األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -األراضي الفلسطينية المحتلة

تأثير الجدار على األوضاع اإلنسانية –حقائق أساسية
تموز/يوليو 2012

جيب برطعة

عزل الجدار ثمانية تجمعات سكنية (عدد سكانها  6,600تقريبا) عن
مركز الخدمات في جنين .وباإلضافة إلى الصعوبات األخرى ،فإن هذا
يقوض قدرة العاملين في مجال اإلغاثة اإلنسانية والدفاع المدني
الفلسطيني على االستجابة لحاالت الطوارئ داخل الجيب بسبب التأخير
في تنسيق الدخول وإجراءات التفتيش عند نقاط التفتيش في الجدار.

طولكرم :معدل الموافقة على طلبات الحصول
على تصاريح:

يطلب من المزارعين الذين يريدون الوصول إلى أراضيهم وراء الجدار
التقدم للحصول على «تصاريح زائر» ،حيث يرفض الكثير منها «لدواع
أمنية» أو لعدم وجود «صلة باألرض».
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تقويض مصادر العيش الزراعية

أظهر مسح أجري لتقييم تأثير الجدار على جزء من منطقة
قلقيلية أن عدد الدفيئات الزراعية الفلسطينية على
الجانب «اإلسرائيلي» من الجدار تراجعت من
 247دفيئة في عام  2003إلى 149
دفيئة في عام .2010
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القدس :كفر عقب
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أدى بناء الجدار في منطقة القدس إلى عزل األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية،
مثل كفر عقب عز ً
ال مادي ًا عن المركز الحضري .ويعاني السكان من تقييد حرية
الوصول إلى الخدمات في جانب «القدس» من الجدار ،وعدم وجود خدمات بلدية في
الموقع ،ومن فراغ أمني ومن غياب القانون والجريمة المتزايدة.
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استكمال بناء الجدار في الجزء الغربي
من منطقة بيت لحم والذي سيعزل
منطقة بيت لحم عن أراضيها الزراعية
النائية .ويقلص كذلك قدرة ما يزيد على
 20,000شخصا من المقيمين في تسعة
تجمعات سكنية فلسطينية على الوصول
إلى مدينة بيت لحم ،المركز الرئيسي
لخدمات الصحة والتعليم
واألسواق والتجارة.
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الجدار في الضفة الغربية
مخطط له
قيد التشييد

See video: Walled Horizons - Narrated by Roger Waters (Pink Floyd
)founding member
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