع التي سمح بتوريدها ألسواق القطاع

  
دنيين             يش للم بل الع سير س ي تي ساهم ف ن أن ي ا يمك ل م ستهدف آ زة ي اع غ ى قط روض عل الق المف صار واإلغ إن الح

دهور  .  الفلسطينيين، الذي يعيشون اغلبهم ظروفًا صعبة      ًا     ونتيجة الرتفاع نسبة البطالة وت ة أساس دخل، والناجم ستويات ال م
دام                      سبة إنع د ارتفعت ن ة فق ضائع، وتجريف األراضي الزراعي راد والب ل األف ة وتنق عن القيود المفروضة على حرية حرآ

ة          دى              .  األمن الغذائي، وانخفض مستوى استهالك األغذية، ومستوى التغذي ذائي ل ستويات األمن الغ ى م ك عل ووانعكس ذل
ويعتبر مرض سوء تغذية األطفال .  قدوا مصادر رزقهم بسبب التوقف شبه التام للقطاعات االقتصاديةالسكان، خاصة من ف

آما تعتبر األسر التي   .  مصدرا رئيسيًا للقلق لدى المواطنين في القطاع، وآذلك المنظمات العاملة في مجال الصحة والطفل             
ال قطاعات                 يعيلها عماًال آانوا يعملون في إسرائيل، وتوقفوا عن العم          ى القطاع، وعم ا نتيجة الحصار واإلغالق عل ل فيه

وفير إحتياجات                        ى ت درتها عل دم مق ك لع ائالت، وذل الزراعة والصناعة المحلية، األآثر تضررًا من انعدام األمن الغذائي للع
  .أفرادها من الغذاء الالزم

  
  

  الحق في التنمية
  

ا      واجه الشعب الفلسطيني تدهورًا آبيرًا في تنمية أ        وضاعه االقتصادية واالجتماعية، حيث تواصلت خالل الفترة التي يغطيه
ي        ة الظروف            .  اإلسرائيلي التقرير انتهاآات قوات االحتالل الحرب ي تنمي ساعد ف دمير أي فرصة يمكن أن ت ك ت وترآز ذل
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دار     .  الحياتية أو تحسين الظروف المعيشة للفلسطينيين      ى م ر عل دور األآب ولعب االحتالل ال
وقد واجه   .   عقود في خلق جميع المعوقات في طريق تحقيق تنمية مستدامة في فلسطين            عدة

  االقتصاد الفلسطيني خالل االنتفاضة الراهنة سياسات 
  

ة              إسرائيلية متعددة ترمي إلى تدمير أي نجاح، حيث اتبعت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي أساليب جعلت نجاح عملي
  -:13من هذه المعوقاتالتنمية شبه مستحيلة، و

  
 .اإلغالق الشامل للمناطق الفلسطينية، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية .1
 .منع االستيراد والتصدير للمناطق الفلسطينية بحرية .2
 .إغالق المعابر الحدودية، وعدم السماح للشاحنات الفلسطينية بالتنقل بين المحافظات .3
 .مرآية، ووقف الكود الجمرآي الخاص بقطاع غزةحرمان السلطة الفلسطينية من اإليرادات الج .4
 .تجميد العمل في المناطق الصناعية والتجارية وإغالقها .5
 .تقسيم المناطق الفلسطينية إلى آانتونات منعزلة عن بعضها البعض .6
 .تعطيل قوى اإلنتاج أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، ما رتب علية آثارًا سلبية .7
  

ات الدولية، قبل توقفها ألآثر من عام، في تعديل أو تحسين بنية االقتصاد الفلسطيني، ومساعدته في فك               آما لم تفلح المساعد   
ذه            .  اإلسرائيلياالرتباط مع االقتصاد    ستحيلة مع ه ة شبه م ع أشكالها عملي ة بجمي ذه العوامل أصبحت التنمي ومن خالل ه

ة ا             ى أن العملي صاد اإلسرائيلي، حت ة لالقت دم                     التبعية الكامل ا يحد ويقلص أي فرصة لتق ام، م شلل الت د أصيبت بال ة ق لتنموي
ات       .  الوضع االقتصادي الفلسطيني، وتغطية احتياجات أفراد المجتمع الفلسطيني    اك معوق ات آانت هن ذه المعوق ومع آل ه

ا د         ة، م ع تصدير المنتجات المحلي د من    أخرى مارسها االحتالل اإلسرائيلي، وهي معوقات تعجيزية من خالل من ع بالعدي ف
  .التجار وأصحاب المصالح االقتصادية بنقل مشاريعهم خارج القطاع، أو التوقف عن العمل

  
أثير االحتالل                         م يقتصر ت ا، فل ع جوانبه ى جمي وقد واجهت عملية التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة تحديات أثرت عل

ي تعيق     .   تعطيل قدرات المجتمع عن القيام بها     على تشويه العملية التنموية بل على وقفها آامًال، وعلى         ر التحديات الت وأآث
صاد                         ة وشرذمة وحدات االقت ى تجزئ ؤدي إل عملية التنمية في قطاع غزة هو استمرار حصار وإغالق قطاع غزة، والذي ي

، وارتباط التسويق   ئيلياإلسراالفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا باإلضافة إلى تبعية التجارة الفلسطينية للسوق              
  .مع الخارج بالمنافذ اإلسرائيلية، وتفاقم ظاهرة البطالة واتساع دائرة الفقر

  
  

ذا               ة، وه سطينية المحتل ي األراضي الفل إن آل ما سبق، إضافة للعديد من العوامل واألسباب األخرى أثر سلبًا على التنمية ف
  -:14ما يمكن التعبير عنه من خالل اآلتي

  
  
  
  

ا هو                 تدهور   .1 ى م الي، وإذا استمر الحال عل ومي اإلجم اتج الق حاد وغير مسبوق في الدخل القومي اإلجمالي والن
ن       د ع ا تزي سبة ربم نوي بن اس س ى أس الي عل ومي اإلجم دخل الق يتراجع ال ه س ي  %40علي ذي يعن ر ال ، األم

 .انخفاضا في نصيب الفرد في الدخل القومي اإلجمالي

                                                 
 لمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع الموقع االلكتروني -  13

http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/library/resources.html#economic 
 ps.gov.pcbs.www://http للمزيد من التفاصيل اإلطالع على البيانات المتالحقة للجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني-  14
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صادرا .2 الي ال ي إجم اد ف دهور ح ي ت ة، وف صورة عام سطينية ب واردات الفل ت وال
زة خاصة  اع غ ارج    .  قط ة والخ ضفة الغربي واق ال ى اس ة إل صادرات الغزي وال

 .10/06/2007متوقفة آليًا منذ 
 .هروب االستثمارات، بشقيها العام والخاص، من سوق القطاع، وذلك نظرًا لغياب االستقرار السياسي .3
د عن        ارتفاع معدالت البطالة في القطاع إ      .4 ا يزي ر من            %40لى م ى أآث ر إل ادة في معدالت الفق ، ورافق ذلك زي

 .من إجمالي السكان% 80
ى                             .5 د عل ة األم لبية طويل ارًا س رك أث ي تت سطيني، والت ع الفل شرية في المجتم ة والب استمرار تراآم الخسائر المادي

 .التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عامة وقطاع غزة خاصة
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  الخالصة
  

د                            ى قطاع غزة، ق شامل، واإلغالق الكامل عل من الواضح أن األوضاع تتجه إلى األسوأ، وأن استمرار فرض الحصار ال
.  أصبح سياسة رسمية تمارسها الحكومة اإلسرائيلية ضد المدنيين في القطاع، حيث تتفاقم وتزداد معاناة المدنيين من سكانه           

دهورت األحوال           وبات القطاع  نتيجة لهذا الحصار معزوال عن         الم الخارجي، وت ى الع ذه إل ع مناف الم، حيث سدت جمي الع
زامن ذلك مع                 .  المعيشية للمواطنين بشكل غير مسبوق     صناعة، وت دمتها الزراعة وال آما شلت قطاعاته اإلنتاجية، وفي مق

رة، أدت إلى مقتل العديد من  استمرار األعمال الحربية لقوات االحتالل اإلسرائيلي، وعبر اجتياحات مستمرة خالل هذه الفت          
نهم  شرات م اع وإصابة الع كان القط ات   .  س ى الممتلك داءات عل اع اعت رى القط دن وق ي م ات ف ك االجتياح ملت تل ا ش آم

ا         ارًا جسيمًا فيه ي دمرت           .  واألعيان المدنية، وخلفت دم سابقة، والت ة ال ة المحتل وات الحربي سلة جرائم الق ى سل وأضيف إل
دارس                      خاللها مشاريع البني   اء، الم د الكهرب ا، آقصف محطة تولي ى عنه ة األساسية التي تمد المدنيين بخدمات أساسية ال غن

اد                  نقص الح دا عن ال ة، ع اه والخدمات الصحية والتعليمي ك من نقص في المي والجامعات ومؤسسات اإلغاثة، وما خلفه ذل
  .طبية المساندة، والورق، والقرطاسيةطيلة الفترة السابقة في المواد التموينية، واألدوية، واألدوات ال

  
اقض مع               ًا، وتتن ة دولي سطيني محرم شعب الفل وات االحتالل اإلسرائيلي ضد ال إن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها ق

  .معايير حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ال سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة
  

ا  . حقوق اإلنسان مطالبته بوقف سياسة الحصار والتجويع ضد المدنيين في القطاع            وإزاء ذلك يكرر المرآز الفلسطيني ل      آم
سياسة، ووقف آل                      ذه ال ة االحتالل اإلسرائيلي لوقف ه ى حكوم ة لممارسة ضغوطها عل يناشد الهيئات والمنظمات الدولي

  :لي إلىويدعو المرآز المجتمع الدو.  أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم الخاصة
  
ر                  • سطيني، ووقف عدوانها الهمجي، وغي شعب الفل ورا عن ال ع الحصار ف ى رف ا عل الضغط على إسرائيل إلجباره

 .المبرر عليه، وعلى منشآته المدنية التي تمده بسبل الحياة والعيش الكريم
ر    • رد، ج شكل مط شية ب ه المعي دهور ظروف ذي تت سطيني ال شعب الفل ة لل سانية عاجل ساعدات إن ديم م تمرار تق اء اس

داد                       ضمان إم ة ل ات الالزم شمل المساعدات التقني ى أن ت ة، عل الحصار اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتل
 .المدنيين بالكهرباء، والمياه النظيفة الصالحة للشرب

ة الدولي   • ل اللجن ن قب ا، وم دة و منظماته م المتح ة األم ل هيئ ن قب وري والعاجل م دخل الف ات الت ل آلي صليب تفعي ة لل
 .األحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية لقطاع غزة المحاصر

 .إلزام إسرائيل باحترام االتفاقيات الدولية واالنصياع إلى قرارات الشرعية الدولية •
ة اإل                • سرائيلية التي    اتخاذ خطوات فعالة من جانب االتحاد األوروبي بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراآة األوربي

 .تشترط احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان
  

  



  المـــرآـز الفلسطينـي لحقــوق اإلنســان                
                                             PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS              
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  ملحق
  

  
   البريعالقين على الجانب المصري في ظل إغالق معبر رفحبحاالت الوفاة من الفلسطينيين الذين آانوا ة قائم

  
 مالحظات تاريخ الدخول تاريخ الوفاة العنوان العمر االسمالرقم

يراتمخيم النص  عاما45 هشام سليم سالمة 1 م20/6/2007 -   مريض 
م20/6/2007 - مدينة رفح  عاما50 انشراح طالل الصانع 2  مريضة 
عاما35 محمد رشاد الغفري 3 م21/6/2007 - من مدينة غزة   مريض 
م21/6/2007 - مخيم النصيرات  عاما55 زينب محمد السردي 4  مريضة 
22/6/2007مدينة خان يونس  عاما21 طارق محمد أبو جامع 5

 م
م26/6/2007 توفي في حادث  

 سير
22/6/2007مدينة خان يونس  عاما21 مجدي السيد أبو جامع 6

 م
م26/6/2007 توفي في حادث  

 سير
23/6/2007 مدينة رفح  عاما75 احمد على أبو تيم 7

 م
م27/6/2007  مريض 

24/6/2007 مدينة رفح  عاما57 محمد خميس عبد عزارة 8
 م

م27/6/2007  مريض 

حمد عيادسعدي م 9 م29/6/2007 - مدينة غزة  عاما67   مريض 
م30/6/2007 - مدينة غزة  عاما60 خضرة محمد عريف 10  مريضة 
29/6/2007 مدينة غزة  عاما70 سليمان عبد محمد ضاهر 11

 م
م2/7/2007  مريض 

)عابد(تغريد محمد تايه  12 29/6/2007 مخيم جباليا  عاما30 
 م

م2/7/2007  مريضة 

عبد المرشديعليان ال 13 م5/7/2007 - مدينة غزة  عاما70   مريض 
م8/7/2007 - بيت الهيا  عاما52 حسن محمد السكافي 14  مريض 
م11/7/2007 - بيت الهيا  عاما54 فرح برآة أبو نصر 15  مريض 
)شلحة(سناء احمد شنن  16 17/7/2007 بلدة جباليا  عاما29 

 م
م18/7/2007  مريضة 

عاما 41 وفاء حمدي الجعل 17 م19/7/2007 - مدينة غزة   مريضة 
28/7/2007 مدينة رفح  عاما43 احمد رمضان الخطيب 18

 م
م31/7/2007  مريض 

م5/8/2007 بيت الهيا  عاما17 عبد الرحمن إسماعيل لبد 19 م7/8/2007   مريض 
10/8/2007 مخيم النصيرات  عاما54 فاطمة موسى عبيد 20

 م
م12/8/2007  مريضة 

  
 


