
 مقدمة: 

قدمُهذاُالتقريرُمعلوماتُحولُتداعياتُوأثارُالحصارُاإلسرائيليُعلىُنواحيُالحياةُفيُُقطاعُغزةُلعامُي ُ

ُالذي2017ُ ُالحصار ُحول ُالمتوفرة ُواإلحصاءات ُوالبيانات، ُوالمعلومات، ُالحقائق، ُأحدث ُوسيتضمن ،

ُمعلوماتُُفرض ُمن ُمتاح ُهو ُما ُإلى ُاستنادا ُاليوم، ُوحتى ُسنوات ُعشر ُمن ُأكثر ُمنذ ُغزة ُقطاع على

ُومعطياتُبهذاُالخصوصُكماُحصلناُعليهاُمنُمصادرهاُالرسمية.

،ُحالةُمعابرُقطاعُغزةُالمخصصة1/1/2018ُُوحتى1/1/2017ُُويرصدُالتقريرُالذيُيغطيُالفترةُمنُ

التيُسادتُبينُُحالةُالتفائلُعلىُالرغمُمنوحصائياتُإجماليةُحولُعملها،ُلتنقلُاألفرادُوالبضائع،ُويقدمُإ

فيُتحسنُعملُمعابرُقطاعُغزةُخاصةُبعدُتوليُحكومةُالتوافقُإلدارتها،ُإالُأنُالفترةُُأوساطُالمواطنيين

لتجارُ،ُوتقليصُملحوظُفيُعددُاتدنيُفيُفتحُمعبرُرفحُبالنسبةُلألعوامُالسابقةالتيُيغطيهاُالتقريرُشهدتُ

ُالمسموحُلهمُبالتنقلُعبرُحاجزُبيتُحانونُ.ُُ

الكهرباءُلساعاتُتفاقمُأزمةُويتناولُالتقريرُاستمرارُتدهورُاألوضاعُاإلنسانيةُداخلُالقطاعُخاصةُفيُظلُ

تسببُتقليصُالسلطةُالفلسطينيةُللمبلغُالذيُتحولهُقدُمنُمعاناةُالسكانُالمدنيين،ُوُضاعفُمماطويلةُجداًُ

المزيدُمنُلالحتاللُاإلسرائيليُمنُازديادُاألزمةُوانقطاعُالكهرباءُلساعاتُأطول،ُكماُواجهُقطاعُالمياهُ

%،ُويستعرضُالتقريرُأحوال70ُوثُمياهُالبحرُإلىُأكثرُمنُالتدهورُخاللُهذهُالفترة،ُوازدادتُنسبةُتل

ُنسانيُالسيءُفيُظلُالتخخيرُالمتواصلُفيُعمليةُإعادةُإعمارُقطاعُغزة.ُالنازحينُووضعهمُاإل

،ُحيثُتزايدتُخاللُالفترةُالتيُيغطيهاُالتقريرُأزمةُنقصُويستعرضُالتقريرُاألوضاعُالصحيةُفيُالقطاع

ُالقطاع،ُ ُداخل ُعالج ُلهم ُيوجد ُال ُالذين ُالمرضى ُتضاعفتُمعاناة ُكما ُالمستودعات، ُمن ُونفاذها األدوية

ُوواصلتُوا ُالماضية، ُاألعوام ُلمستشفياتُالخارجُعن ُالصحة ُوزارة ُعبر ُالحاالتُالمحولة رتفعتُنسبة

قواتُاإلحتاللُرفضُمنحُتصاريحُللكثيرُمنُالحاالتُالمحولة،ُوازدادُعددُالتصاريحُالمرفوعةُهذاُالعامُ

ُُبالنسبةُلألعوامُالماضيةُ.ُ

ُفيُقط ُيسلطُالتقريرُالضوءُعلىُأوضاعُالتعليم ُالمدارسُكما ُبناء ُوتخثيرُالحصارُعلىُعملية ،ُ اعُغزة

ُ.ُُعدلُالطلبةُفيُالصفوفُالمدرسيةمُارتفاعالجديدة،ُوتخثيرُذلكُعلىُبيئةُالتعليمُفيُظلُ

حيثُشهدُهذاُالعامُارتفاعُفيُمعدالتُالبطالةُونسبُفيُقطاعُغزة،ُُاالقتصاديةويتناولُالتقريرُاألوضاعُ

رضتهاُالسلطةُعلىُالقطاعُخاللُالعامُعلىُاقتصادُغزة،ُخاصةُماُيتعلقُوأثرتُاإلجراءاتُالتيُفالفقرُ،ُ

ُبفرضُخصوماتُماليةُعلىُرواتبُالموظفينُ.ُ

ويرصدُالتقريرُمعاناةُالصيادينُالفلسطينينُجراءُاستمرارُاعتداءاتُاإلحتاللُاإلسرائيليُضدهم،ُومواصلةُ

ُاإلحتاللُتقليصُمسافةُالصيدُالمسموحُالصيدُفيهاُ.ُ

التقريرُإلىُأنُكافةُالوقائعُواإلحصائياتُتشيرُإلىُتفاقمُالحصارُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُخاللُُويخلص

ُ،ُوهذاُماُيؤكدُأنُكافةُالتسهيالتُاإلسرائيليةُالمعلنُعنهاُهيُتسهيالتُمخادعةُوغيرُحقيقية.2017عامُ

ُ



 المعابر وحركة التنقل : حالة الحصار علىأثر  أوالً:
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زالُسكانُقطاعُغزةُمحرومينُمنُحقهمُفيُحريةُالتنقلُوالحركة،ُبسببُالقيودُالمفروضةُعلىُتنقالتهمُماُ

ُفتحتُالسلطاتُالمصريةُمعبرُ ُفقد ُالخارجي، ُبالعالم وحركاتهمُعبرُجميعُالمعابرُالتيُتصلُسكانُغزة

21ًُ)2017ُرفحُالبريُعامُ ُبلغُعددُالمسافرينُخاللُ،ُفيماألخرىطيلةُأيامُالعامُُ(ُيومُفقطُوأبقتهُمغلقا ا

ُالعامُ ُيقاربُُ(2624)ُ مسافرُومنعتهمُمنُالسفر،ُُ(203ُُ)مسافر،ُوقامتُالسلطاتُالمصريةُبإرجاعُما

أقلُأيامُفتحُُلمعبرُرفحُمنُقبلُالسلطاتُالمصريةُمقارنةُ(2017ُُ)وحسبُمتابعةُالمركزُفقدُشهدُعامُ

ُباألعوامُالسابقةُ.ُ

 السنة عددُأيامُفتحُالمعبر

 2017 يوم21ُ

 2016 يوم41ُ

 2015 يوم32ُ

 2014 يوم125ُ

 2013 يوم263ُ

 2012 يوم310ُ

 2011 يوم269ُ

2010ُ يوم243ُ

2009ُ يوم35ُ

ُمقارنةُباألعوامُالماضية2017ُيبينُعددُأيامُمعبرُرفحُلعامُُ(1ُ)جدول



ُُ

ماُيزيدُالفترةُالتيُيغطيهاُالتقريرُوفيُنفسُالسياقُفقدُأغلقُاإلحتاللُاإلسرائيليُحاجزُبيتُحانونُخاللُ

(206ُُُ)ُمسافرُ،ُوعددُالمرجعينُإلى(10286ُُُ)ُيومُ،ُووصلُعددُالمسافرينُإلىُأكثرُمن(61ُُُ)ُعن

ُمسافرُ.ُُ

علىُتصديرُمنتجاتُقطاعُغزةُللعالمُُخرُماُزالتُقواتُاإلحتاللُاإلسرائيليُتفرضُحظراًُاوعلىُصعيدُ

ُباستثناءُبعضُالسلعُا ُواصلتُفرضُقيودُمشددةُالخارجي، ُإلىُالضفةُالغربية،ُكما لتيُتسمحُبتصديرها

ُسلعُمنُالدخولُإلىُالقطاعُمثلُمعداتُ ُوتمنعُعدة ُالسلع، ُوبعضُاالتصالعلىُتوريد ُوأنابيبُالحديد، ،

ُأنواعُالبطارياتُوغيرُذلكُمنُالسلعُاألخرىُ.ُ

ًُُ(2017ُ)وقدُشهدُعام ًُُتقليصا همُبالتنقلُللخارجُعبرُحاجزُبيتُحانونُ،ُفيُعددُالتجارُالمسموحُلُملحوظا

الفُتاجرُورجلُأعمالُمنُقطاعُغزةُماُزالواُممنوعينُمنُاوتشيرُالمعطياتُإلىُأنُماُيزيدُعنُثالثةُ

ُالتجارُ ُمن ُبالسفر ُلهم ُالمسموح ُعدد ُويقدر ُتصاريحهم، ُبسحب ُاإلسرائيلي ُالجانب ُقام ُأن ُبعد السفر

ُتاجرُفقطُ.ُُُ(500)نحو

إلىُأنهُرغمُتوليُالسلطةُالفلسطينيةُإلدارةُمعابرُقطاعُغزةُبعدُإتفاقُالمصالحةُالفلسطينيةُُوتجدرُاإلشارةُ

ُ.ُنيُمحرومُمنُحريةُالتنقلُوالحركة،ُإالُأنُوضعُالمعابرُلمُيتغيرُالبتة،ُوبقيُالمواطنُالفلسطي2017ُعامُ
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35 عدد أيام فتح المعبر 243 269 310 263 125 32 41 21
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  الكهرباء :  على توليد ثانياً: أثر الحصار 
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ُ ُأزمة ُكبيرتفاقمت ُبشكل ُغزة ُُخاللُكهرباء ُالطبيعيةُ(2017ُ)عام ُوالموارد ُالطاقة ُسلطة ُوأعلنت ،

عنُتوقفُتوليدُالكهرباءُفيُمحطةُتوليدُكهرباءُغزةُبسببُنفاذ2017ُُ/ُإبريل16ُالفلسطينيةُبغزةُبتاريخُ

ُالمعمولُبه ُوكانُجدولُالكهرباء ُُالوقود، ُهو ُمعُساعةُفصل12ُُساعاتُوصلُمقابل4ُُبخغلبُاأليام ،

ُاالضطرارُأحياناُلزيادةُساعاتُالفصلُنتيجةُتعطلُأيُمصدرُمنُمصادرُالطاقةُالمتوفرة.

إلىُتقليصُكميةُالوقودُُ؛وتعودُاألسبابُالحقيقيةُوراءُأزمةُانقطاعُالكهرباءُلساعاتُطويلةُداخلُالقطاع

ُ ُبعضُاألوقات ُفي ُبالكامل ُالمحطة ُإلطفاء ُأدى ُما ُالتوليد ُمحطة ُإلى ُوعدمالمورد ُالخطوطُُ، استقرار

ُ%ُ.40ُالمصريةُالمغذيةُللقطاعُوتعرضهاُللتعطلُباستمرارُحيثُبلغتُنسبةُتشغيلهاُعلىُمدارُالعامُ

%ُمنُالمبلغُالذيُتحولهُلدولة40ُُوماُزادُأزمةُالكهرباءُسوءُخاللُهذاُالعامُتقليصُالسلطةُالفلسطينيةُ

ُإلى120ُُمنُُغزةُإلىُالكهرباءُتوريدُتقلصُأنُ"ُإسرائيل"ُقررتُفقدُوعليهُُاإلحتالل، 75ُميغاواتُ

ُ.ُُميغاوات

وتجدرُاإلشارةُإلىُأنُقطاعُغزةُيتزودُبالتيارُالكهربائيُمنُخاللُثالثُمصادرُهي:ُمحطةُتوليدُالكهرباءُ

المحلية،ُوخطوطُالتغذيةُالواصلُمنُاإلحتاللُاإلسرائيلي،ُوالخطوطُالواصلةُمنُجمهوريةُمصرُالعربية،ُ

ُتعرضتُهذه المصادرُلالستهدافُالمباشرُمنُقبلُاإلحتاللُاإلسرائيليُخاللُالسنواتُالماضيةُمماُُولقد

ُأدىُإلىُعدمُانتظامُهذهُالمصادرُفيُتوصيلُالكهرباءُللمواطنينُبشكلُثابتُ.

ُ

ُ



ُ

ُوفرةُحالياُوقدرتهاُعلىُالتغذيةُيوضحُمصادرُالكهرباءُالمتُ(2)جدول

148ُميجاواتُ،ُوماُتوفرُمنهاُطيلةُالعام400ُُماُيقارب2017ُُوبلغتُحاجةُقطاعُغزةُمنُالكهرباءُلعامُ

%(ُتقريبا،ُومنُالمتوقعُأنُتزدادُهذهُالنسبة63ُفقطُ،ُوعلىُذلكُتكونُنسبةُالعجزُفيُالكهرباءُ)ُُميجاوات

ُخاللُاألشهرُالقادمةُبسببُفصلُالشتاءُوماُيسببهُمنُأعطالُوزيادةُاحتياجُ.ُُ

 الصحة :  قطاع الحصار على ثالثاً: أثر

جراءُاستمرارُالحصارُالمفروضُُخطيراًُُتدهوراًُُ(2017ُ)ُشهدتُاألوضاعُالصحيةُفيُقطاعُغزةُلعام

ُ ،ُ ُسنوات ُمنذ ُالقطاع ُوعلى ُخالل ُالتقريرتزايدت ُيغطيها ُالتي ُمنُُالفترة ُونفاذها ُنقصُاألدوية أزمة

ًُ لمعلوماتُمنُمصادرُمختلفةُفإنُعددُاألصنافُالتيُنفذتُبشكلُكاملُُمستودعاتُوزارةُالصحةُ،ُووفقا

%(ُبعدُأن36ُترتفعُنسبةُالعجزُفيُاألدويةُإلىُأكثرُمنُ)ُ(ُصنفُدوائي،ُل184منُاألدويةُأكثرُمنُ)ُ

ُ ُعام 2015ُُبلغتُفي ُبمرضى30ُ) ُأصنافُخاصة ُضمنها ُمن ُضرورية ُأصنافا ُالنفاذ ُطال ُوقد ،ُ )%

ُالقلبيةُ،ُوغيرُ ُوالقسطرة السرطانُوأمراضُالدم،ُوالعيونُ،ُوالمناعةُواألوبئة،ُوالكلىُوالغسيلُالدموي،

ُذلكُمنُاألصنافُالمهمةُ.
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 نسبة العجز باألدوية

 نسبة العجز باألدوية

 م المصدر القدرة

 .1 الخطوطُاإلسرائيلية ميجاوات75ُ

 .2 الخطوطُالمصرية ميجاوات23ُ

 .3 الكهرباءمحطةُتوليدُ ميجاوات50ُ

ُميجاوات143ُ ُإجماليُالقدرةُالمتوفرةُللقطاعُحاليا



تضاعفتُمعاناةُمرضىُالقطاعُالذينُالُتتوفرُإمكانيةُعالجهمُفيُمشافيُالقطاعُويحتاجونُالعامُفقدُوخاللُ

للعالجُبالخارج،ُوذلكُبسببُالقيودُالمشددةُالتيُيفرضهاُاإلحتاللُاإلسرائيليُعلىُتنقلهمُللخارج،ُوتشيرُ

عبرُوزارةُالصحةُازدادتُعنُاألعوامُإحصاءاتُنشرتهاُوزارةُالصحةُالفلسطينيةُبخنُالحاالتُالمحولةُ

ُالتحويالتُعامُ ُفقدُكانُعدد ُفيُعام13.764ُ)2012ُُالماضية، ُبينما ُإلىُُارتفع2016ُ(ُتحويلةُ، العدد

ُ%(ُعنُاألعوامُالماضية.53.6(ُتحويلة،ُوبذلكُتكونُعددُالتحويالتُالطبيةُارتفعتُبنسبةُ)21.152ُ)
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اإلسرائيليُرفضُمنحُتصاريحُلعددُكبيرُمنُالمرضىُمتذرعةُبحججُأمنيةُ،ُُاالحتاللوقدُواصلتُقواتُ

دائمُُارتفاعوحسبُمتابعةُمركزُحمايةُلنتائجُطلباتُتصاريحُالعالجُللمرضىُمنُقطاعُغزةُفإنهُيالحظُ

(ُطلبُ،535ُُتمُرفضُ)2014ُُفيُعددُالتصاريحُالمرفوضةُمنُقبلُقواتُاإلحتاللُاإلسرائيليُ،ُففيُعامُ

طلبُ،ُُ(1700ُ)رفضُماُيزيدُعن2016ُطلبُ،ُبينماُفيُعامُ(1240ُُُ)ُرفضُماُيقارب2015ُعامُوفيُ

،ُوكشفتُمنظمةُالصحةُالعالميةُ%ُتقريبا60ُُقةُعلىُالطلباتُإلىُنسبةُالموافُانخفضتفقد2017ُُوفيُعامُ

لمغادرةُقطاعُأنُدائرةُالتنسيقُواالرتباطُاإلسرائيليةُأخرتُحواليُنصفُطلباتُالحصولُعلىُتصاريحُ

ُ،ُحيثُأنهُخاللُشهرُواحدُتقدم(2017ُُ)غزةُإلىُالمستشفياتُاإلسرائيلية،ُوالتيُتمُتقديمهاُفيُشهرُُمايو

(ُ%47)ُاإلسرائيليُوافقتُعلىُاالحتاللمريضُفلسطينييُللسفرُعبرُمعبرُإيرزُإالُأنُسلطاتُ(2,282ُُُ)

ُمعقول.بدونُأيُمبررُ(ُ%50ُُ)منُالطلبات،ُوأخرتُماُيزيدُعن



ُ

تعرضواُُإلىُالفترةُالتيُيغطيهاُالتقريرُوتجدرُاإلشارةُأنُعدداُمنُالمرضىُالمحولينُخارجُالقطاعُخاللُ

ُُ.الوفاةُبسببُرفضُسلطاتُاإلحتاللُمنحهمُتصاريحُللمرورُعبرُحاجزُبيتُحانونُأوُبسببُنقصُاألدوية

ُوالمعداتُال ُاألجهزة ُفي ُنقصُشديد ُمن ُغزة ُالسلطاتُوعانتُمستشفياتُقطاع ُسماح ُبسببُعدم طبية،

ُلبياناتُوزارةُ اإلسرائيليةُبتوريدهاُللقطاعُ،ُونقصُالقطعُالبديلةُاالزمةُإلصالحُاألجهزةُالمعطلة،ُووفقا

ُجهازُ.(6,100ُُ)(ُجهازُمنُأصل250الصحةُفقدُبلغُعددُاألجهزةُالمعطلةُفيُوزارةُالصحةُ)ُ

ُأثرُانقطاعُالتيارُالكهربائيُلساعاتُطويلةُ ُوبسببُاالنقطاعُفإنهُوقد بشكلُمباشرُعلىُالقطاعُالصحي،

ُتشغيل ُيؤديُإلىُاستهالكُكمياتُُ(55ُ)يلزم ُما ُوهذا ُالصحة، ُعلىُمرافقُوزارة ُكهربائيُموزعة مولد

ُللوزارة، ُاالحتياطي ُالمخزون ُفي ُلعجز ُويؤدي ُالسوالر ُمن ُإلىُكبيرة ُشهريا ُالوزارة ُتحتاج ُ)حيث

ُ)دات،ُوتجدرُاإلشارةُأنهُُفيُحالُانقطاعُالكهرباءُلساعاتُطويلةُفإنلترُسوالرُلتشغيلُالمول(350.000ُ

حضانةُلألطفالُُيكونواُمهددينُُبالتوقفُُ(113ُ)غرفةُعملياتُجراحية،(45ُُ)جهازُغسيلُكلى،ُ(115

ُ.عنُالعمل

 الحصار على العملية التعليمية :  أثررابعاً:ُ

العديدُمنُاإلشكالياتُوالصعوبات،ُالتيُتركتُنتائجُ(2017ُُُ)شهدُقطاعُالتعليمُفيُقطاعُغزةُخاللُعام

ُسيرُالخدماتُ ُالكهرباءُشكلتُتحديُحقيقيُأمام ُفاستمرارُأزمة ُفيُالقطاع، ُالتعليمية سلبيةُعلىُالمسيرة

التعليمية،ُفالطلبةُيواجهونُمعاناةُحقيقيةُفيُعمليةُمراجعةُدروسهمُداخلُمنازلهمُبسببُانقطاعُالكهرباءُ

يواجهونُكذلكُظروفُبيئيةُصعبةُداخلُمدارسهمُجراءُتعذرُوصولُالمياهُإلىُالخزاناتُلفتراتُطويلة،ُو

ُالعلويةُبالمدارس،ُوصعوبةُتوفيرُالمياهُالمستخدمةُللنظافةُفيُدوراتُالمياه.ُ
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أالفُطالبُوطالبةُ(7ُُُ)هدرُالحصارُالمنحُالدراسيةُلآلالفُمنُطلبةُالقطاع،ُوالذينُيزيدُعددهمُعنأكماُُ

لواُعالقينُفيُغزةُينتظرواُفتحُمعبرُرفحُليتمكنواُمنُالسفرُلمواصلةُمسيرتهمُالتعليميةُ،ُوقدُحرمُ،ُماُزا

ًُ ُُ.الحصارُأبناءُقطاعُغزةُمنُالمشاركةُفيُالمؤتمراتُالعلميةُالتيُع قدتُاقليمياًُودوليا

رُوأعاقُتعليمي،ُوأخُ وقدُعرقلُالحصارُاإلسرائيليُلقطاعُغزةُالعديدُمنُالمشاريعُالتطويريةُفيُالقطاعُال

(ُمرفق855ُ،ُحيثُدمرُاإلحتاللُاإلسرائيليُُ)(2014)ُاعادةُبناءُالمدارسُالتيُتمُاستهدافهاُخاللُعدوانُ

(327ُ)ُُُُُُُ(ُمليونُدوالر،ُكانُمنُضمنهاُتدمير41(ُأيُحواليُ)40,511,261تعليميُبتكلفةُتقديريةُ)$

ُمدرسةُ.ُ

نُالمئاتُمنُالتعليمُبسببُعدمُقدرةُذويُالطلبةُعلىُتوفيرُوأدىُالحصارُالمفروضُعلىُغزةُإلىُحرما

منُاإلعالن26ُُخطيرُلمبادئُحقوقُاإلنسانُ،حيثُنصتُالمادةُُانتهاكاحتياجاتهمُالدراسيةُ،ُوهذاُماُيمثلُ

ُالعالميُلحقوقُاإلنسانُعلىُأنُ"ُلكلُشخصُحقُفيُالتعليم،ُويجبُأنُيوفرُالتعليمُمجاناًُ"ُ

نُحاجةُوزارةُالتربيةُوالتعليمُللمدارسُفيُقطاعُغزةُوفقُالخطةُاالستراتيجيةُالتيُوتجدرُاإلشارةُإلىُأ

(ُمدرسةُجديدةُ،ُلنُتتمكنُالوزارةُإنشائها121ُُ(ُُ)2021ُُ-2017وضعتهاُوزارةُالتربيةُوالتعليمُلعامُ)ُ

خاللُاألعوامُُفيُحالُاستمرُالحصارُعلىُالقطاع،ُوهذاُماُسيؤديُإلىُحصولُكارثةُفيُالمسيرةُالتعليمية

القادمةُ،ومنُالمتوقعُفيُحالُعدمُبناءُمدارسُجديدةُأنُتزدادُنسبةُالكثافةُالصفية،ُوبالتاليُيصبحُنظامُ

ُفيُ ُحقيقية ُسيسببُكارثة ُما ُوهذا ُالفترتين، ُمن ُالثالثُفتراتُبدالً ُنظام ُعلى ُالمدارسُيعمل ُفي التعليم

ُالمسيرةُالتعليميةُداخلُقطاعُغزةُ.ُ
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 مياه الشرب ومياه الصرف الصحي : الحصار على أثرخامساً:  

يعانيُُالقطاعُإلسرائيليُالمفروضُعلىُالقطاعُ،وجراءُالحصارُاُكبيراًُُتواجهُالمياهُفيُقطاعُغزةُتدهوراًُ

ُ ُنتيجةُالستنزافُالخزانُالجوفيُالذيُلمُيعدُصالًحا للشرب،ُفعلىُصعيدُمنُعجزُوتلوثُكبيرُفيُالمياه

مليونُمترُ(60ُُُ)العجزُفإنُُقطاعُغزةُيعتمدُعلىُالخزانُالجوفيُالساحليُالذيُالُتزيدُقدرتهُالسنويةُعن

مليونُمترُمكعبُمنُالخزانُلالستخداماتُ(200ُُُ)مكعب،ُفيُحينُأنهُيتمُاستخراجُسنوياُماُيقاربُمن

مليونُمترُ(150ُُُ)ماُيقارب2017ُزانُالجوفيُلعامُالمختلفة،ُوبذلكُتكونُنسبةُالعجزُالمائيُالخاصةُبالخ

وهذاُماُأكدتُعليهُتقاريرُدوليةُُ%ُ(97ُمكعبُ،ُُوتبلغُنسبةُتلوثُالمياهُالجوفيةُفيُالقطاعُماُيقاربُُ)

منُمياهُأبارُالشربُالموجودةُفيُغزةُالُتتوافقُ(ُ%90ُُ)بوقتُسابق،ُوحسبُسلطةُالمياهُالفلسطينيةُفإن

المياهُالدوليةُ،ُوتحتويُالمياهُالجوفيةُفيُقطاعُغزةُعلىُمعدالتُمرتفعةُمنُالكلوريداتُ)ُُنوعيةُمياههاُمعُ

ميلغرامُفيُاللترُالواحدُوفيُُ(1500ُ)الملوحةُ(ُحيثُوصلتُنسبةُالملوحةُفيُالمياهُالجوفيةُإلىُأكثرُمن

ميلغرامُ،ُ(2500ُُ)عنبعضُالمناطقُداخلُمدينةُغزةُمثلُحيُ)ُالجالءُ(ُفقدُوصلتُالنسبةُإلىُماُيزيدُ

بالنسبةُلمعيارُمنظمةُالصحةُالعالميةُوالتيُأوصتُبخنُالُيزيدُعنصرُالكلورايدُفيُُوهيُنسبةُمرتفعةُجداًُ

ُميلغرامُفيُاللترُالواحد.(250ُُ)المياهُعن

ُإلىُ وتتزايدُبفعلُالحصارُأزمةُحصولُالمواطنُعلىُالمياهُُ،ُحيثُيصلُعددُأبارُالمياهُفيُقطاعُغزة

مترُمكعبُ(250.000ُُ)(ُبئرُمياهُتستخدمُلتزويدُالمواطنُبالمياهُ،ُويتمُاستخراجُماُيقارب282)ُحوالي

ُالكهرباءُ ُوبسببُانقطاع ،ُ ُللمواطنين ُالمياه ُالكهربائيُلضخ ُالتيار ُاآلبارُعلى ُهذه ُأغلبية ُوتعتمد ،ُ يوميا

بُأزمةُالكهرباءُفإنُالمواطنُفقطُ،ُوبسب(ُ%60ُُ)لساعاتُطويلةُفإنُكفاءةُشبكةُاستخراجُالمياهُتصلُإلى

لترُيومياُمنُالمياهُ،ُوهيُأقلُمنُالحدُاألدنىُالتيُأوصتُبهُمنظمةُالصحةُ(80ُُُ)يحصلُعلىُأقلُمن

ُلترُللفردُيومياُ.ُُ(150ُُُ)العالميةُوهو

ُالصرفُ ُأوُمياه ُالعادمة ُالمياه ُيعانيُبسببُالحصارُوانقطاعُالكهرباءُمنُمعالجة وكذلكُفإنُقطاعُغزة

5ُمليونُمترُمكعبُمنُمياهُالصرفُالصحيُ،ُوتعملُ(50ُُ)حيُ،ُحيثُينتجُالقطاعُسنوياُماُيقاربالص

محطاتُداخلُالقطاعُلمعالجةُالمياهُالعادمةُجميعهاُتعملُبواسطةُالكهرباءُوتقلُكفاءتهاُبشكلُكبيرُجداُفيُ

عبُمنُالمياهُالعادمةُ،ُوتقومُألفُمترُمك(150ُُ)حالُانقطاعُالتيارُالكهربائي،ُوتستقبلُهذهُالمحطاتُيوميا

ألفُُ(35محطاتُبضخُالمياهُالعادمةُإلىُشاطئُبحرُغزة،ُبينماُتقومُمضخةُبيتُالهياُبضخُماُيقارب4ُُ

مترُمكعبُوبتمُتصريفهاُإلىُأحواضُعشوائية،ُوذلكُبسببُمنعُاإلحتاللُاإلسرائيليُإنشاءُخطُتصريفُ

منُالتلوثُالذيُقدُيصلهُلقربُهذهُالمحطةُمنُحدودُلهذهُالمحطةُإلىُالبحرُوذلكُبهدفُحمايةُشواطئهُ

ُتلكُ ُأنُتقل ُالممكن ُومن ،ُ ُالمنطقة ُداخل ُ ُجدا ُكريهة ُرائحة ُويتسببُذلكُبانتشار ،ُ ُالشمالية قطاعُغزة

ُعندُعملُمحطةُالكهرباءُلوقتُكاملُ.ُُ(%60ُُ)الرائحةُبنسبة

ُتصريفُ ُفيتم ُغزة ُقطاع ُمنها ُيعاني ُالتي ُالكهرباء ُأزمة ُمنوبسبب 110ُُُ)أكثر ُمياهُ( ُمكعبُمن متر

الصرفُالصحيُإلىُشاطئُبحرُغزةُدونُمعالجةُ،ُمماُدفعُسلطةُجودةُالبيئةُبالقطاعُلإلعالنُبشهرُيوليوُ

منُشاطئُالبحرُملوثُوغيرُصالحُللسباحةُفيهُ،ُوالجديرُباإلشارةُإلىُأنُنسبةُتلوثُ(%73ُُ)أن2017ُ/

%(ُوازدادتُالنسبةُحتىُوصلت20ُكانتُنسبةُالتلوثُ)2013ُُمياهُالبحرُترتفعُفيُكلُعامُ،ُففيُعامُ



وبالتاليُيتحولُ(%90ُُ)ومنُالمتوقعُفيُحالُاستمرارُاألزمةُازديادُنسبةُالتلوثُلتصلُإلىُُ(%،73ُ)إلى

ُنفسهمُالوحيدُ.ُاهُالعادمة،ُويفقدُالمواطنينُمتبحرُغزةُإلىُمستنقعُللمي

ُ

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحصار على عملية إعادة إعمار قطاع غزة :  أثرسادساً:

،2014ُأثرُالحصارُاإلسرائيليُالمفروضُعلىُقطاعُغزةُعلىُقضيةُإعادةُإعمارُالقطاعُبعدُعدوانُعامُ

ًُ(2326ُ)ُُوالذيُبلغتُخسائرهُحسبُالتقارير ًُُمليونُدوالرُ،ُوبلغتُالمنشختُالمدمرةُكليا ُُُُحواليُُوجزئيا

ُبلغتُأعدادُالوحداتُالسكنيةُالمدمرةُبشكلُكليُ(1800)ُ ،ُوبشكلُ(ُوحدةُسكنية11000ُُ)ُوحدة،ُبينما

فيُوقتُُساكنُ(485,000ُُ)ُفقدُنزحُأكثرُمن2014ُوحدةُسكنيةُ،ُونتيجةُلعدوانُُ(162503ُ)ُجزئي

ُُ.ازحُحتىُاليومالُزالُالكثيرُمنهمُنُ(65,000ُُ)ُالنزاع،ُوتراجعُهذاُالعددُتدريجياُإلىُأنُوصلُماُيقارب

وبسببُالقيودُاإلسرائيليةُعلىُإدخالُموادُالبناءُفقدُتخخرتُعمليةُإعادةُإعمارُغزةُ،ُوانعكسُذلكُعلىُ

،ُوُحسبُالبياناتُالتيُتلقيناها2014ُُصعيدُإعادةُإعمارُالوحداتُالسكينةُالتيُتمُاستهدافهاُخاللُعدوانُ

ُإعادة ُتم ُفقد ُاألشغالُالعامةُواإلسكانُ ُمنُأصلُ(5528ُ)بناءُمنُوزارة ُسكنية دمرتُُ(11000ُ)وحدة

بلغُعددُالوحداتُالسكنيةُالتيُلمُيتوفرُوحدةُسكنيةُفيُمرحلةُالبناءُ،ُفيماُ(1126ُُُوماُزالتُ)بشكلُكليُ،ُ

وعلىُذلكُتكونُنسبةُالمنحُالمتوفرةُإلعادةُإعمارُُ،وحدةُسكنية(3672ُُُ)ماُيقاربُالتمويلُالالزمُلبنائهاُ

ُ.ُ%ُ(33.38ُ%(ُوتكونُنسبةُالعجزُ)66.62ُكلياُ)ُماُتمُهدمهُ
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عددُالوحداتُ

التيُالُيتوفرُ

 لهاُتمويل

عددُالوحداتُ

التيُيتوفرُلهاُ

تمويلُولمُتبدأُ

عمليةُ

ُاعمارها

عددُالوحداتُ

الجاريُ

 إعمارها

عددُالوحداتُ

 التيُتمُإعمارها

أعدادُالوحداتُ

السكنيةُالمهدمةُ

 كليا

 المحافظة

1008 289ُ  محافظةُالشمال 2865 1327 241

 محافظةُغزة 3486 1859 326 105 1196

محافظةُ 1743 855 278 100 510

 الوسطى

محافظةُ 1910 1025 161 120 604

 خانيونس

 محافظةُرفح 996 462 120 60 354

 اإلجمالي 11.000 5528 1126 674 3672

ُ ُتم ُفقد ُالسكنية ُللوحدات ُالجزئية ُباألضرار ُيتعلق ُما ُبناءأما 100124ُُُ)ُإعادة ُسكنية( ُومتبقيُ،وحدة

ُسكانيةُمنُإجماليُ(62379) ُخاللُعدوانُُ(162503ُ)ُوحدة ُتمُتضررها ُسكانية ُوكانت،2014ُوحدة

ُ.%ُ(61.61ُالسكانيةُماُيقاربُ)ُنسبةُاإلنجازُفيُإعادةُإعمارُماُتمُهدمهُبشكلُجزئيُمنُالوحداتُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

أفضلُمن2017ُُوحسبُمتابعةُالمركزُفإنُعمليةُإعادةُاإلعمارُرغمُسيرهاُبشكلُبطئ،ُإالُانهاُكانتُبعامُ

ُ ُالسابقة، ُأسبابُبطئُاألعوام ُاإلعمارُوتعود ُإعادة ُتنفيذُإلىُعملية ُوعدم ُالتمويلُ ُأهمها ،ُ عواملُكثيرة

ُفيُمؤتمرُ ُوالمنظماتُالمشاركة ُ،حيثُتعهدتُالدول ُلتعهداتهم ُ)الممولين ُدولية(51ُُُالقاهرة ُوهيئة دولة

ُفقطُإلعادةُاإلعمارُبنحو5.4ُُبتوفيرُمبلغُ مليارُدوالرُلتمويلُبرنامجُإعادةُإعمارُغزة،ُخصصُنصفها

مليار8.5ُُمليارُدوالر،ُوعليهُفإنُالتعهداتُالدوليةُلمُتغطُتكاليفُبرنامجُإعادةُاإلعمارُوالتيُقدرت2.7ُُ

-2017منُتكاليفُبرنامجُإعادةُاإلعمارُودعمُالموازنةُخاللُالفترةُ)مليارُدوالرُأقل3ُُدوالر،ُأيُنحوُ

ُالدولُفي2014ُ ُالذيُتعهدتُبه ُأنُالمبلغ ُإذ ُالخسائرُوالتدمير، ُومعُواقع ُالخطة ُيتناقضُمع ُما ُوهو ،)

بيرُالمؤتمرُالُيكفيُإلعادةُإعمارُالمنازلُالمدمرةُوالبنىُالتحتيةُبكلُأنواعها،ُوُلمُيتمُأصالُالوفاءُبجزءُك
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ُتسديدُسوىُ ُيتم ُاإلعمار،ُوُلم ُوكذلكُفإنُإغالق51ُمنُالمبالغُالتيُخصصتُإلعادة ُالمبلغ، %ُمنُهذا

ُيزيدُمنُمعاناةُ ُاإلعمارُمما ُإعادة المعابرُوالحصارُالمفروضُعلىُالقطاعُلهُدورُكبيرُفيُبطئُعملية

ُالمواطنيينُالنازحينُ.ُ

 سابعاً: أثر الحصار على الصيد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

فرضُحصارهُالبحريُعلىُقطاعُغزة،ُواستمرتُمعاناةُُ(2017ُ)اإلسرائيليُخاللُعامُاالحتاللواصلُُ

ُوالتيُتمثلتُفيُإطالقُالنارُ ُاعتداءاتُاإلحتاللُاإلسرائيليُضدهم، ُاستمرار ُالفلسطينينُجراء الصيادين

ُ.واعتقاالهمعليهمُبشكلُشبهُيومي،ُومصادرةُقواربُالصيدُواحتجازها،ُومالحقتهمُداخلُالبحرُ

ُ ُواصلتُقواتُاإلحتاللُاإلسرائيليُخاللُعام ُالمسموحُلصياديُالقطاع2017ُُوقد ُالصيد تقليصُمسافة

(ُأميال،ُوسمحتُللصيادينُخالل3ُ(ُأميالُبحريةُفقط،ُوفيُبعضُاألحيانُإلىُمسافةُ)6الصيدُفيهاُلمسافة)ُ

ُ ُوح9شهرُأكتوبرُالوصولُإلىُمسافة) ُالواقعةُمنُواديُغزة ُأميالُفيُالمنطقة تىُالمسموحُبهُجنوبا،ُ(

أميالُفقطُ،ُويشارُإلى6ُُولمدةُستةُأسابيعُفقط،ُبينماُاستمرتُالمسافةُمنُواديُغزةُحتىُالحدودُالشماليةُ

ُالصيدُحسبُاتفاقيةُأوسلوُهيُ ُتتنافىُتقليصُالمسافةُمعُاتفاقية20ُُأنُالمساحةُالمسموحُبها ميال،ُوبهذا

صُبالحقوقُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالثقافيةُوالتيُتنصُعلىُأنُ(ُمنُالعهدُالدوليُالخا1أوسلو،ُوالمادةُ)

"ُلجميعُالشعوبُسعياُوراءُأهدافهاُالخاصةُالتصرفُالحرُبثرواتهاُومواردهاُالطبيعيةُدونماُإخاللُبخيةُ

ُالقانونُ ُوعن ُالمتبادلة ُالمنفعة ُمبدأ ُعلى ُالقائم ُالدولي ُاالقتصادي ُالتعاون ُمقتضيات ُعن ُمنبثقة التزامات

ُدوليُ،ُوالُيجوزُفيُأيةُحالُحرمانُأيُشعبُمنُأسبابُعيشهُالخاصةُ"ُال



ألف50ُُ(ُصيادُ،ُيعيلونُقرابة3700ُُويعملُفيُمهنةُالصيدُالبحريُفيُقطاعُغزةُحسبُنقابةُالصيادينُ)ُ

كمُمنُسواحلهُ،ُويعانواُبشكلُيوميُنتيجةُللحصارُاإلسرائيليُ،40ُُفردُفيُقطاعُغزةُويعملونُعلىُطولُ

ُاإلسرائيلية،ُوأصب ُالبحرية ُقبلُسالح ُمن ُيوميا ُمالحقتهم ُنتيجة ُبالقلقُوالذعر ُمغموسة ُعيشهم ُلقمة حتُ

ُمنُ ُالصيد ُنقصُكمية ُيقارب4000ُُونتيجة ُإلىُما ُالسابقة، 1800ُُطنُباألعوام ،2017ُطنُخاللُعام

ُالكثيرُم ُاتجه ُفقد ُبفعلُالحصارُواالعتداءاتُاإلسرائيلية ُالظروفُالصعبة ُلهذه نُالصيادينُللعملُونتيجة

ُبالمهنُاألخرىُ.ُُ

ُيستخدمهاُ ُوالتي ُومستلزماتها ُجالس ُالفيبر ُمادة ُإدخال ُتحظر ُ ُاإلحتالل ُدولة ُأن ُإلى ُاإلشارة وتجدر

ُتعطلتُ ُفيُحال ُوالعمل ُاإلبحار ُالصيادونُمن ُتمكن ُأدىُإلىُعدم ُمما الصيادونُفيُإصالحُمركباتهم،

صةُبالمركبات،ُوكوابلُالسلكُالخاصةُبالمراكبُالكبيرةُ،ُكماُمركباتهمُ،ُوتحظرُكذلكُإدخالُالمواتيرُالخا

لمُتزدُنسبةُتصديرُاألسماكُفيُالشهرُالواحدُعن2017ُُتقيدُمنُنسبةُتصديرُاألسماكُللخارج،ُفخاللُعامُ

ُ(ُطنُفقطُ.1ُُ)

 : االقتصاد ونسبة الفقر والبطالة أثر الحصار علىثامناً:ُ

كلُكارثيُعلىُاقتصادُقطاعُغزة،ُوطالتُأثارُالحصارُمعظمُأثرُالحصارُالمفروضُعلىُقطاعُغزةُبش

ُ ُعام ُشهد ُوقد ُوالبطالة، ُالفقر ُنسبة ُفي ُازدياد ُعنه ُونتج ُاالقتصادية، ُالقيود2017ُُالقطاعات ُمن مزيدا

اإلسرائيليةُالهادفةُإلىُتدميرُاقتصادُالقطاعُوالتيُكانُمنُأبرزهاُفرضُقيودُمشددةُعلىُالمعابرُالتجاريةُ

ُجارُوإدخالُالبضائعُ.ُوحركةُالت

وقدُأدىُترديُاألوضاعُاالقتصاديةُفيُالقطاعُإلىُارتفاعُنسبةُالعائالتُالفلسطينيةُالتيُتعيشُتحتُخطُ

ُ)ُُفإنُنسبةُالفقرُفيُقطاعُغزةُُبلغتُ(2016ُ)الفقر،ُوحسبُالتقريرُالذيُأصدرهُالبنكُالدوليُفيُسبتمبر

،ُوتشيرُاإلحصاءاتُالتيُ(ُ%65ُُُ)لتصلُإلىُماُيقاربُ(2017ُ)،وقدُارتفعتُالنسبةُُخاللُعام(60%ُ

(72099ُُ)ُُُُأسرةُفيُقطاعُغزةُتعيشُتحتُخطُالفقرُالمدقع،ُوُتتلقىُ(70838ُُ)حصلُعليهاُالمركزُأن

اسرةُمعوناتُماليةُبشكلُشهريُمنُوزارةُالتنميةُاالجتماعية،ُوأكثرُمنُمليونُشخصُيتلقواُمساعداتُمنُ

ُإلغاثيةُ.ُاألونرواُوالمؤسساتُا

ُعام ًُُ(2017ُُ)ُوشهد ُفُارتفاعا ُلإلحصاء ُالفلسطيني ُالمركز ُوحسب ُالبطالة، ُمعدالت ُعددُُقدفي وصل

منُإجماليُالعاطلينُ(46.6ُُُ)ُألفُعاطلُعنُالعملُ،ُمثلواُ(243.8ُُ)ُالعاطلينُعنُالعملُهذاُالعامُإلى

%(ُوحسبُمتابعةُالمركز34.2ُُُ)2016ُ،ُوبلغتُعام%ُ(31)2013ُُُالنسبةُعامُحيثُبلغتالفلسطينين،ُ

هيُالنسبةُاألعلىُمنذُتسعةُعشرُعاماُفيُالقطاعُُوتزدادُالنسبةُتصاعديا2017ُُفإنُنسبةُالبطالةُفيُعامُ

ُفيُكلُعامُ.

فيُترديُاألوضاعُاالقتصاديةُ(2017ُُُ)ُوتجدرُاإلشارةُإلىُأنُالسلطةُالفلسطينيةُقدُساهمتُخاللُعام

ُإ ُالقطاعُوذلكُمنُخالل ُوالتيُتمثلتُفيُفرضُداخل ُالموظفين ُبحق ُ ُالقانونية ُوغير ُالتعسفية جراءاتها

ُبينُ)ُ ُتتراوحُما ُعلى50ُُ-30ُخصوماتُماليةُعلىُرواتبهم ُاألمرُالذيُنتجُعنهُتداعياتُخطيرة )ُ%

ُاقتصادُغزةُ،ُودورةُرأسُالمالُبالقطاعُ.ُ

ُ



 حصار غزة وفق أحكام القانون الدولي :

ُ،ُالدوليُالقانونُيفرضهاُالتيُالحدودُفيُإالُمشروعاُيكونُالُفالحصارُ،ُالدوليُالقانونُنظرُوجهةُمن

ُالحصارُوحالةُالمتحدة،ُاألممُميثاقُمن41ُُالمادةُفيُعليهُالمنصوصُاالقتصاديُالحصارُحالتيُوهي

ُمجلسُطرفُمنُالمطبقةُالعقوباتُإطارُفيُ،ُالميثاقُنفسُمن42ُُالمادةُفيُعليهُالمنصوصُالعسكري

ُ .ُالدوليينُوالسلمُباألمنُاإلخاللُشريطةُ،ُاألمن

ُاحتاللُو ُكدولة ُلواجبتها ُإسرائيل ُالنتهاك ُنموذجا ُاإلسرائيلي ُاإلحتالل ُقبل ُمن ُغزة ُقطاع ُحصار ي شكل

ُ ُلعام ُالرابعة ُجنيف ُاتفاقية 1949ُبموجب ُلعام ُاألول ُاإلضافي ُوالبرتوكول ُبالنزاعات1977ُُ، المتعلق

السكانُبالمؤونةُالغذائيةُُالمسلحةُالدوليةُ،ُفمنُواجبُدولةُاإلحتاللُحسبُاالتفاقياتُأنُتعملُعلىُتزويد

الضروريةُواإلمداداتُالطبية،ُوفيُحالُنقصهاُفيجبُالعملُعلىُضمانُوصولُعملياتُاإلغاثةُلمصلحةُ

السكانُالمدنيينُالمحتاجينُإليهاُ،ُكماُأنهُيجبُعلىُدولةُاإلحتاللُأنُتضمنُشروطُالصحةُالعامةُوضمانُ

ُسيرُالمنشختُالطبيةُ.ُ

ُالحصارُاإلسرائي ُجسد ُشكالُمنُأشكالُالعقابُالجماعيُالمحظورُفيُالقانونُالدولي،ُكما ليُلقطاعُغزة

ُ ُتدابير33ُُحيثُنصتُالمادة ُجنيفُالرابعةُعلىُأنه"ُتحظرُالعقوباتُالجماعيةُوبالمثلُجميع منُإتفاقية

ُ ُلعام ُاألول ُاإلضافي ُنصُالبروتوكول ُكما ُاإلرهاب" ُأو 1977ُُالتهديد ُالمادة ُتجويع54ُُفي علىُحظر

ُانُالمدنيينُبوصفهُأحدُأساليبُالحربُ.ُُالسك

ُلقطاعُغزةُجريمةُإبادةُجماعيةُ،ُبسببُالظروفُ وتمارسُدولةُاإلحتاللُاإلسرائيليُمنُخاللُحصارها

المعيشيةُالصعبةُالتيُيعيشهاُالقطاعُبفعلُالحصارُ،ُومنُشخنُهذهُالظروفُأنُتؤديُإلىُاإلهالكُالفعليُ

ُلىُجماعةُمحددةُتشكلُجزءاُمنُالشعبُالفلسطيني.ُلمواطنيُالقطاع،ُكماُأنهاُموجهةُإ
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ُ

 

ُ



ُالخالصةُ:ُ

ُإلىُ ُتتجه ُالتقريرُأنُأوضاعُقطاعُغزة ُفيُهذا ُذكرها منُالواضحُوحسبُاإلحصائياتُوالوقائعُالتيُتم

جعلُمنُقطاعُغزةُمنطقةُمعزولةُعنُالعالم،ُوادىُاألسوأ،ُوأنُاستمرارُالحصارُبهذاُالشكلُوتفاقمُأثارهُ

ُاألو ُداخلُلتدهور ُوالمجاالت ُالقطاعات ُمن ُالعديد ُوشل ُمسبوع، ُغير ُبشكل ُللمواطنين ُالمعيشية ضاع

ُالقطاع،ُوأثرُبشكلُكبيرُعلىُحقوقُاإلنسانُ.ُ

وإزاءُذلكُفإنُمركزُحمايةُلحقوقُاإلنسانُيجددُمطالبتهُبوقفُسياسةُالحصارُبحقُقطاعُغزة،ُويدعوُلماُ

ُيليُ:ُ

إلحتاللُاإلسرائيليُإلجبارهُعلىُإنهاءُحصارُقطاعُغزةُيدعوُالمجتمعُالدوليُإلىُالضغطُعلىُا -1

 بشكلُعاجل،ُومعالجةُأثارُذلكُالحصار،ُوإلزامُاإلحتاللُباحترامُاالتفاقياتُوالقوانينُالدولية.ُ

يدعوُالسلطاتُالمصريةُوكلُمنُلهُعالقةُبخزمةُمعبرُرفحُالحدوديُإلىُفتحهُبشكلُعاجل،ُوإنهاءُ -2

 تُاإلنسانيةُالذينُهمُبحاجةُماسةُللسفرُ.ُمخساةُاألالفُمنُأصحابُالحاال

ُغزة، -3 ُقطاع ُبحق ُالمتخذة ُالعقابية ُوقفُاإلجراءات ُإلى ُالفلسطينية ُالسلطة ُهذهُُيدعو ُربط وعدم

 ُُالقضيةُبخيُمسخلةُسياسيةُ.ُ

4- ُ ُالوطني ُالتوافق ُحكومة ُقطاعاته،ُيطالب ُتطوير ُعلى ُوالعمل ،ُ ُالقطاع ُداخل ُبمسؤوليتها بالقيام

ُوالبد ُفعليا ُاألزماتُالتيُيعانيُمنهاُء ُجميع ُومعالجة ُاإلداريُبينُشقيُالوطن، ُالنظام فيُتوحيد

 القطاعُوبشكلُفوريُ.

ُوالعملُعلىُتحسينُ -5 ُالوحدة ُواستعادة ُله، ُووضعُحد ُالفلسطينيُإلىُإنهائه، يدعوُأطرافُاإلقسام

 حياةُالمواطنيين،ُوتجنيبهمُالتجاذباتُالسياسيةُ.ُ

بالعملُمنُأجلُتفاديُوقوعُكارثةُإنسانيةُفيُقطاعُغزةُ،ُوالعملُيطالبُالمركزُجميعُاألطرافُ -6

 بشكلُعاجلُعلىُحلُأزمةُالكهرباءُ.ُ


