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  تقارير

  تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية
  لغربي آسيا (اإلسكوا) عن األحوال

  املعيشية للشعب الفلسطيني
  يف األرض احملتلة

  . [مقتطفات]2004حزيران/يونيو 
[.......] 

 القدس فيها بما احملتلة، الفلسطينية األرض ــ ثانياً 

 واإلصابات الوفيات

كــــانون  1بلغ عــــدد الفلســـــــــــطينيين الــــذين لقوا مصـــــــــــرعهم يف الفترة مــــا بين  - 3
قتيالً وأصــــيب  785ما قدره  2003كانون األول/ديســــمبر  31و 2002األول/ديســــمبر 

وكــــان أكبر عــــدد من ضـــــــــــحــــايــــا الصـــــــــــراع من بين األطفــــال. ومنــــذ    )2(آخرون. 5130
  )3(طفل. 9000طفالً فلسطينياً وأُصيب ما يزيد عن  512، قُتل 2000تمبر أيلول/سب

وكثفت إســرائيل ســياســة القتل خارج نطاق القانون للفلســطينيين املشــتبه يف  - 4
ضـــلوعهم يف هجمات مســـلحة ضـــد إســـرائيل، والتي توجت باغتيال الشـــيخ أحمد ياســـين 

. ومنذ 2004نيســـــــان/أبريل  17وعبد العزيز الرنتيســـــــي يف  2004آذار/مارس  22يف 
بلغ عدد ضـــــــــــحايا عمليات  2004آذار/مارس  1وحتى  2000تشـــــــــــرين األول/أكتوبر 

 137قتيالً فلســـــــــــطينيــاً، من بينهم  349القتــل/حمــاوالت القتــل خــارج نطــاق القــانون 
  [....] )4(امرأة. 25طفالً و 35كانوا موجودين يف أماكن احلوادث بمن فيهم 

تقرير إىل بيان اآلثار املترتبة على االحتالل اإلســــرائيلي يف حين يهدف هذا ال - 5
يف حياة الشـــــعب الفلســـــطيني، فمن املهم اإلشـــــارة إىل أن عدد اإلســـــرائيليين الذين قتلوا 

 إسرائيلياً. [....] 946قد بلغ  2000وأصيبوا نتيجة للصراع منذ أيلول/سبتمبر 

 االعتقاالت واالحتجازات التعسفية
                                                            

)(  :املصدر ny.un.org-dds-http://ods  
قُدم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها التاســــــــــعة واخلمســــــــــين التي عُقدت يف 

، وأُدرج ضــــمن وثائقها. ننشــــر هنا مقتطفات منه، ومل ندرج احلواشــــي لضــــيق 2004حزيران/يونيو 
احليز الطبــاعي. يمكن الرجوع إىل النص الكــامــل واحلواشـــــــــــي يف املوقع املــذكور أعاله، كمــا يمكن 

  http://domino.un.orgاالطالع على النص باللغة اإلنكليزية يف املوقع التايل: 
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   )6(فلســـــــــطيني يف الســـــــــجون ومراكز االحتجاز اإلســـــــــرائيلية، 0800يقبع زهاء  - 6
 800وهناك نحو    )7(ســـــــــنة. 12مراهقاً ال تزيد أعمارهم عن  175امرأة و 70من بينهم 

شــــخص يخضــــعون لالحتجاز اإلداري دون أن توجه إليهم أي تهمة أو تتخذ يف شــــأنهم 
  )8(إجراءات قانونية.

تعرض مئات الفلســــطينيين "على األقل،  2003وخالل النصــــف األول من عام  - 7
لنوع من أنواع التعذيب أو املعاملة القاســـــية أو الالإنســـــانية أو املهينة على أيدي رجال 

يضـــــــــــاف إىل ذلك    )9("دائرة األمن العام اإلســـــــــــرائيلية والهيئات العاملة بالنيابة عنها.
عـــدم االكتراث بقيـــة أشـــــــــــكـــال ســـــــــــوء املعـــاملـــة، بمـــا فيهـــا العزل االنفرادي القـــاســـــــــــي و

  )10(باالحتياجات الطبية للسجناء الفلسطينيين، مما أدى إىل وفاة بعض املساجين.
، اعترفــــت 2003ورداً على طلــــب قــــدمتــــه احملكمــــة العليــــا يف آب/أغســـــــــــطس  - 8

). وال يعلم الســـجناء 1391احلكومة اإلســـرائيلية بوجود ســـجن عســـكري ســـري (املعســـكر 
د هذا الســــــــجن، كما منعت الســــــــلطات اإلســــــــرائيلية وال حماموهم وال أُســــــــرهم مكان وجو

وســـــــائط اإلعالم من نشـــــــر تقرير عن موقع الســـــــجن وأســـــــماء الســـــــجناء واألوضـــــــاع التي 
يعيشـــــونها. وحظرت احلكومة اإلســـــرائيلية على جلنة الصـــــليب األحمر الدولية، وأعضـــــاء 

، أمرت كانون األول/ديسمبر 1الكنيست ووسائط اإلعالم الوصول إىل هذا السجن. ويف 
 20احملكمة العليا احلكومة اإلســــرائيلية باإلفراج عن املعلومات بشــــأن هذا الســــجن يف 

 )11(. ومع ذلك فإنها ال تزال سرية.2004شباط/فبراير 

 السكان تشريد

فلســــطينياً من مســــاكنهم يف الضــــفة  19قامت إســــرائيل بترحيل ما ال يقل عن  - 9
احملكمة العليا اإلســـــــــــرائيلية جميع طلبات . ورفضــــــــــــت 2003الغربية إىل غزة يف عام 
  [....] )12(االستئناف التي قدموها.

وأدت مصــــــــــادرة إســــــــــرائيل لألراضــــــــــي واملنازل الفلســــــــــطينية وتدميرها إىل  - 10
مضـــــــــــــاعفـــة أعـــداد الفلســـــــــــطينيين الـــذين ليس لهم مـــأوى واملشـــــــــــردين بمـــا يتراوح بين 

بهم كالجئين من  دون االعتراف   )14(2003شـــــــــــخص يف عـــــام  16.000و 13.000
 حقهم احلصول على اإلغاثة واحلماية الدوليتين. [....]

 ومصادرتها املمتلكات تدمير

يشـــــــــــكــل هــدم املنــازل إحــدى املمــارســـــــــــــات اإلســـــــــــرائيليــة األكثر ضـــــــــــرراً من  - 11
بيت فلســـــــــــطيني  28.000الناحيتين االجتماعية واالقتصـــــــــــادية. وال يزال هناك حوايل 

وقد جتســــــــــــد العنف املصــــــــــــاحب لعمليات التدمير هذه    )16(مهدد بالهدم يف أية حلظة.
عندما ســـــــــحقت جرارة إســـــــــرائيلية حتى  2003آذار/مارس  16بصـــــــــورة مأســـــــــاوية يف 

املوت موظفة التضـــــــــــامن راشـــــــــــيل كوري من الواليات املتحدة، بينما كانت حتاول منع 
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يســـــــــــمبر كانون األول/د 1وخالل الفترة من    )17(هدم منزل فلســـــــــــطيني يف قطاع غزة.
منزالً يف  511هدم اجليش اإلســـــــــــرائيلي  2003كانون األول/ديســـــــــــمبر  31إىل  2002

منها مأوى لالجئين طردتهم القوات اإلســـــــرائيلية. ويف قطاع  77الضـــــــفة الغربية، كان 
، منها 2003بيتاً على األقل يف عام  858غزة هدم اجليش اإلســـــــــــرائيلي كلياً أو جزئياً 

ويف األحياء التي يغلب فيها الالجئون يف رفح وغزة    )81(كانت مأوى لالجئين. 776
شـــــــــــخصــــــــــــاً دون  9434منزالً تدميراً كامالً، تاركة  961الشـــــــــــمالية، دمرت إســـــــــــرائيل 

  )19(مأوى.
أرضًا  2003ويف قطاع غزة جرف اجليش اإلسرائيلي باجلرارات خالل عام  - 12

، فضـــــالً عن تدمير شـــــجرة، وردم خمس آبار 132.840فدادين عليها  1107مســـــاحتها 
يف املئة من األراضـــي الصـــاحلة للزراعة  10البيوت. وإجماالً ســـوَّت القوات اإلســـرائيلية 

على  2003غير أن إسرائيل نفذت أكبر عدد من عمليات املصادرة يف عام    )20(يف غزة.
 2000أيلول/ســـــبتمبر  29امتداد اجلدار الفاصـــــل يف الضـــــفة الغربية. فخالل الفترة من 

، اقتلع اجليش واملســـــــتوطنون اإلســـــــرائيليون مئات اآلالف من 2003أيار/مايو  31إىل 
مستودعاً زراعياً،  296آبار و 806أشجار الزيتون والليمون واألشجار املثمرة، ودمروا 

طريق تقريباً وســــــــــــدوا آالفاً من الطرق األُخرى بحواجز من اخلرســــــــــــانة  2000وهدموا 
ويقــدر البنــك الــدويل أن قيمــة األضـــــــــــرار التي حلقــت بــالزراعــة بلغــت    )21(وأكوام الطين.

  )22(.2003مليون دوالر يف عام  217
وتضـــررت الهياكل األســـاســـية اخلاصـــة والعامة الفلســـطينية أو دُمرت بســـبب  - 13

اســـــــــــتخــــدام الــــذخــــائر واملعــــدات العســـــــــــكريــــة اإلســـــــــــرائيليــــة، وكــــذلــــك على أيــــدي اجلنود 
وســــبّب تدهور حالة املعدات والهياكل األســــاســــية خســــائر  واملســــتوطنين اإلســــرائيليين.

بليون  1.7مليون دوالر ضــــمن اخلســــارة الكلية البالغة  800و 700تتراوح قيمتها بين 
. وبلغــت قيمــة األضـــــــــــرار املــاديــة التي حلقــت بــاالقتصـــــــــــــاد 2003دوالر يف بــدايــة عــام 

إىل نيسان/أبريل  2200الفلسطيني والتي يمكن تقديرها يف الفترة من أيلول/سبتمبر 
مليون دوالر، وبلغت اخلســـــــــــائر املتراكمة منذ تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  370مبلغ  2003
 بليون دوالر. [....] 1.1ما قدره    )23(2000

 القيود على التنقل وسياسات اإلغالق

يؤدي تقييد حركة البضــــــائع واألشــــــخاص إىل اشــــــتداد األزمة اإلنســــــانية يف  - 14
احملتلة، من خالل تفاقم البطالة والفقر، واحليلولة دون توفير  األراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية

  . [....]الرعاية الصحية، وإعاقة التعليم وإهانة الفلسطينيين عموماً فردياً وجماعياً
 538نقطــة تفتيش جــديــدة، وحفر  85أدت إقــامــة  2003ومنــذ آذار/مــارس  - 15

(أي  "الطيارة"بوابة وحاجزاً وعدد ال يُحصـــــــــــى من نقاط التفتيش  47خندقاً وحفرة، و
  )25(املتنقلة) إىل جتزئة األراضي احملتلة فعالً إىل جيوب أكثر انفصاالً وعزلة.
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 اإلسرائيلية املستوطنات

ال تزال املســــــتوطنات اإلســــــرائيلية يف األراضــــــي الفلســــــطينية احملتلة، والتي  - 17
الدويل غير مشــروعة، ســبباً يف تفاقم الصــراع، بما لها من انعكاســات  يعتبرها اجملتمع

ســــلبية على ظروف معيشــــة الشــــعب الفلســــطيني. وقد أقامت إســــرائيل يف الضــــفة الغربية 
مستوطنة  17مستوطن. وهناك يف قطاع غزة  236.000مستوطنة تضم  136أكثر من 

توطن يف القدس مســــــــــ 180.000مســــــــــتوطن. ويعيش حوايل  7000يبلغ عدد ســــــــــكانها 
الشــــرقية احملتلة. وقد حتولت بعض املســــتوطنات اآلن إىل مدن وقرى متكاملة، كما هو 

نســـــــــــمة) يف الضـــــــــــفة الغربية، ومعاليه أدوميم (يف القدس  17.000احلال يف أريئيل (
  )27(نسمة. 28.000الشرقية)، التي يبلغ عدد سكانها 

فيذاً لطلب اللجنة الرباعية. وال بناء املســـــــــــتوطنات أو نموها تن "يجمَّد"ومل  - 18
تزال املســـــــــــتوطنــــات بمختلف أشـــــــــــكــــالهــــا تشـــــــــــكــــل جزءاً هــــامــــاً من اإلنفــــاق احلكومي 

ازداد معدل بناء املســــــاكن اجلديدة يف املســــــتوطنات  2003ويف عام    )28(اإلســــــرائيلي،
خصـــــصـــــت احلكومة اإلســـــرائيلية  2003ويف عام    )29(يف املئة. 35زيادة فعلية قدرها 

بينما انخفض نشـــــاط التعمير داخل    )30(ليون شـــــاقل جديد لتمويل املســـــتوطنات،ب 1.9
وفضـــــــــالً عن ذلك بلغ    )31(إســـــــــرائيل إىل أدنى مســـــــــتوياته ملا يزيد على عقد من الزمان.

يف  1.8يف املئة يف ظل احلكومة احلالية مقابل  16معدل نمو ســـــــــــكان املســـــــــــتوطنات 
  . [....]املئة داخل إسرائيل

واألهم من ارتفاع عدد املســــــــتوطنين هو مســــــــاحة األراضــــــــي املكرســــــــة كلية  - 19
لالســـــــــــتيطــان. فــاملنطقــة اخملططــة ملســـــــــــتوطنــة معــاليــه أدوميم تمتــد من قريــة العيزريـة 
الفلســطينية إىل ضــواحي أريحا، أي أنها تغطي عرض الضــفة الغربية بأكمله تقريباً يف 

 41.9طة لالســــتيطان تســــتهلك فعالً كانت املناطق اخملط 2002تلك الناحية. ويف عام 
" منطقة عازلة"  وحتاط معظم املستوطنات بــــــــــــ   )33(يف املئة من أراضي الضفة الغربية.

متر، بينمــــا حتتــــل الطرق اجلــــانبيــــة وغيرهــــا من الهيــــاكــــل التي تربط  400عرضـــــــــــهــــا 
  )34(املستوطنات ببعضها أو بإسرائيل أجزاء استراتيجية من األراضي الفلسطينية.

وتبلغ املســـــــــــــــاحــــة الكليــــة لألراضـــــــــــي التي تم االســـــــــــتيالء عليهــــا ألغراض  - 20
نفت كمناطق عســــــــكرية يف قطاع غزة  يف  45، أو 2كم 165.04االســــــــتيطان أو التي صــــــــُ

مســتوطن. ويقارن ذلك بما يزيد على مليون  7000املئة من أراضــي غزة، يســتفيد منها 
ــــــــــــــ ئة من األراضـــي املتبقية. يف امل 55  فلســـطيني يكدحون من أجل كســـب أرزاقهم من الـ

 100والكثافة الســـــــــــكانية يف غزة من أعلى الكثافات الســـــــــــكانية يف العامل، فهي تناهز 
  )35(ضعف كثافة املستوطنين اإلسرائيليين.

وثمة عالقة وثيقة بين تمســــــــــــك احلكومة اإلســـــــــــرائيلية باالســـــــــــتيطان وبين  - 21
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يالء على األراضــــي الفلســــطينية احلاجز الفاصــــل يف الضــــفة الغربية، مما أدى إىل االســــت
وجتزئتها. وكانت هذه السـياسـة مصـدر قلق شـديد بشـأن إمكانية إنشـاء دولة فلسـطينية 
مســـــــــــتقلة ومتواصـــــــــــلة جغرافياً وقادرة على البقاء. ويشـــــــــــهد على إصـــــــــــرار الســـــــــــلطات 
اإلسرائيلية على االستيطان تخصيصها املوارد العسكرية واملالية بسخاء للمستوطنات 

  .واحلاجز
وعلى الرغم من التزام إســــرائيل رســــمياً باملســــتوطنات يف ميزانيتها، كشــــف  - 22

يف املئــــــة من  47أن  2003اســــــــــــتطالع للرأي العــــــام اإلســــــــــــرائيلي يف تموز/يوليو 
 )36(املستوطنين يف األراضي احملتلة مستعدون ملغادرة مستوطناتهم مقابل تعويض.

 احلاجز

يتكون احلــاجز من جمموعــة من اجلــدران ارتفــاعهــا ثمــانيــة أمتــار، وأخــاديــد  - 23
أمتــار ومتــاريس من التراب واخلرســـــــــــــانــة، وجــدران مزدوجــة، وأســـــــــــيجــة  4يبلغ عمقهــا 

مزودة بأجهزة اســـــــتشـــــــعار إلكترونية، وطرق للدوريات ذات ممرين، وشـــــــريط حتســـــــســـــــي 
شـــــــائكة. ويتضـــــــمن احلاجز لكشـــــــف آثار األقدام، وحزمة من ثماين لفات من األســـــــالك ال

متراً تقع على بعد عدة كيلومترات  150وهياكل ثانوية طولها  "حواجز عمق"أيضاً عدة 
إىل الشرق، ويبدو أن الغرض منها توجيه تدفقات حركة املرور إىل خمس نقاط تفتيش. 

  .مقررة يف املرحلة األوىل   )37("نقطة تفتيش زراعية" 26وإضافة إىل ذلك كانت هناك 
فإنه    )38(كم، 638البالغ  -  املقرر واملنجز -  وفقاً لتصـــــميم احلاجز بطوله - 24

يف املئة) من األراضـــي احملتلة.  16.6( 2كم 975يضـــم إىل اجلانب اإلســـرائيلي مســـاحة 
مســـتوطن، بما يف ذلك األراضـــي  320.000ويشـــمل ذلك األراضـــي احملتلة التي يقطنها 

  )39(الواقعة يف القدس احملتلة.
متر من اخلط األخضــــــر  100وال تزيد نســــــبة اجلزء من احلاجز الواقع ضــــــمن  - 25

كم داخل  22يف املئة من طوله الكلي. وينحرف احلاجز أحياناً مسافة تصل إىل  6على 
من  -  يف املئة 13.5أو نحو  -  فدان 191.000وســـــــــــيقع حوايل    )40(الضـــــــــــفة الغربية.

أراضـــي الضـــفة الغربية (باســـتثناء القدس الشـــرقية) بين احلاجز واخلط األخضـــر حســـب 
فدان حمصــــورة يف ســــلســــلة من  39.000تخطيطات احلكومة اإلســــرائيلية، ويشــــمل ذلك 

فــدان يف منــاطق مغلقــة تقع بين اخلط األخضـــــــــــر واحلــاجز. وهــذه  152.000اجليوب و
 189.000يســــكنها حالياً أكثر من األراضــــي هي من أخصــــب أراضــــي الضــــفة الغربية و

من هؤالء الفلســــطينيين  20.000قرية ومدينة. وســــيعيش  100فلســــطيني يعيشــــون يف 
آخرون  169.000تقع بين احلاجز واخلط األخضـــــــر. كما ســـــــيعيش  - يف مناطق مغلقة

يف جيوب يحيط بها احلاجز من كل اجلهات، كما ســـيؤثر هذا احلاجز على الفلســـطينيين 
ن يف اجلهــة الشـــــــــــرقيــة منــه والــذين يتعين عليهم الوصـــــــــــول إىل حقولهم الــذين يســـــــــــكنو

  )41(ووظائفهم وإىل اخلدمات.
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وعند انتهاء احلاجز ســـــــــــتكون إســـــــــــرائيل قد ضـــــــــــمت فعالً معظم طبقة املياه  - 26
يف املئة من املوارد املائية يف الضـــــــــــفة الغربية).  51اجلوفية الغربية (التي ينبع منها 

ات الســــــــكانية عن أراضــــــــيها ومياهها دون أن تتوفر لها ســــــــبل ويفصــــــــل احلاجز التجمع
عيش بديلة، مما يجبر كثيراً من الفلسطينيين املقيمين يف هذه املناطق على مغادرتها، 
كما حدث فعالً لســـــــــــتة أو ثمانية آالف من ســـــــــــكان قلقيلية. وأفادت التقارير أن حوايل 

وقــامــت القوات    )42(لــذلــك. دكــان وشـــــــــــركــة قــد أغلقــت أبوابهــا يف قلقيليــة نتيجــة 600
العســكرية اإلســرائيلية املصــاحبة لعملية بناء احلاجز بتدمير البيوت واملرافق التجارية 
على طريق احلاجز، كما حدث يف بلدة نزلة عيســــــى الواقعة شــــــمال قلقيلية، حيث هدمت 

ار دكاناً على األقل لتمهيد الطريق أمام اجلد 125القوات اإلســـــــــــرائيلية ســـــــــــبعة منازل و
ـــــــــــــــــــ 12ويف العقبة (الضـــــــــفة الغربية) فإن    )43(احلاجز. مهددة  18  هيكالً من الهياكل الـ

بالهدم. وقد اقتلعت إســـــــرائيل آالفاً من األشـــــــجار املثمرة وأشـــــــجار الزيتون بســـــــبب بناء 
  )44(احلاجز.
والقتناء األراضـــي الالزمة لبناء احلاجز أصـــدر القائد العســـكري اإلســـرائيلي  - 27

لغربية أوامر عســــــكرية باالســــــتيالء على األمالك اخلاصــــــة. وبنفس الطريقة يف الضــــــفة ا
وتصــــــــبح أوامر    )45(أصــــــــدرت وزارة الدفاع أوامر االســــــــتيالء على األراضــــــــي يف القدس.

املصادرة نافذة املفعول عند التوقيع عليها، سواء سُلمت إىل صاحب األرض أم ال. ويف 
ريخ التوقيع على األمر للطعن فيه. وبعض العادة يُمنح صــــــاحب األرض أســــــبوعاً من تا

هذه األوامر ذات مفعول رجعي. بيد أن معظم االلتماســـــــــــات املقدمة إىل جلنة الطعون أو 
إىل احملكمــة العليــا قــد رفضـــــــــــــت على الرغم من أن بعض أوامر املصـــــــــــــادرة تم تــأخير 

كما دعت احملكمة العليا إىل التفاوض    )46(تنفيذها أو تقليص نطاقها بموجب الطعن،
مع القرى املتضـــــــررة بخصـــــــوص مســـــــار احلاجز. ونظراً للســـــــرعة التي تبني بها ســـــــلطة 
االحتالل احلاجز، حيث تعمل فيه على مدار الســــــــــــاعة، فمن الصـــــــــــعب القيام بأي إجراء 
قضــــــائي. وقد أعلنت حكومة إســــــرائيل أنها ســــــتغير مســــــار احلاجز حتى يقترب أكثر من 

  .األخضر اخلط
تشـــــــرين األول/أكتوبر أصـــــــدرت الســـــــلطة العســـــــكرية اإلســـــــرائيلية يف  2ويف  - 28

 "املنطقة املغلقة"األراضــــــــي احملتلة ســــــــلســــــــلة من األوامر حتظر على أي شــــــــخص دخول 
فلســـــــــــطيني يعيشـــــــــــون يف  5300وزهاء  2كم 73والبقاء فيها وتنطبق هذه األوامر على 

. وقد تمكن الســـــكان احمل 15 ليون حتى اآلن من احلصـــــول على تراخيص جممعاً ســـــكنياً
للبقــاء يف منــازلهم كلفتهم الكثير من الوقــت واملوارد، ولكن هــذه التراخيص ال تتجــاوز 
صـــــــــــالحيتها مدة شـــــــــــهر واحد أو ثالثة أو ســـــــــــتة أشـــــــــــهر ويتعين جتديدها. وأفاد اجليش 

ملة ) يف احلاجز مفتوحة للفلســـــــطينيين من ح46بوابة (من أصـــــــل  27اإلســـــــرائيلي بأن 
 19التراخيص املطلوبة، رغم أن الفلســـــــــــطينيين يقولون إنه ال يمكن اســـــــــــتخدام ســـــــــــوى 
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دقيقة ثالث مرات يف  30أو  15بوابة. ويف بعض املناطق الزراعية تُفتح املعابر ملدة 
 )47(اليوم أو وفقاً ملعايير اعتباطية يحددها اجلنود اإلسرائيليون.

 املوارد الطبيعية واملياه والبيئة

لتراً يف اليوم الواحد.  70يبلغ متوســـط اســـتهالك الفرد الفلســـطيني من املياه  - 29
يف املئة من اســــــــــتهالك  500لتراً (أو  350ويســــــــــتهلك اإلســــــــــرائيليون يف املســــــــــتوطنات 

يف املئة من احتياجاتها من املياه من  85وتضخ إسرائيل أكثر من    )48(الفلسطينيين).
ســــطينية احملتلة. وأدى توزيع إســــرائيل غير املنصــــف الطبقات املائية يف األراضــــي الفل

للمياه إىل نقص حاد يف املياه يف األراضـــــــــــي احملتلة رغم توافر املوارد احمللية. ويف 
ظل نظام نقاط التفتيش واإلغالق، ال يمكن لناقالت صهاريج املياه أن تصل القرى يف 

   )49(ن املياه طيلة أيام.جميع األحيان، بحيث حترم بعض اجملتمعات احمللية كل مرة م
جمتمعاً ريفياً حالة يأس يف األراضـــــــي احملتلة حيث تنعدم اآلبار أو  280ويعيش نحو 

املياه اجلارية، ويعتمد الناس اعتماداً كلياً على شـــــــــــحنات املياه التي توصـــــــــــلها إليهم 
البلديات أو جهات خاصــــــــة. ويف ظل التبعية االقتصــــــــادية والتجارية احلالية، تشــــــــتري 
مراكز خــدمــات الصـــــــــــهــاريج الفلســـــــــــطينيــة امليــاه عــادة من شـــــــــــركــة نقــل امليــاه الوطنيــة 

بعـــد    )50(يف املئـــة، 80اإلســـــــــــرائيليـــة، علمـــاً أن معـــدل تضـــــــــــخم األســـــــــــعـــار وصـــــــــــــل إىل 
يف املئــــة من العــــائالت الفلســـــــــــطينيــــة على ميــــاه  60. ويعتمــــد 2000أيلول/ســـــــــــبتمبر 

يف املئة من مداخيل األُســــــــــر املعيشــــــــــية  40و 17الصــــــــــهاريج التي تتراوح تكلفتها بين 
  )51(خالل أشهر الصيف.

بئراً يبلغ  29وخالل املرحلــــة األوىل من بنــــاء اجلــــدار، فقــــد الفلســـــــــــطينيون  - 30
ويف أبو جنيم (يف    )52(متر مكعــب. 3.880.000إجمــايل إنتــاجهــا الســـــــــــنوي من امليــاه 

بســـــــــــبب أعمال احلفر وتدمير منطقة بيت حلم)، قطع اجليش اإلســـــــــــرائيلي إمدادات املياه 
وتقدر األضـــــرار املادية يف قطاع املياه واملياه املســـــتعملة يف األراضـــــي    )53(األنابيب.

 )54(مليون دوالر. 140احملتلة الناجمة عن األعمال العسكرية اإلسرائيلية بنحو 

 األغذية

 أدت ســـياســـات االحتالل وممارســـاته إىل انخفاض معدل االســـتهالك الغذائي - 31
، وأصــــــبح 2000يف املئة منذ أيلول/ســــــبتمبر  30و 25الفلســــــطيني بنســــــبة تتراوح بين 

وهو ما    )55(الفلســـــــــــطينيون يســـــــــــتهلكون اآلن كميات أقل من األغذية الغنية بالبروتين،
فاألراضـــــــي الفلســـــــطينية    )56(يعزى بشـــــــكل رئيســـــــي إىل فقدان الوظائف وحظر التجول.

على املســـــتوى الغذائي، حيث تســـــتورد معظم كميات  احملتلة ليســـــت حالياً مكتفية ذاتياً
يف املئــة من الســـــــــــعرات احلراريــة الغــذائيــة  65احلبوب والســـــــــــكر والزيوت التي تشـــــــــــكــل 

يف املئة من الســـــــــكان) حالة انعدام األمن  40مليون نســـــــــمة ( 1.4احلالية. ويعيش نحو 
يف املئة) مهددة بانعدام األمن الغذائي  30مليون نســـــــــــمة أُخرى ( 1.1الغذائي، وهناك 
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، بلغت نســـــــــــبة األطفال دون 2003وحتى عام    )57(إذا اســـــــــــتمرت الظروف على حالها.
يف  3.4يف املئة يف قطاع غزة، و 13.2اخلامســــــــــــة الذين يعانون ســـــــــــوء التغذية احلاد 

ة من يف املئ 17.5املئة يف الضـــــــــــفة الغربية. أّما ســـــــــــوء التغذية املزمن فيصـــــــــــيب اآلن 
  )58(يف املئة يف الضفة الغربية. 7.9األطفال يف قطاع غزة و

[.......] 

 السكن

نشـــــــأ االكتظاظ الســـــــكاين عن تدفقات الســـــــكان املرحَّلين. فبناء مســـــــتوطنات  - 33
جديدة وتوســـــــيع املســـــــتوطنات القائمة أتى على مســـــــاكن الفلســـــــطينيين وإمكانات بناء 

   )60(ســـــــتوطنات املنشـــــــأة يف رؤوس اجلبال.املســـــــاكن يف املســـــــتقبل، ال ســـــــيما حوايل امل
ماليين فلســـطيني، ويتوقع أن  3.3ويبلغ حالياً عدد الفلســـطينيين يف األراضـــي احملتلة 

، ولذلك تقدر االحتياجات 2010ماليين نســـــــــمة يف عام  4يصـــــــــل إجمايل الســـــــــكان إىل 
ــــــــــــ ملمتدة من وحدة سكنية خالل الفترة ا 151.000  السكنية اآلن وفقاً للنمو الطبيعي بـ

. 15.000 ، أو بـ2010إىل عام  2001عام    [....] )61(وحدة سكنية يف السنة تقريباً
وإىل جانب تدمير مســــاكن الفلســــطينيين ومصــــادرتها، ما انفكت تكلفة بناء  - 34

. فالقيود املفروضـــة على البناء اســـتنفدت العرض احملتمل  البيوت الالزمة تزداد شـــططاً
ارتفاع أســـعار الســـكن يف أوقات األزمات. كما أدى اإلغالق إىل من الســـكن، مما أدى إىل 

يف املئة خالل  12تضخم أسعار مواد النقل والبناء فارتفعت التكاليف السكنية بنسبة 
  )63(.2000األشهر اخلمسة عشر األوىل التي تلت أيلول/سبتمبر 

[......] 

 العامة الصحة

إىل انخفاض املســـــــتويات الصـــــــحية أدت نقاط التفتيش وأوامر حظر التجول  - 36
ألنها حالت دون الوصــول إىل املســتشــفيات والعيادات، وأعاقت برامج الرعاية الصــحية 
(من قبيل حمالت التلقيح)، ومعاجلة الصــــــــــــدمات النفســـــــــــية الناجمة عن اآلثار املادية 

  [....] )65(واالقتصادية واالجتماعية لالحتالل.
خدمات الصــــــــحة اإلجنابية، والقدرة على  وتدهورت إمكانيات الوصــــــــول إىل - 37

يف املئة من  48، أصيب بفقر الدم 2003حتمل تكاليفها وتوافرها ونوعيتها. ويف عام 
يف املئة، وبلغت  31.5، 2002الســــــكان، وهي أعلى نســــــبة ســــــجلت، حيث بلغت يف عام 

.  23.4، 2001يف عام  مل ويف املئة. وانخفضــت نســبة الوالدات يف املســتشــفيات ســنوياً
يف املئة من النســاء، ومل يتلق أي عناية  33يحصــل على الرعاية الســابقة للوالدة ســوى 

وبســـــبب    )68(يف املئة من النســـــاء. 19يف فترة ما بعد الوالدة يف العام املاضـــــي ســـــوى 
تـدهور نوعيـة امليـاه، ارتفعـت حـاالت اإلصــــــــــــابـة بـالزحـار والطفيليـات املعويـة بشـــــــــــكـل 
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  )69(ملحوظ.
يف املئة،  3.6عدل الوالدات عند الفلســـــطينيين يف األراضـــــي احملتلة ويبلغ م - 38

، 2003يف املئة يف عام  25غير أن حاالت املواليد منخفضـــــــــــي الوزن ارتفعت بنســـــــــــبة 
وتشـــــير نســـــبة االنخفاض البالغة    )70(يف املئة. 5وانخفض رصـــــد وزن الرضـــــع بنســـــبة 

املواعيـــد احملـــددة إىل تفشـــــــــــي يف املئـــة يف أعـــداد الرضـــــــــــع الـــذين يتم تلقيحهم يف  36
  )71(األمراض، بما فيها اإلصابات العابرة للحدود.

[.......] 

 والتربية الشباب

عاماً أو أقل.  24يف املئة من الســـــــكان يف األراضـــــــي احملتلة  67تبلغ أعمار  - 40
واآلثار التي يتركها الصــــــراع يف نفوس األطفال والشــــــباب ناجمة عن تعرضــــــهم للعنف 

اختالل احليــاة العــائليــة، وفقــدهم الفرص التربويــة أو املنــافــذ املنتجــة الســـــــــــيــاســـــــــــي، و
األُخرى، والتــدهور العــام يف الظروف املعيشـــــــــــيــة. وغــالبيــة األطفــال املصــــــــــــابين البــالغ 

ســـــــــــنة)، وهي فئة  18و 13طفل هم من املراهقين (تتراوح أعمارهم بين  9000عددهم 
أكثر تــــــأثراً بــــــالعــــــدوان والتمرد والســـــــــــلوك احملفوف بــــــاخملــــــاطر، والعجز، واإلحبــــــاط، 
واالكتئــاب، واالنعزال. وتظهر عليهم عوارض األرق واملشـــــــــــــاكــل العــاطفيــة والصـــــــــــــداع 
وفقدان الشهية وتقلب املزاج، مما يعرضهم أكثر إىل خطر اإلصابة باضطرابات عقلية، 

  . [....]والسلوك املدمر للذاتوإىل العنف املنزيل 
وتبددت اجلهود التي بذلت على مدى عقد من الزمن من أجل حتســـــين النظام  - 41

التربوي، وذلك بســـبب أوامر اإلغالق والقيود املفروضـــة على حرية احلركة، مما أثر على 
مدرســــــــة. ويف الضــــــــفة الغربية،  1900ألف أســــــــتاذ يف  39نحو مليون طالب، وأكثر من 

يف املئة من الطالب عن قيود حالت دون وصــــــولهم إىل معاهدهم خالل الفترة  86أبلغ 
. وخالل 2003إىل تشـــــــــــرين الثاين/نوفمبر  2002املمتدة من تشـــــــــــرين الثاين/نوفمبر 

مدرســــــــــــة على األقل بســـــــــــبب القيود  498أقفلت    )76(،2003 -  2002العام الدراســـــــــــي 
ملكوث يف بيوتهم. ودمرت القوات املفروضــــــــــــة على احلركــة التي أجبرت األطفــال على ا

. 269اإلسرائيلية ما ال يقل عن    )77(مدرسة أو أحلقت بها أضراراً
يف املئة  14.5وانخفض املعدل العام لنجاح الطالب الفلســـــــطينيين بنســـــــبة  - 42

  )78(.2002 - 2001مقارنة بالعام الدراسي  2003 - 2002خالل العام الدراسي 
  تماعيةاملؤشرات االقتصادية واالج

، ســـــــجل االقتصـــــــاد يف األراضـــــــي الفلســـــــطينية 2000 -  1998خالل الفترة  - 43
يف املئة. بيد أن أوامر اإلغالق وحظر التجول يف  5احملتلة نمواً ســـــــــــنوياً ثابتاً بنســـــــــــبة 

   )79(أدت إىل خسائر وركود جتاري مما أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة والفقر. 2003عام 
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ونتيجة لهذه الظروف صار االقتصاد الفلسطيني يعتمد إىل حد كبير على نشاط القطاع 
غير املنظم، وعلى اخلدمات التجارية الصغيرة وخدمات التأجير. أمّا الزراعة التي تمثل 
أســــــــــــاس االقتصــــــــــــاد الفلســـــــــــطيني فما زالت تمارس ولكن يف ظل ظروف قمعية للغاية. 

اداً اقتصــــــ"ارة والتنمية يشــــــير إىل فلســــــطين بوصــــــفها وصــــــار مؤتمر األمم املتحدة للتج
ألنهـــا أصـــــــــــبحـــت تمـــاثـــل البلـــدان األُخرى التي تمزقهـــا احلرب من حيـــث  "مزقتـــه احلرب

  )80(العوامل الهيكلية والقيود اخلارجية والضريبية وأداء القطاع اخلاص.
 توأدت ثالث سنوات من التدهور االقتصادي إىل تراكم اخلسائر يف املؤشرا - 44

الرئيســـــــــية. فقد خســـــــــر االقتصـــــــــاد الفلســـــــــطيني، بالقيمة احلقيقية، النمو كله الذي حققه 
خالل الســنوات اخلمس عشــرة الســابقة، حيث انخفض إجمايل الناجت احمللي اآلن إىل ما 

  [....] )81(.1986دون مستواه يف عام 
 26، انخفض معدل البطالة الســنوي إىل 2003وخالل الربع األخير من عام  - 54

يف املئة خالل الربع األخير من  31يف املئة وفقاً لتعريف منظمة العمل الدولية مقابل 
. بيد أن معدل البطالة ظل أعلى بكثير من املســــتوى الذي بلغه خالل الفصــــل 2002عام 

  يف املئة. [....] 10 قبل وقوع األزمة والذي قدر بـ 2000الثالث يف عام 
[.......]  

، انخفض متوســـط دخل األُســـر املعيشـــية إىل 2003ر/مارس بحلول شـــهر آذا - 47
وفقدت    )86(.2000يف املئة منذ تشــــرين األول/أكتوبر  44أدنى مســــتوى له أي بنســــبة 

يف املئــة من دخلهــا يف نفس  50يف املئــة من األُســـــــــــر املعيشـــــــــــيــة أكثر من  47حوايل 
يف املئة وانخفاض الدخل  13الفترة. وإذا وُضـــــــــــع يف االعتبار نمو الســـــــــــكان بنســـــــــــبة 

، فهذا يعني أن الفقر 1999يف املئة منذ عام  46باألرقام احلقيقية بنســـــــــــبة تزيد عن 
يف  63وإىل معدل وصـــــــــل إىل    )87(2002يف املئة يف عام  60ازداد بمعدل وصـــــــــل إىل 
. وهذا املعدل الذي يمثل فقراً مدقعاً ألنه يعني أن الفرد 2003املئة يف منتصـــــــــــف عام 

دوالر يف اليوم يؤثر اآلن يف مليوين فلســـــــــــطيني يعتمـــدون على  2.1يش بـــأقـــل من يع
  )88(املعونة اخلارجية للحصول على الغذاء.

وهذه العوامل جمتمعة جلبت مشـــــــقة اقتصـــــــادية وفقراً ال مثيل لهما يف عام  - 48
تي ل. ومل تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع املرتبات وتقديم اخلدمات الالزمة (ا2003
وباإلضــــــــافة إىل ذلك، منع    )89(يف املئة من جمموع دخل األُســــــــر املعيشــــــــية). 49تمثل 

اجليش اإلســـــــــــرائيلي واملســـــــــــتوطنون املزارعين من الوصـــــــــــول إىل حقولهم لزرعهــــا أو 
رعايتها أو حصــــــــــدها أو نقل منتجاتها إىل األســــــــــواق. ومعظم العمال الفلســــــــــطينيين يف 

فدوا من جاليات تم طردها أو نزع ملكيتها داخل وكثير منهم كانوا قد و -  إســـــــــــرائيل
يف املئة عام  10فقدوا أجورهم بســــــبب اإلغالق أو البطالة التي بلغت  -  اخلط األخضــــــر

  )91(يف املئة يف بعض املناطق. 70ووصلت إىل    )90(2000
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األُســـــــــــر املعيشـــــــــــية على املشـــــــــــكلة عن طريق تخفيض اســـــــــــتهالكها  وتغلبت - 49
وإنفاقها على االحتياجات األســـــــــاســـــــــية بصـــــــــورة جوهرية. فانخفض اســـــــــتهالك الغذاء 

يف املئة. وبينما  60وتم تأخير املدفوعات على املرافق بنسبة    )92(يف املئة 68بنسبة 
ن األصــدقاء واألقارب لتلبية يف املئة من األُســر إىل االقتراض غير الرســمي م 63جلأت 

يف املئـة من األُســـــــــــر إىل بيع ممتلكـاتهـا من  20االحتيـاجـات األســــــــــــاســـــــــــيـة، اضـــــــــــطرت 
اجملوهرات وغير ذلك مما تمتلكه فكان تصــــديها للمشــــكلة على حســــاب مدخراتها وأدى 

وبحلول شـــــــــــهر    )93(ذلـــك إىل اســـــــــــتنفـــاد قـــاعـــدة رزقهـــا بصـــــــــــورة ال يمكن تعويضـــــــــــهـــا.
يف املئة من األُسر يف حالة من الفقر املدقع وصارت  42بحت ، أص2003آذار/مارس 

وتضـــاعف عدد األطفال العمال عما كان عليه يف    )94(تعتمد على املســـاعدة اإلنســـانية.
مما حال دون إتاحة    )95(يف املئة 3.1وبلغت هذه النســـبة اآلن  2002 -  2001الفترة 

م يف املســـــــــــتقبــل، وحــدّ من موارد الفرص التعليميــة لهم، وعمــل على تخفيض إنتــاجيته
  الرزق لعدد من األجيال املقبلة.

ويمكن توزيع أكثر الناس ضـــــــــــعفاً إىل فئتين هما: الفقراء املزمنون (حاالت  - 50
. وتتألف الفئة األوىل بصــــــفة نموذجية من األُســــــر "الفقراء اجلدد"املشــــــقة االجتماعية) و

 ء واملسنين واألطفال، ممن ليست لديهماملعيشية التي توجد فيها نسبة عالية من النسا
مدخرات، ويعانون من ظروف معيشـــــــية رديئة، وليســـــــت لديهم مصـــــــادر دخل ثابتة. أمّا 

فهم الذين فقدوا يف اآلونة األخيرة منازلهم، أو دخلهم، أو ممتلكاتهم، أو  "الفقراء اجلدد"
هذه الفئة بصـــــفة خاصـــــة  موارد رزقهم، ولديهم قدرة حمدودة على اســـــتعادتها. وتضـــــم

كثيراً من املزارعين الذي دمر املســـتوطنون اإلســـرائيليون أو اجليش اإلســـرائيلي أرضـــهم 
أو صــــــــــــــادروهـــا أو منعوهم من الوصـــــــــــول إليهـــا، وينطبق الشـــــــــــيء نفســــــــــــــه على املـــاء، 
واحملاصـــــــــيل، وغير ذلك من وســـــــــائل اإلنتاج واألســـــــــواق. وينتمي إىل هذه الفئة أيضـــــــــاً 

 غزة، والبــدو، وأصـــــــــــحــاب األجور اليوميــة الــذين تم منعهم من صـــــــــــيــادو األســـــــــــمــاك يف
الوصـــول إىل ســـوق العمل. وتعيّن على هؤالء الذين لديهم دخل ثابت إعالة عدد أكبر من 

يف املئة يف الضـــــــــــفة  6.6يف املئة إىل  5.9األشـــــــــــخاص، فازدادت نســــــــــــب اإلعالة من 
  )96(يف املئة يف غزة. 7.5الغربية، و

انخفاضــــــــــــاً يف  2003لفلســـــــــــطينية احملتلة يف بداية عام شـــــــــــهدت األرض ا - 51
بليون  1.45يف املئة، فانخفض االســــــتثمار من حوايل  90االســــــتثمار األجنبي بنســــــبة 

  [....]   )97(.2002مليون دوالر يف عام  150إىل حوايل  1999دوالر يف عام 
[.......]  

ائيل، إىل درجة أن يعتمد اقتصــــــاد األرض احملتلة، حتت االحتالل، على إســــــر - 53
يف املئة من  25يف املئة من الصــــــــادرات الفلســــــــطينية تذهب إىل إســــــــرائيل وحوايل  96

وبمــا أن الطلــب احمللي الفلســـــــــــطيني يبلغ حوايل    )101(العمــال يتوجهون إىل إســـــــــــرائيــل.
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يف املئة من الناجت احمللي اإلجمايل، يدل التسرب املفرط للموارد االقتصادية إىل  150
يف املئة من العجز التجاري الفلســـــــــــطيني الكلي هو حالياً مع إســـــــــــرائيل.  71يل أن حوا

يف املئة مما تقترضـــه فلســـطين من اخلارج (ومعظمه أموال دعم ترد من املانحين  70و
من أجل تمويل التجارة)، يذهب لدفع قيمة الواردات اإلسرائيلية. ومع وصول العجز إىل 

، اتســــمت هذه الفترة بتحويل 2002جمايل خالل عام يف املئة من الناجت احمللي اإل 45
ويبدو    )102(ســنتاً من كل دوالر يتم احلصــول عليه حملياً إىل االقتصــاد اإلســرائيلي. 45

 2003أن هذه الظاهرة مســــــــــتمرة. فمثالً، تشــــــــــير األرقام التجارية للربع الثاين من عام 
يف  3.4يف املئة يف الواردات من إســـرائيل وإىل انخفاض نســـبته  17إىل زيادة نســـبتها 

  )103(.2002املئة يف الصادرات إىل إسرائيل، مقارنة بالربع الثاين من عام 
يف املئـة منهـا) هي عبـارة عن وحـدات  90معظم املشــــــــــــاريع الفلســـــــــــطينيـة ( - 54

ومــة صـــــــــــغيرة احلجم (تشـــــــــــغــل أقــل من خمســـــــــــــة موظفين) ذات قــدرة حمــدودة على مقــا
يف املئة من القوى العاملة احمللية. وال تشـــــــكل  56الصـــــــعوبات الراهنة، ولكنها تشـــــــغل 

) إالّ  50إىل  20املشـــــــــــــــاريع املتوســـــــــــطــــة احلجم (املؤلفــــة من  يف املئــــة من  1موظفــــاً
وانخفضــــــــــت مســــــــــتويات العمالة والتعويضــــــــــات يف جميع القطاعات،    )104(الشــــــــــركات.

لتي تنتج األغذية واملشروبات. فتعزى الزيادة يف باستثناء الشركات املتوسطة احلجم ا
يف املئة إىل الزيادة  36يف املئة والتعويضـــــــات بنســـــــبة  13عدد العاملين فيها بنســـــــبة 

يف الطلب على املنتجات احمللية التي حلت حمل الواردات اإلســرائيلية. وقدرة الشــركات 
ة يف خمتلف القطاعات. الكبيرة على مقاومة األزمة ال تعوض عن اخلســـــــــــارة يف العمال

يف املئة من الشــــــــــركات الفلســــــــــطينية بثلث قدرتها، وأغلقت  75، عملت 2003ففي عام 
  )105(.2000يف املئة من املشاريع الصناعية أبوابها منذ أيلول/سبتمبر  43

غيّر أيضاً االحتالل والصراع الناجم عنه بنية االقتصاد نفسها. فازداد عدد  - 55
) بينما انخفضــــــــــــت 2002يف املئة يف عام  28زيادة ملحوظة (املشــــــــــــاريع املصـــــــــــغرة 

املشــــاريع الصــــغيرة بنســــبة مماثلة. كما انخفضــــت أعداد املشــــاريع املتوســــطة والكبيرة 
  [....]   )106(يف املئة على التوايل). 48يف املئة و 49انخفاضاً ملحوظاً (

قة للســــــلطة وتســــــتمر إســــــرائيل يف عدم دفع اإليرادات من الضــــــرائب املســــــتح - 56
الفلســــــــــطينية. ونقل إســــــــــرائيل لهذه اإليرادات يف موعدها هو أحد التدابير االقتصــــــــــادية 
الواردة يف خارطة الطريق التي ترعاها اللجنة الرباعية. وكانت إسرائيل يف نهاية عام 

   )108(مليون دوالر وهو مبلغ مستحق للسلطة الفلسطينية. 299.47ال تزال حتجز  2003
[....]  

...][....  
  إمكانية احلصول على املساعدة اإلنسانية

[....] القوات اإلســـرائيلية والســـلطات اإلســـرائيلية تعرقل يف كثير من األحيان  - 59
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عمل املنظمات اإلنسانية أو تمنعها من الوصول إىل أهدافها من خالل اللجوء إىل نقاط 
  وحتميلها.التفتيش أو اإلغالق، أو تخضعها لنظام تفريغ البضائع 

وال تزال عرقلة حركة ســـــيارات اإلســـــعاف عند نقاط التفتيش تشـــــكل مشـــــكلة  - 60
ســـــيارة إســـــعاف يف  60خطيرة. ففي الســـــنة املاضـــــية، حجز اجليش اإلســـــرائيلي حوايل 

 2003الشهر عند نقاط التفتيش، ومنع مرور ربع هذه السيارات. ويف شهر آذار/مارس 
وأفادت األونروا    )113(ســـــيارة إســـــعاف. 15لنار على وحده، أطلقت القوات اإلســـــرائيلية ا

حالة من التأخير املفرط عند نقاط التفتيش  231عن وقوع  2003يف حزيران/يونيو 
وعمل املوظفون الطبيون التابعون لألونروا يف    )114(أو عن منع الســـــــــــيارات من املرور.

  على احلركة. [....]ظروف خطرة أثناء العمليات العسكرية والتقييدات املفروضة 
[.......]  

وأدت التقييـــدات اإلســـــــــــرائيليـــة املفروضــــــــــــــة على حركـــة األونروا إىل زيـــادة  - 62
مليون دوالر يف الفترة من تشــــــرين األول/أكتوبر  24التكاليف التي وصــــــلت إىل حوايل 

، مل تمنح احلكومة 2003. وخالل معظم عام 2003إىل تشـــــــــــرين الثاين/نوفمبر  2000
يف املئة من موظفي األونروا  47إلسرائيلية يف األرض احملتلة تصاريح إىل العسكرية ا

  )118(مما حال دون إمكانية دخولهم إىل القدس.
وتمنع إســـــــرائيل بصـــــــورة كاملة حركة البضـــــــائع اإلنســـــــانية عن طريق معبر  - 63

إيرز يف غزة، ممــــا جعــــل معبر كــــارين نقطــــة العبور الوحيــــدة، حيــــث تطبق الســـــــــــلطــــات 
يلية نظام نقل البضــــائع من عربات إىل عربات أُخرى. وفرضــــت إســــرائيل أيضــــاً اإلســــرائ

. 260.000رســوماً على البضــائع اإلنســانية، مما كلف األونروا  ويف    )119(دوالر ســنوياً
، أعلنت األونروا أن العقبات التي تفرضــها الســلطات اإلســرائيلية 2004آذار/مارس  30

اإلضــــــــــــافة إىل النقص يف األموال أرغمتها على وقف واخملاطر األمنية غير املقبولة ب
 2004نيسان/أبريل  21واستأنفت األونروا يف    )120(املعونة الغذائية املقدمة إىل غزة.

  ألف الجئ تخدمهم يف قطاع غزة. 600توزيع املعونة الغذائية الطارئة على حوايل 
.[.......]  
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