المرصد النساني
الرض الفلسطيني ة المحتلة
تشرين الثاني 2006

العدد السابع
ة
القضايا الساسي

.1ارتف عت نس بة العداء ب ين ال سرائيليين و الفلس طينيين في أوائل ش هر تشر ين
الثا ني ،ح يث قام الج يش ال سرائيلي بمداه مة ب يت حانون في شمال قطاع
غزة ،مما أسفر عن قتل وجرح عدد كبير من المواطنين ،بالضافة إلى النساء و
الطفال ،و إحداث دمار وا سع للممتلكات و البن ية التحت ية  .بتار يخ  26تشر ين
الثاني ،بعد خمسة شهور من أعمال العنف المتصاعدة ،تم إعلن وقف إطلق
النار و الدعوة إلى

حد جم يع العمليات العس كرية ال تي ينفذ ها الج يش

ال سرائيلي في قطاع غزة و و قف إطلق الص واريخ المحل يMة الص نع من ق بل
الفص ائل الفلس طينية باتجاه إ سرائيل  .في نها ية ش هر تشر ين الثا ني ،ا ستمر
و قف إطلق النار بالر غم من إطلق الفلس طينيين عشرة صواريخ محل ية الص نع
باتجاه إسرائيل .
.2أ ثMر هذا على مو سم ق طف الزيتون في الض فة الغرب ية .ف قد تشوه مو سم إنتاج
الزيتون من جراء م نع الفلس طينيين من الو صول إلى أراضي هم الزراع ية القري بة
من المستوطنات السرائيلية الواقعة في الضفة الغربية ،و اعتداء المستوطنين
ال سرائيليين على المزارع ين و أراضي هم ،و التأخ ير و الم نع المفروض ين من
الج يش ال سرائيلي على المزارع ين الفلس طينيين الرا غبين في الو صول إلى
أراضي هم على الحوا جز العس كريMة الواق عة في المنا طق المغل قة ب ين الجدار و
ال خط الخض ر .في جنو بي الض فة الغرب ية ،تأ ثر مو سم الزيتون من جراء الجفاف
المستمر و القيود المفرو ضة خلل العام على عملية و صول المزارعين العاملين
في أراضي هم ،م ما أدى إلى انخفاض في نس بة المحص ول .و من المتو قع أن

يص ل الد خل الجمالي لمو سم  2006إلى  124مليون دولر أمري كي (مقار نة مع
 30مليون دولر أمري كي في عام ) 2005و الذي سيساهم في إعالة ما يعادل
100000عائلة فلسطينية عاملة في القطاع الزراعي .

.3بتار يخ  7تشر ين الثا ني ،تم الو صول إلى اتفاق ب ين وزارة الترب ية و التعل يم
العالي وموظفي ها على إعادة ف تح المدارس بتار يخ  11تشر ين الثا ني ب عد أن
أغل قت لمدة تجاوزت الشهر ين نتي جة للضراب .و نص ت التفاق ية على تأم ين
مبلغ مبا شر ل كل مو ظف بقي مة  1000شي كل جد يد  ،و تس ديد روا تب ش هر
تشرين الثاني في نهاية الشهر  .بتاريخ  21تشرين الثاني ،طلبت وزارة التربية و

التعل يم العالي بش كل ر سمي من مديريات ها التعليم ية البالغ عدد ها  18عدم
حرمان الطفال من الدوام في المدارس ح تى في حال لم ت قم عائلت هم بد فع
أقس اط التعل يم المس تحقة للمدارس  .و بالر غم من التطورات اليجاب ية هذه ل
تزال أز مة الس لطة الفلس طينية المؤ سسية على حال ها ،متمركزة في الو ضع
النساني الراهن في وزارات السلطة الفلسطينية و الخدمات موفرة على أدنى
مس توى  )1(.و م نذ  30تشر ين الثا ني ،عملت الس لطة الفلس طينية على
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تدهور الو ض ع النسا ني ف ي الضف ة الغربي#ة وقطاع غز ة بصو رة سريعة خلل العام  ، 2006وذلك كنتيجة للزمة
ا لمالي #ة الت ي تعان ي منه ا السلطة ال فلسطينية بعد فو ز حركة حم اس في انتخابات المجل س التشريعي الخيرة وكذلك
كنتيجة للتصعيد السرائيلي للقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين.
حف#ز هذه الوضع منظمات المم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية التي تشارك في عملية المناشدة الموح#دة أن تصدر
تقريرا\ شهريا\ ل رص د التغييرات التي تطرأ على المؤشرا ت النسانية في قطاعات :ال صحة ،وحم اية ا لطفل ،و الدعم
ا لنفسي -الجتماع ي ،والتعليم ،والمان الغذائي ،وا لزارعة ،والمياه وا لصرف ا لصحي ،وخلق فر ص العمل
والمساعدات النقدي#ة.
يدمج هذا التقرير ما بين مؤشرات يمكن قياسها ومشاهدات ميدان ي#ة مؤكدة .توفر هذه الوسائل استنتاجات مختلفة عن
ا لوضع ،اذ تكشف المؤش رات النسانية عن التغييرات بعيدة المد وعن التوجها ت النسانية شهرا\ تلو الخر .بينما
تظهر المشاهدات الميداني#ة علمات الضيق العام التي قد تشير إلى تغيير مستقبلي.
تقوم منظمات المم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التية بتوفير المعلومات للمرصد النساني :مكتب تنسيق
الشؤون النسان ية التاب ع للمم المتحدة ( اوتشا) ،وكالة غوث و تشغي ل اللجئين (الونروا) ،م نظم ة الصحة
العالمية ،صندوق المم المتحدة للسكان ،من ظم ة المم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) ،ب رنام ج الغذي ة العالمي،
ب رنام ج المم المتحدة النمائي ،من ظم ة الغذي ة والزراع ة للمم المتحدة  ،مكت ب المنسق الخا ص للمم المتحدة

لعملية السلم في الشرق الوسط  ،منظمة المم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونيسكو ،أوكسفام -بريطانيا
العظمى ،مجموعة الهيدروليجيين الفلسطينيين.

ملخص المؤشرات النسانية
الحماية و الوصول
• في ش هر تشر ين الول ،ل قي  138فلس طيني مص رعهم في الرض
الفلس طينية المحتلة خلل الص راع المس تمر مع إ سرائيل مقارنة hمع 60
فلسطيني خلل شهر تشرين الول  .و ارتفع عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا
بجراح من  180جريح في شهر تشرين الول إلى  491جريح في شهر تشرين
الثاني  .و في الشهر نفسه قتل  3إسرائيليين وجرح 30منهم .
• في ش هر تشر ين الثا ني ،وخلل العمل ية العس كرية ال تي نفذ ها الج يش
ال سرائيلي في ب يت حانون ،كان  28من الفلس طينيين الذ ين قتلوا أطفال،
وجرح 20من هم  .بالضا فة إلى ذلك ،أ صيب  66ط فل بجراح 33 ،من هم خلل
عمليات عسكرية مختلفة في بيت لحم و قلقيلية .و لغاية تاريخنا هذا ،يمثل

الطفال %19

من الفلس طينيين الذ ين قتلوا في عام 2006خلل الص راع

ال سرائيلي الفلس طيني ،أي ما يعادل  %14من الفلس طينيين الذ ين أ صيبوا

بجراح .

•خلل ش هر تشر ين الثا ني ،انخفض ت نس بة القتتال الفلس طيني الداخلي،
ف قد ل قي  15فلس طيني مص رعهم و أ صيب  36من هم بجراح في الرض
الفلس طينية المحتلة ،مقار نة مع مق تل  32فلس طيني وجرح  286من هم في
شهر تشرين الول  .و كان معظم العنف في قطاع غزة .
• في ش هر تشر ين الثا ني ،قا مت إ سرائيل باعتقال  340ط فل ( مقار نة مع 348

في ش هر تشر ين الول ) ،وب قي عدد الطفال المعتقل ين أعلى من معدله

الشهري لعام  2005و البالغ 300طفل .
•منذ شهر آذار  ،2006منع العمال الفلسطينيين من قطاع غزة من الدخول إلى
إ سرائيل ،بين ما ا ستطاع 280تا جر من قطاع غزة من عبور م عبر ب يت حانون -

إير يز خلل ش هر تشر ين الثا ني .في الض فة الغرب ية ،و لمدة ثل ثة أيام في

ش هر تشر ين الثا ني ( مقار نة مع  12يوم خلل ش هر تشر ين الول )،من عت
الس لطات ال سرائيلية العمال و التجار الفلس طينيين الحامل ين تص اريح سارية
المفعول من الدخول إلى القدس الشرقية و إسرائيل .
•انخفض عدد وسائل الغلق التي تمنع تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية
من  542في ش هر تشر ين الول إلى  540معوق في ش هر تشر ين الثا ني،
منها 84معوق بشري .
•أبل غت المؤ سسات النس انية عن  79تأخ ير في الو صول في ش هر تشر ين
الثا ني ،أي ب ما يعادل خس ارة  56ساعة ع مل  .و كان أعلى عدد لهذه

الحالت على الحوا جز العس كريMة النفاق ،بالقرب من مدي نة ب يت ل حم ،ب ما
يعادل %26من الوقت الضائع في شهر تشرين الثاني .

تأمين الغذاء و الزراعة
•مقارنة مع الشهر الماضية ،تصاعدت نسبة استيراد المواد الغذائية و المنتجات
الزراعية إلى قطاع غزة ،إذ وصلت  27,047طن في شهر تشرين الول و 23,576
طن في ش هر تشر ين الثا ني ،نتي جة للتس هيل النس بي على نظام الغلق
المنطاركارني خلل شهر تشرين الثاني .
وتحسين العمل على معبر
•اتب عت الص ادرات الزراع ية من قطاع غزة المجرى نفس ه ح يث تم تص دير 2000
طن .
•يتو فر مس حوق حل يب نيدو بق يم محدودة في قطاع غزة  .و ارت فع سعر الخضار
بنسبة قليلة نتيجة لنقص المحاصيل الموسمية .

تعليق و تحليل
الهجوم السرائيلي على شمال قطاع غزة
• ا ستمرت العملية العس كرية التي أطلق علي ها الجيش السرائيلي اسم "غيوم

الخريف " من  1إلى  7تشرين الثاني و أسفرت عن مقتل  82فلسطيني و إصابة
260منهم بجروح .
•كان حوالي نصف عدد القتلى من المدنيين وقد شمل هذا  20من الطفال و 11
من النساء  .و خلل المداهمة ،لقي جندي إسرائيلي مصرعه و تم جرح آخر .
• صرحت الجهات ال سرائيلية الر سمية أن الهدف من وراء هذه العمل ية كان و قف
إطلق الص واريخ محل يMة الص نع على إ سرائيل ( )2م ما أدى إلى إ صابة 41

إ سرائيلي م نذ انس حاب إ سرائيل من قطاع غزة في ش هر آب . 2005و خلل

الفترة المذكورة ( ،ب ين آب  2005وتشر ين الول  )2006ل قي  525فلس طيني
مص رعهم و جرح  1,527آخر ين من جراء الص راع ال سرائيلي الفلس طيني في
قطاع غزة .
•و صرح برنا مج ال مم المتحدة النمائي أن خلل هذه العمل ية العس كرية بل غت
قي مة الدمار الذي ال حق بالبن يMة التحت يMة حوالي  2,372,970دولر أمري كي وش مل
ذلك المياه والمجاري والكهرباء ،بينما بلغت قيمة دمار البنية الحكومية والمرافق
العا مة و المنظمات غ ير الحكوم ية حوالي  620,490دولر أمري كي ( 5أبن ية تاب عة

لمؤسسات غير حكومية ،مدرستين و مستشفى تابع لوزارة الصحة ).

موسم حصاد الزيتون

• تم التبليغ عن عدد من الحوادث في الضفة الغربية بالضافة إلى منع الوصول
إلى الرا ضي الزراع ية ومهاج مة المس توطنين للمزارع ين الفلس طينيين
وأراضي هم و م نع دخول المزارع ين ال تي ت قع أراضي هم في منا طق مغل قة وراء
الجدار ) 3(.و في عدة موا قف كان تد خل مك تب تنس يق الشؤون النس انية
التابع للمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الحمر ضروريا.
• تم التبل يغ عن أك ثر من  20حادث 13 ،من ها في نابلس و  11من ها في شمال
الض فة ،و ال تي شملت مس توطنين يحاولون م نع المزارع ين من الو صول إلى
أراضي هم  4 .من الحوادث البالغ عدد ها  11كا نت من ق بل مس توطني ألون
موري .
• في محاف ظة الخل يل ،ا ستمر إغلق  3من مجموع  8حوا جز عس كريMة وأدى
عمل الجيش السرائيلي غير المنتظم إلى حدوث تأخير وضياع ساعات عمل
زراع ية بال غة الهم ية  .م نع المزارع ين من الدخول إلى جم يع أراضي هم الواق عة
حول مس توطنات أدورا و تيل يم و ب ني خيف ير  .في ب يت ل حم ،كا نت هناك

حوادث ع نف بالقرب من مس توطنة تقوع و مس توطنة ب يت ع ين .و لم ي كن

با ستطاعة عدد من المزارع ين من الو صول إلى أراضي هم الواق عة في حدود
بلدية القدس التي أعلنتها السلطات السرائيلية .
•يعت مد ب ين  69,000إلى  100,000موا طن ( من بين هم  3/1نس اء )و عائلت هم
في الرض الفلس طينية المحتلة ،على  10ملي ين شجرة زيتون في الض فة
الغربية ،و التي تغطي نسبة  %45من الراضي المزروعة .
•ق يMم مجلس ز يت الزيتون الفلس طيني إنتاج عام  2006بنس بة  10,000طن من
الزيتون و  32,000طن من ز يت الزيتون في الض فة الغرب ية و قطاع غزة ،مقار نة
مع  7,000طن من ز يت الزيتون في عام  .) 4( 2005تل بي قي مة النتاج هذه
احتياجات الستهلك المحلي و تسمح لتصدير كمية ملحوظة من زيت الزيتون
إلى إسرائيل (8000-5000طن متري ) و الدول العربية (3000طن متري ).
•يتوقع أن يكون الدخل الجمالي حوالي  124مليون دولر أمريكي مقارنة مع 30
مليون دولر أمري كي في عام  ،2005و هذا يم ثل حوالي  % 16من إجمالي
الدخل الزراعي .
•بينما كانت جودة محصول الزيتون شمالي الضفة الغربية عالية ،لم يكن تقييم
المزارعين جيدا hله جنوبي الضفة الغربية ،حيث لم يأبه البعض منهم إلى قطف
الزيتون أشجار هم .و بالر غم من ل عب ظاهرة الجفاف دور في إحداث إنتاج
قليل في الجنوب ،كان مدى القدرة النتاجية سيء نتيجة لقيود الوصول التي
فر ضت على المزارع ين الفلس طينيين .فلم ي تم تنف يذ عمليات تقش يب
الشجار و حرث الرا ضي و الري في الوقات المحددة بس بب نظام التص اريح و
القيود المفروضة على عملية الوصول .

توصيل الخدمات  /قدرات موفرو الخدمات
غياب و إعاقة ممارسات العمل:

• في الضفة الغربية ،تأثرت جميع الخدمات التي توفرها السلطة الفلسطينية من
جراء إضراب الموظف ين ،با ستثناء وزارة الترب ية و التعل يم العالي ال تي ا ستأنفت
عملها في 11تشرين الثاني .
•ا ستمر تنف يذ الوظائف ال ساسية لمجلس الوزراء و المجلس التشري عي
الفلس طيني ،غ ير أ نه تم تنف يذ وظائف روتين ية و قرارات سياسية معي نة أو
إصلحات .
ل•ي تم ف حص المياه بش كل روتي ني .

نت نس بة الكلور في ها بالش كل
 hإن كا و

اللزم  .تعطل فاحصو المواد الغذائية عن العمل و الصحة العامة معرضة للخطر .

•مكاتب الدخل الضريبي مغلقة و ل يتم جمع الضرائب ،مما يزيد من حدة الزمة
المال يMة في الس لطة الفلس طينية .ل ي تم إ صدار أو تجد يد الهويات و شهادات
الميلد و الجوازات ،مما يؤثر على حركة الفلسطينيين الداخلية و الخارجية .

تسديد الرواتب و العلوات:
•تم ثل لئ حة الروا تب ال تي تقدر بمبلغ  110مليون دولر أمري كي في الش هر
الع بء ال كبر على ميزان ية الس لطة الفلس طينية  .و ابتداء من  30تشر ين الول،
وصل تراكم الرواتب غير المدفوعة إلى  527مليون دولر أمريكي ( من معدل 793

مليون دولر أمري كي ) .حوالي  % 28من إجمالي المبالغ المس تحقة لموظ في
الس لطة الفلس طينية م نذ ش هر آذار  2006حولت ها الل ية الدول ية المؤق تة و
إ سهامات الدول العرب يMة  .م نذ ش هر كانون الثا ني  ،2006تم تس ديد ثل ثة دفعات
فقط من الرواتب الجتماعية إلى  47,000عائلة تابعة لوزارة الشؤون الجتماعية
و ال تي تعا ني من صعوبات اجتماع ية  :دفعتان من الس لطة الفلس طينية ودف عة

من اللية الدولية المؤقتة .

•ا ستجابة للز مة المال ية ،قام الب نك الدولي بإعادة إطلق برنا مج د عم الخدمات
الطارئة الذي تبلغ ميزاني ته لس تة أش هر  55,75مليون دولر أمري كي ،من ها مبلغ
 55,3مليون دولر أمري كي متع هد من  7ممول ين (.) 5من المفروض أن يغ طي
هذا البرنامج المصاريف التي ل تضم الرواتب التابعة لوزارة الصحة ووزارة التربية و
التعل يم العالي ووزارة الشؤون الجتماع ية ،بالضا فة إلى مص اريف التشغ يل و
الصيانة التابعة للمياه والكهرباء  .يجب توفير الدعم المالي للبلديات أيضا.

الصحة:
غزةو بناء hعلى تقر ير
• تس تمر وزارة الص حة في تقد يم الخدمات في قطاع .

أصدرته جامعة بير زيت ( ،) 6أصبح حضور الموظفين قريب من مستويات ما قبل

الضراب بنسبة  %90في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .
• في الض فة الغرب ية ،انتش ر إضراب موظ في وزارة الص حة بالكا مل ،ح يث يطالب
موظ فو الوزارة بتس لم رواتب هم المس تحقة ق بل العودة إلى الع مل  .و م نذ 7
تشر ين الثا ني ،بق يت غرف الطوارئ و أقس ام العيادات الخارج ية في الض فة

الغربية مغلقة  :توقفت المراقبة الروتينية للمراض المتزامنة ،توقف توفير العناية
ما ق بل وب عد الولدة ،وتو قف التطع يم ،ك ما تو قف توز يع الدواء لمعال جة المراض
المزم نة (.) 7و ي تم ف قط العنا ية بالولدات الطارئة و ال تي تتطلب العمليات

القيص رية  .أ ما في المنا طق ال تي تتو فر في ها العنا ية الص حية البديلة ،ككادر

الص حة في المس تشفيات التاب عة لوزارة الص حة في أري حا ،لم ي تم توق يف
الخدمات ال ساسية ،و خص وصا hتلك المتعل قة بالولدة .بش كل عام ،قا مت
المنظمات غ ير الحكوم ية والخا صة بتوف ير العنا ية ال تي ل توفر ها وزارة الص حة
للعنا

ية بالولدة .و ل

كن هذه المنظمات غ

ير قادرة على تغط

ية جم

يع

الحتياجات التي ل تلبيها وزارة الصحة (.)8

طر في قطاع غزة ،فكم يMة المخزون ل
• أ ما حالة تو فر الدو ية ف هي معر ضة للخ :
 176نوع دواء أد نى

من المخزون المفروض لثل ثة شهور من ها  162نوع

أساسي  .فقط  62نوع دواء موجود في قائمة توفير الدواء التي أعدها الممولين
ووزارة الص حة و سيتم توفير ها في منتص ف ش هر كانون الثا ني  .و من ب ين 94
نوع دواء غ ير موجود في القائ مة 24 ،من ها غ ير متو فر في المخزون .بحلول

ش هر كانون الثا ني ،سيكون  63نوع دواء غ ير متو فر في المخزون  .و في الض فة

الغربية ،هناك  87نوع دواء ضروري غير متوفر .

•عبMرت منظ مة الص حة العالم ية و اللج نة الدول ية للص ليب الح مر ومنظمات غ ير
حكوم ية أخرى عن قلق ها تجاه تدهور الو ضع الص حي في الرض الفلس طينية
المحتلة  .في الض فة الغرب ية ،تأثرت خدمات الص حة العا مة من جراء الضراب
المس تمر ،بين ما الحص ار المفروض على قطاع غزة من ق بل الج يش ال سرائيلي
يؤ ثر

سلبا hعلى حياة مواط ني غزة وو صولهم إلى الخدمات والتس هيلت

حيةإجمال ،hفي الرض الفلس طينية المحتلة نس بة الف قر المتص اعدة تأثرت
.
الص
كثيرا hنتي جة لعدم انتظام الص حة العا مة ،خص وصا hفي الض فة الغرب ية ،لن
المواطنين غير قادرين على دفع المبالغ العالية التي تتطلبها العناية الصحية في
المؤ سسات الخا صة أو المبالغ المتزايدة على الموا صلت للو صول إلى المرا كز
الصحية .
• صرMحت اللج نة الدول ية للص ليب الح مر () 9عن ارتفاع في نس بة الوفيات في
مستوصفين في الضفة الغربية ( %3.7-%2.1و.)%3.6-%1.3

• بناء على المس ح الخ ير الذي أجري في قطاع غزة ( ،) 10دو Mنت منظ مة أطباء
أمطار الص يف "
العالم أ نه م نذ بدا ية تنف يذ الج يش ال سرائيلي لعمل ية "

يس تغرق المر ضى فترة مدت ها ساعة و  15دقي قة ،و هي أطول بأرب عة أضعاف
من الوضع العادي الذي يستغرقهم  15دقيقة ،لكي يصلوا إلى المراكز الصحية،
وهذا نتيجة لغياب وسائل التنقل و الخوف المتصاعد والقيود القتصادية .
•و بناء hعلى تحل يل أجر ته وزارة الص حة من خلل نظام مراق بة التغذ ية ،صرحت
منظ مة الص حة العالم ية أن ظاهرة سوء التغذ ية الحادة لم ترت فع في الرض
الفلس طينية المحتلة و بق يت على مس تويات مقبولة .و ن فس مص در المعلومات
يبين أن نسبة سوء التغذية أعلى في منطقة رفح () % 9.2مقارنة hمع باقي

مناطق قطاع غزة (.) % 5.32بالضافة إلى ذلك ،وصلت نسبة النقص في
المواد الغذائ ية المؤد ية إلى ف قر الدم وكس اح الطفال إلى مس تويات تد عو
للقلق .

الوقود و البنية التحتية و الكهرباء و المياه:
• ما زال هناك ع جز من ح يث العرض مقا بل الطلب لتوف ير الكهرباء في قطاع غزة
بالر غم من تو صيل سبعة محولت لت حل مكان تلك ال تي دمر ها الج يش
ال سرائيلي في ش هر حزيران  .تقوم هذه المحولت الجديدة بإنتاج  60مي جا وات
ف قط مقارنة hمع المحولت القدي مة ال تي كا نت تن تج  140مي جا وات ق بل
تدمير ها .و يقدر مك تب الرئ يس أن قطاع غزة بحا جة إلى  215مي جا وات من
الطا قة الكهربائ ية ( 225مي جا وات خلل فص ل الشتاء ) .و تس عى شر كة غزة
لتوفير الكهرباء حاليا hإلى الحصول على تمويل لجلب خمسة محولت إضافية من
مصر لتوسيع الطاقة الكهربائية ومحولت احتياطية لتأمين توفير كمية كافية من
الطاقة الكهربائية .
•هناك اعتماد مس تمر على ا ستخدام الكهرباء من خلل مص لحة مياه الس احل
في قطاع غزة لتشغ يل مضخات آبار ها ومرا كز علج المياه الص لبة ب ين الس اعة
الرابعة والعاشرة مساء لتلبية حاجة السكان الملحة .
• في ش هر تشر ين الثا ني ،قا مت الل ية الدول ية المؤق تة بتوف ير  282,757ل تر من
الوقود لعدد  220مركز في قطاع غزة ،و منذ تاريخ  6تموز ،قامت اللية بتوفير 3.4
مليون لتر من الوقود بما يعادل  2,740,455دولر أمريكي ()11
• بناء على تقر ير أوكس فام الخ ير ( ،) 12عمل ية معال جة المياه القذرة في قطاع
غزة غير صحيحة نتيجة لعدة سنين من الهمال و قلة الستثمار فيها مما يؤدي
إلى مخا طر بيئ ية و صحية جس يمة  .وعمل ية تجم يع المياه القذرة ت تم بنس بة

 %66.8بين ما عمل ية معال جة هذه المياه ت تم بنس بة ، %2.7بح يث ي تم تفر يغ
 20,000م تر مك عب من ها يوميا hفي الب حر و 10,000م تر مك عب يوميا hفي وادي
غزة .
•ر صد فر يق ال مم المتحدة الميدا ني تخر يب مطار غزة الدولي بالكا مل ب عد أن
احتله الجيش السرائيلي لمدة خمسة شهور.

الحالة الجتماعية القتصادية:
•بناء hعلى ا ستنتاجات التقر ير الخ ير لوكالة ال مم المتحدة لغوث وتشغ يل
اللجئ ين الفلس طينيين ( النروا) ( ،) 13تبين وجود أز مة اجتماع ية اقتص ادية حادة
و مطولة في الرض الفلسطينية المحتلة :
انخ فض إجمالي المن تج المحلي بنس بة  % 9في الفص ل الول
من عام  ،2006و عادل النخفاض في الفترة ب ين عام  2000و

 . 2005و هذا النخفاض يعود إلى عدم تحو

يل الحكو

مة

السرائيلية بضريبة القيمة المضافة التابعة للسلطة الفلسطينية
وعائدات الجمارك .
أدت الزمة المالية في السلطة الفلسطينية إلى خسائر فادحة
في الد خل و صلت إلى  330مليون دولر أمري كي ،تاب عة لحوالي
 %25من العمال الفلس طينيين و عائلت هم ،ب ما يعادل % 25من
عدد السكان .
تخف

يض مص

اريف الس

لطة الفلس

طينية على الخدمات

الجتماع ية و شراء هذه الخدمات من القطاع الخاص أدى إلى
خس ارة في د خل العائلت الفلس طينية بمبلغ  180مليون دولر
أمريكي .
نتي جة لذلك ،انخفض ت قي مة ال ستهلك الحقي قي للفرد بنس بة
 %12و صاحب ذلك انخفاض بنس بة  % 8في ا ستهلك المواد

الغذائية مقارنة مع الجزء الثاني من عام .2005

م ما ذ كر أعله ،نس تنتج وجود معدل  1,069,200ش خص يعيشون
ت حت خط الف قر في الرض الفلس طينية المحتلة ،مقار نة مع
 650,800ش خص في الجزء الثا ني من عام  ،2005أي ارتفاع
بنسبة  . % 64.3إن ظاهرة الفقر حادة خصوصا hفي قطاع غزة
ح يث ارتف عت من  %51.6إلى % 79.8نتي جة لتمر كز اللجئ ين

وموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة .

• في تقييم ها المشترك لتأم ين الغذاء ( ،) 14تبين لمنظ مة الغذ ية العالم ية و
منظ مة الغذاء والزرا عة أن خس ارة مص ادر الد خل أو الشغال هي الس بب
الساسي لعدم تأمين الغذاء في الرض الفلسطينية المحتلة .
تد عو الحالة في قطاع غزة إلى القلق ،ح يث أ صبح لس ياسة
الغلق تأثير سلبي على الصادرات و الواردات و تضعضع القتصاد
تدريجيا hو انخفض الدخل بشكل سريع .
تقدر منظمات ال مم المتحدة أن % 41
%60

من سكان قطاع غزة و

من سكان ر فح ل يتو فر ل هم الغذاء الكا في و أ صبحوا

يعتمدون على المعونات .يعادل هذا ضع

في انعدام كميات

المواد الغذائية في الضفة الغربية .

• بناء على مس ح أجر ته شر كة الشرق الد نى لل ستشارات ( ، )15يع يش %71
من موظ في الس لطة الفلس طينية يعيشون ت حت خط الف قر ( 460 $شهر يا

أشخاص )  ،ويع يش  % 36في الف قر المد قع ( ، )180$مقارنة
لعائلة مكو نة من 6
مع  %4في شهر حزيران .

• صرح مك تب تنس يق الشؤون النس انية التا بع لل مم المتحدة -أوتش ا عن
ارتفاع في عدد موظ في الس لطة الفلس طينية العامل ين في مو سم حص اد
الزيتون هذا العام  .ع مل مال كو أشجار الزيتون لل حد من تكل فة الحص اد ،بين ما

اشتغل غير المالكين لكسب الدخل .

•توق فت الدكاك ين في محافظات طولكرم و نابلس عن الب يع بالد ين ،و خص وصا
لموظفي السلطة الفلسطينية  .و مؤخرا أغلقت  10دكاكين في مخيم اللجئين
نور شمس في محافظة طولكرم أبوابها بسبب عدم تسديد الزبائن لديونهم .
•يتقدم شباب بمهارات عال ية و تعل يم عالي من موظ في وكالة ال مم المتحدة
لغوث وتشغ يل اللجئ ين العامل ين في المؤ سسات المختل فة (المدارس،
ألخمراكز تأهيل المجتمعات طلبا hللتوظيف .
العيادات) ،و

•نتيجة للوضع القتصادي الحرج ،لم يعد الشخاص يقصدون المقاهي أو الماكن
الترفيه ية ،م ما يخ فف من التفا عل الجتما عي .إضا فة إلى ذلك ،ما زال الطلب
الذ ين يدر سون في المدارس التاب عة لوكالة ال مم المتحدة لغوث وتشغ يل
اللجئ ين يرتدون ملبس هم الخفي فة والحذ يMة الص يفيMة بالر غم من حلول فص ل
الشتاء.
•يزداد عدد المر ضى الذ ين يلجئون إلى مرا كز التأه يل التاب عة لوكالة ال مم
المتحدة لغوث وتشغ يل اللجئ ين الواق عة في المخيمات طلبا hللعلج و البطانيات
وحفاضات الطفال أو أي نوع آخر من المساعدات .
• تم البلغ عن انخفاض قدرة لجان الزكاة و المؤ سسات الخير ية الخرى تلب ية
احتياجات المحتاج ين ،م ما أدى إلى ارتفاع نس بة اعتماد الفقراء على خدمات
وكالة المم المتحدة لغوث وتشغيل اللجئين .

الوصول و الحماية:
•بحلول نها ية ش هر تشر ين الثا ني ،اعتقلت الس لطات ال سرائيلية  41عض و من
المجلس التشريعي ،بالضافة إلى رئيس المجلس و  19وزير .
•ب عد مق تل  19موا طن في ب يت حانون بتار يخ  8تشر ين الثا ني ،تب نى مجلس
حقوق النس ان في ال مم المتحدة ،و بتار يخ  15تشر ين الثا ني ،قرار ()16
يستنكر قتل المواطنين الفلسطينيين ،بالضافة إلى النساء و الطفال ،و يقر أنه
بناء على القانون النس اني الدولي ،ي جب حما ية و احترام الفرق الطب ية
والمركبات التاب عة لجمع ية الهلل الح مر الفلس طيني في جم يع الوقات  .و جاء
هذا القرار ب عد ق تل طب يبين من جمع ية الهلل الح مر الفلس طيني في ب يت
له يا بتار يخ  3تشر ين الثا ني 2006بر صاص إ سرائيلي  .و بتار يخ  17تشر ين
الثا ني  ،2006تب نى المجلس العام لل مم المتحدة قرار لر سال بع ثة لكتشاف
الحقائق في ب يت حانون و إعداد تقر ير حول الو ضع ب عد القص ف المدف عي
السرائيلي في السبوع الماضي (.)17
•بناء hعلى معلومات وردت من الئتلف لحق الدخول ،قامت السلطات السرائيلية
بخ تم جم يع جوازات أزواج و زوجات و أبناء حاملي الهو ية الفلس طينية الذ ين

طلبوا تمد يد تأشيرات هم بعبارة "التص ريح الخ ير " .و يقدر أن بحلول نها ية
العام،

سيضطر حوالي  105أشخاص حاملي الجوازات الجنب ية للخروج

من

الدولة من خلل نقاط الخروج والمعابر ال سرائيلية  .بتار يخ  19تشر ين الثا ني
 ، 2006بدأ مك تب وزارة الداخل ية في ب يت إ يل بإرجاع الجوازات ل صحابها .و يقدر

أن  120,000ش خص قدموا طلبات لللتقاء مع عائلت هم ووجهوا بالر فض من
الس لطات ال سرائيلية  .يوا جه الذ ين اجتازوا المدة المحددة لقامت هم مجاز فة
ترحيل هم من الرض الفلس طينية المحتلة و يعرضوا حق هم للع يش حياة hعائل ية
طبيعيMة إلى الخطر)18( .
•بتار يخ  22تشر ين الثا ني ،أ صدرت الجمع ية العا مة لل مم المتحدة مس ودة قرار
لتأ سيس الطار المؤ سسي لتس جيل الضرار ال تي حلت بالفلس طينيين نتي جة
للضرار المتراك مة على الشخاص والممتلكات نتي جة لبناء إ سرائيل الجدار (

 .) 19ك ما أكدت المفوض ية الس امية لل مم المتحدة لحقوق النس ان ضرورة
التزام المجتمع الدولي في الرأي الستشاري لمحكمة العدل الدولية باستخدام
الجدار كإطار لتنفيذ سيادة القانون )20( .
•بتاريخ  26تشرين الثاني  ،2006قامت محكمة العدل العليا السرائيلية بالموافقة
على خ طة بناء الجدار حول خمس ة قرى فلس طينية واق عة في الشمال الغر بي
من مدينة القدس و عزل  15,000فلسطيني من سكان هذه القرى عن شرقي
القدس و القرى الفلس طينية المجاورة  .بناء على بيتس يليم ،إن أتمام عمل ية
بناء الجدار في تلك المنطقة سيقمع حق السكان من الوصول إلى مدارسهم و
الخدمات الص حية وأفراد عائلت هم ،و يس هل ال ستيلء غ ير الشر عي على
الراضي في الضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات )21( .

• بناء على تقر ير أ صدره مك تب تنس يق الشؤون النس انية التا بع لل مم المتحدة (
 ، )22تبين أن  % 60من العائلت ال تي تملك أرا ضي زراع ية واق عة غرب الجدار
معزولة بالكامل عن أراضيها لعدم إصدار السلطات السرائيلية تصاريح المرور من
بوابات الجدار.

•إن حر كة الطلب من وإلى ب يت جال (في محاف ظة ب يت ل حم ) تزداد صعوبة .
فمثل ،hتعت مد إمكان ية و صول وحضور الطلب الذ ين يس كنون في مخ يم ب يت
جبرين ( في محاف ظة ب يت ل حم )إلى مدار سهم الواق عة في ب يت جال على
المزاج اليومي للجنود الذين يسيطرون على بوابات الجدار.
•أ صبح الحا جز العس كري البدان ،و هو الم عبر القص ر و ال ساسي لس كان جن ين
والتجارإلى مدي نة نابلس ،حاجزا hعس كريا hدائما،h
)
وطوباس الطلب والمر ضى
(

يس يطر عل يه الجنود ال سرائيليين بش كل مس تمر .و نتي جة لذلك ،تم البلغ

عن تأخيرات و صفوف طويلة على الحوا جز العس كريMة  :تو في ط فل من قر ية
النا صرية في نابلس يبلغ عمره أ سبوع في مس تشفى وط ني الحكو مي ب عد
توق يف أهله مدة

ساعتين على الحا جز  .و

تبين شهادة الوفاة التاب عة

للمستشفى أن الطفل وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية و توفي
من جراء حمى كان من الممكن تجنبها و معالجتها.

• في القدس ،يزداد عدد العائلت التي تعيش مفصولة عن بعضها البعض بسبب
الس ياسات ال تي فرضت ها إ سرائيل على سكان القدس  .و في مع ظم الحالت،
عند ما تح مل الزو جة هو ية القدس والزوج هو ية الض فة الغرب ية ،تقوم الم و
أولد ها بن قل سكناهم إلى القدس تخوفا hمن خس ارة بطا قة هويات هم
المقد سيMة ،بين ما يب قى الب في الض فة الغرب ية .بالضا فة إلى ارتفاع مس توى
المعيش ة ،تتعرض العائلت إلى النحلل والضغوطات النفس ية ال تي ت حل
بأطفالها.
•يعتبر مرور طالبات المدارس من الحواجز العسكريMة أسهل من غيرهم نظرا hلصغر
فتياتو طبقا hلوكالة ال مم المتحدة لغوث وتشغ يل اللجئ ين
.
سنهن وكون هن

النروا ،أ صبحت الفتيات أفراد العائلة الك ثر تمكناh
)
(

من زيارة أفراد عائلت ها

سرائيليةم ما يترك أثرا hنفس يا hعقيما hعلى
.
المحتجز ين في الس جون ال

نفسيتهن وقد يعطل أدائهن التعليمي لتغيبهن عن المدرسة معظم الوقات .

قدرة المنظمات غير الحكومية و المم المتحدة على الستجابة للطلبات المتصاعدة للمساعدة:
•قا مت ال مم المتحدة بإطلق عمل ية مناشدة موحدة للرض الفلس طينية
المحتلة بقي مة  453مليون دولر أمري كي% 77 ،من ها مخص ص لخلق فرص
الع مل والمس اعدات النقد ية وتوف ير المواد الغذائ ية  .وتض م عمل ية المناشدة
الموحدة  12منظمة تابعة للمم المتحدة و  14منظمة غير حكومية .

•بالر غم من الضراب ،ا ستمر برنا مج الغذ ية العال مي في عمل ية توز يع الغذ ية
للحالت ال تي تعا ني من مص اعب اجتماع ية بناء hعلى قوائم من وزارة الشؤون
الجتماع ية  .و من ب ين  1,216طن للمواد الغذائ ية ال تي تم تو صيلها إلى مخازن
وزارة الشؤون الجتماع ية ،تم توز يع  816طن متري من ها إلى  24,500مس تفيد
في رام ال ،الخليل ،أريحا ،نابلس ،سلفيت و قلقيلية .
•قررت وكالة ال مم المتحدة لغوث وتشغ يل اللجئ ين إطلق حملة جديدة لتوز يع
المواد الغذائية بتاريخ  19تشرين الثاني ،ولكن تم تأجيلها إلى تاريخ  27تشرين
الثاني بسبب إغلق معبر كارني لمرور الشاحنات .
•للتطرق إلى موضوع الدواء البالغ الهم ية ،طر حت منظ مة أطباء العالم تعبئة
الفراغ الموجود بين ما تقوم منظ مة الص حة العالمية بتغطية المخزون الطارئ في
شمال قطاع غزة خلل الشهر ين القادم ين من خلل صندوق ال مم المتحدة
للطوارئ .

الملحظات:
.1المعلومات في هذا العدد من المر صد النس اني حول ح جم أز مة الس لطة
الفلس طينية المؤ سسية تنا قش عدة تقار ير تاب عة لمنظمات ال مم المتحدة
بالضا فة إلى التقار ير التال ية  :الب نك الدولي " في مواج هة الز مة  :أداء

مؤ سسات الس لطة الفلس طينية " تشر ين الثا ني  ،2006صندوق الن قد الدولي

"التطورات الخيرة في المواز نة و الشؤون المال ية "  ،تشر ين الول  ،2006اللج نة

الدولية للصليب الح مر "تراجع الخدمات الصحية الحكومية في الضفة الغربية" ،

 15تشرين الثاني .2006
 .2تم إطلق أك ثر من  1,700صاروخ محلي الص نع في الفترة ما ب ين النس حاب و
غيوم الخريف " ( .تشرين الثاني .)2006
بداية عملية "
.3المعلومات في هذا الجزء مقتبسة من المكاتب الميدانية التابعة لمكتب تنسيق
الشؤون النس انية ال مم المتحدة لتنس يق الشؤون النس انية ،و تقر ير الب نك
مل
الدولي بعنوان "

خص حول قطاع الزيتون و ز

يت الزيتون

في الرض

الفلس طينية "  ،تشر ين الول  ،2006و تقر ير الغا ثة الزراع ية الفلس طينية حول

" النتهاكات السرائيلية ضد المزارعين الفلسطينيين في موسم حصاد الزيتون،
."2006

.4في عام  ،2005كان سعر  1كغم من زيت الزيتون .4.5 $في عام  ،2006كان هذا
السعر 3.5 $للكغم و سعر الزيتون1.2 $للكغم .

.5النمس ا ،بلجيك يا ،دائرة التنم ية الدول ية ( بريطان يا)  ،التحاد الورو بي ،النرو يج،
إسبانيا ،و السويد .

 .6أربعون يومhا على الضراب  :التأث ير على الحياة الفلس طينية العا مة "،فر يق
برنامج الدارة العامة وإصلح خدمات المواطنين ،جامعة بير زيت ،تشرين الثاني
.2006
" .7تراجع الخدمات الصحية الحكومية في الضفة الغربية  "،اللجنة الدولية للصليب
الحمر 15 ،تشرين الثاني .2006

 .8منظ مة الص حة العالم ية "مراق بة الص حة و الخدمات الص حية " ،تشر ين الثا ني و
كانون الول .2006

" .9تراجع الخدمات الصحية الحكومية في الضفة الغربية  "،اللجنة الدولية للصليب
الحمر 15 ،تشرين الثاني .2006

" .10الض فة الغرب ية ،تأث ير الح ظر الدولي وهجمات الج يش ال سرائيلي على الو ضع
الصحي للسكان "  ،منظمة أطباء العالم – فرنسا.2006 ،

 1.11دولر أمري كي يعادل  4.5شي كل إ سرائيلي جد يد  ،و  1000ل تر بمبلغ 3.66
شيكل إسرائيلي جديد .
 ".12تقرير تقييمي لقطاع غزة  ،"2006أوكسفام .
" .13امتداد الز مة

في المنا طق الفلس طينية المحتلة  :التأثيرات الجتماع ية

القتص ادية الخيرة "  ،وكالة ال مم المتحدة لغوث وتشغ يل اللجئ ين ،تشر ين
2006موجودة على عنوان الشبكة اللكتروني www.unocha.org :
،
الثاني

.14راجح ملحظة رقم .10
.15النشرة الشهرية لشركة الشرق الدنى للستشارات حول إدراك الفلسطينيين
للمور الس ياسية و الحالة القتص ادية و الجتماع ية ،نشرة ر قم  8 ،11تشر ين
الثاني .2006

 .16قرر مجلس ال

مم المتحدة لحقوق النس

ان أن "انتهاكات حقوق النس

ان

الناشئة عن التوغل العسكري السرائيلي في الرض الفلسطينية المحتلة بما
في ها التو غل الخ ير الذي حدث في شمال قطاع غزة والهجوم على ب يت
حانون " .جاء هذا القرار بناء على  32مؤيد له و  8رافضين له و 6ممتنعين .
.17قرار الجمع يMة العا مة لل مم المتحدة جاء خلل الجلس ة الطارئة العاشرة و أيد ته
 156دولة و رفضته  8دول ،و 6دول امتنعت .
 .18حق الدخول،إ"سرائيل تص در التص اريح الخيرة للجا نب ،مؤد ية في ذلك إلى
فصل العائلت عن بعضها"  20 ،تشرين الثاني .2006

.19مسودة قرار المجلس العام للمم المتحدة 22 ،تشرين الثاني .2006
.20بيان صحفي لمجلس ال مم المتحدة لحقوق النس ان ،را جع ملح ظة ر قم 4
المذكورة أعله .

.21بيتسيليم " ،محكمة العدل العليا توافق على إحاطة منطقة بير نبال.
.22ترك يز خاص مك تب تنس يق الشؤون النس انية التا بع لل مم المتحدة ،تشر ين
الثاني .2006

