
أبرز األرقام في حزيران/يونيو 2016
)في  قتلوا  فلسطينيون  مدنيون 

7الصراع المباشر( 
)في  أصيبوا  فلسطينيون  مدنيون 

256الصراع المباشر(                       
الصراع  )في  قتلوا  اسرائيليون 

1المباشر( 
الصراع  )في  أصيبوا  اسرائيليون 

9المباشر(                    
56مبانٍ هدمت في الضفة الغربية      

80مهجرون في الضفة الغربية

خطة االستجابة االستراتيجية لعام 2016

571 مليون دوالر أمريكي المبلغ المطلوب

جرى تقديم%30 من التمويل 

نظرة عامة
تواجه غالبية التجمّعات الفلسطينية في المنطقة )ج( من الضفة الغربية صعوبات في الوصول 
إلى المياه، إذ أّن ما يقرب من 180 منطقة سكنية غير متصلة بأي شبكة مياه وتعتمد على المياه 
الشبكة  تخدمها  التي  المناطق  أن  كما  احتياجاتهم.  لتلبية  جدا  والمكلفة  بالصهاريج  المنقولة 

معرضة أيضا لشحّ المياه، خاصة

في فصل الصيف، وتفاقم الوضع نتيجة لقرار شركة »ميكوروت« اإلسرائيلية في حزيران/يونيو 
تقليص كميّة المياه التي يتم ضخها إلى أكثر من 150,000 فلسطيني في شمال الضفة الغربية. 
)اليونيسف(  للطفولة  المتحدة  األمم  الشهر مشروعًا تشرف عليه منظمة  النشرة هذا  يبرز عدد 
لتقديم مياه مدعومة لنحو 20,000 نسمة في 79 تجمّعًا تقع في المنطقة )ج(، متوسط استهالكهم 
للفرد  لتر   100 البالغ  الدولي  المعدل  بكثير من  أقل  يوميًا، وهو  للفرد  لترًا   30 أقل من  للمياه 
يوميًا. وتعد محدودية القدرة على الحصول على المياه أحد العوامل التي تسهم في خلق بيئة 

قسرية في المنطقة )ج( تزيد من خطر الترحيل القسري.

يصادف هذا الشهر حلول الذكرى الثانية عشرة للرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أعلن 
أن أقسام من الجدار التي يمرّ مسارها داخل الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، 
غير قانونية ويجب تفكيكها. وتسلط النشرة الضوء على أثر الجدار على التجمّعات الفلسطينية في 
القدس الشرقية المعزولة ماديا عن مركز المدينة. ويعاني عشرات آالف الفلسطينيين القاطنين 
في هذه المناطق من قيود على حرية الوصول، ونقص الخدمات األساسية والبنية التحتية العامة، 

والبناء السكني دون تخطيط وانعدام فرض القانون.

ويشكل الوصول إلى القدس الشرقية قلقا كبيرا أيضا للقطاع األوسع من السكان الفلسطينيين، 
التصاريح  شروط   2008 عام  منذ  اإلسرائيلية  السلطات  وسهلت  رمضان.  شهر  خالل  وخاصة 
ألداء  األقصى  المسجد  إلى  للوصول  الغربية  الضفة  بطاقة هوية  يحملون  الذين  للفلسطينيين 
صالة الجمعة خالل شهر رمضان. ودخل القدس الشرقية هذا العام ما مجمله 300,000 فلسطيني، 
استوفووا معايير السن، خالل أيام الجمعة األربعة من رمضان، لكن، تم إلغاء تخفيف آخر معلن 
للقيود المفروضة على الوصول، وذلك بعد هجوم قاتل وقع في تل أبيب في 8 حزيران/يونيو، 

بعد بداية شهر رمضان مباشرة، بما في ذلك غالبية المصلين من قطاع غزة.

التي  القتالية  2016 ذكرى مرور عامين على تصعيد األعمال  وتحل في تموز/يوليو 
استمرت سبعة أسابيع في غزة في عام 2014. وإحدى التركات األكثر فتكا لتلك األعمال 

نشرة الشؤون اإلنسانية
األرض الفلسطينية المحتلة

تموز/يوليو 2016

القضايا الرئيسية
غزة  في  الحرب  مخلفات  من  المتفجرات   ●
مئة  من  أكثر  وإصابة  مقتل  إلى  تؤدي 
شخص منذ نهاية األعمال القتالية في عام 

.2014

للقيود  المقرر  للتخفيف  جزئي  تجميد   ●
في  الفلسطينيين  على وصول  المفروضة 
رام اهلل إلى القدس في رمضان بعد هجوم 

تل أبيب القاتل.

التجمّعات  يستهدف  سوف  جديد  مشروع   ●
الضعيفة في المنطقة )ج( التي يقل معدل 
للفرد  لترا   30 عن  فيها  المياه  استهالك 

يوميا.

التجمعات المحلية الفلسطينية في القدس   ●
الشرقية الواقعة خلف الجدار تفتقر للبنية 

التحتية، والمرافق والخدمات الكافية.

محتويات التقرير
 غزة بعد عامين، سكان مهددون بخطر المتفجرات

2 .......................................................................... من مخلفات الحرب
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القتالية هي المتفجرات من مخلفات الحرب، والتي ما زالت تشكل تهديدا خطيرا للسكان المدنيين. 
وتوضح هذه النشرة العمل الذي قامت به دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، بما في 
ذلك الجهود إلزالة القذائف الجوية التي تعيق جهود إعادة اإلعمار والتطوير. وحتى اليوم، قامت 
دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بتنظيف مواقع في أكثر من 40 حالة، ولكن بقي 

87 موقعا في انتظار عملية التنظيف.

تموز/  12 في  األمن  أمام مجلس  إيجازه  في  مون،  بان كي  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  تحدث 
يوليو، عن »لقائه المؤثر« مع طفل في الخامسة عشرة من عمره في مدرسة تابعة لوكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في غزة، والذي أنهى اللقاء بالقول »إن 
القيود القاسية تقضي على طموحات أي شاب. وهكذا نرى مستقبلنا – إما أن نقتل في الحرب، 
أو أن يقتلنا الحصار، أو يقتلنا اليأس.« وعبر األمين العام عن األمل بأننا »نستطيع بالتأكيد عمل 
األفضل ألطفال فلسطين وإسرائيل. وهم يستحقون بالتأكيد بارقة أمل.« وتختم النشرة بمشروع 
يهدف إلى توفير مثل هذا األمل تحديدًا للشباب في غزة. توفر أسابيع المرح الصيفية التي تنظمها 
أونروا حاليًا نشاطات رياضية وترفيهية في أكثر من 120 موقعا في غزة، وذلك كجزء من جهود 

الوكالة لدعم االحتياجات النفسية االجتماعية ألطفال الالجئين. 

من  المتفجرات  بخطر  مهددون  سكان  عامين:  بعد  غزة 
مخلفات الحرب

النطاق الكامل النتشار المتفجرات من مخلفات الحرب غير معروف

القتالية  األعمال  الناتجة عن  األخرى  المتفجرات  وأخطار  الحرب  المتفجرات من مخلفات  تزال  ال   
البدنية  وللسالمة  للحياة  خطيرا  تهديدا  تشكل  غزة  في  السابقة  القتالية  واألعمال   2014 لعام 
أن  الحرب في غزة غير معروف. وبالرغم من  المتفجرات من مخلفات  انتشار  إّن نطاق  للسكان. 
هيئات رسمية وغير رسمية قامت بإزالة عدد كبير من المتفجرات من مخلفات الحرب بعد حرب 
عام 2014 بوقت قصير، تبقى المتفجرات من مخلفات الحرب المشتبه بها مخفية في جميع أنحاء 
غزة، إما بين أنقاض المباني المدمرة أو مدفونة تحت سطح األرض. وقتل 17 شخصا وأصيب 100 
 ،2014 القتالية في آب/أغسطس  آخرون جراء المتفجرات من مخلفات الحرب منذ نهاية األعمال 

من بينهم 46 طفال.

 »نستطيع بالتأكيد عمل األفضل 
ألطفال فلسطين وإسرائيل. وهم 
يستحقون بالتأكيد بارقة أمل.«

األمين العام لألمم المتحدة

شاطئ ملوث في مدينة غزة، حزيران/يونيو 2016
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قامت دائرة األمم المتحدة 
لألعمال المتعلقة باأللغام، 

منذ نهاية العام 2014، بإزالة 
40 قذيفة من القذائف الجوية 

الكبيرة المشتبه بها.

تركز  الحرب،  مخلفات  من  المتفجرات  مخاطر  من  للتخفيف  مستدامة  استراتيجية  من  وكجزء 
التي تشمل اإلزالة  الحماية  المتحدة على إجراءات  التابعة لألمم  المتعلقة باأللغام  دائرة األعمال 
من  والتنمية  اإلعمار  إعادة  جهود  ودعم  بها  المشتبه  الحرب  مخلفات  من  للمتفجرات  المتواصلة 
تعزز  أربعة مكونات  اإلجراءات  المخاطر. وتشمل هذه  إطار شامل إلجراءات تخفيف  توفير  خالل 
لتحديد  الحرب في موقع محدد  المتفجرات من مخلفات  تقييم مخاطر  بدءا من  البعض،  بعضها 
أجل  من  البناء  لعمال  تدريب  تقديم  يتم  التقييمات،  هذه  على  وبناء  الخطر.  ومستوى  المخاطر 
إدراك خطر المتفجرات من مخلفات الحرب. وتشرف دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 
على أنشطة العمل الجارية لضمان االلتزام باإلجراءات الموصى بها. والعنصر األخير هو الدعم 
التقني المتجاوب لخبير التخلص من الذخائر المتفجرة كلما اشتبه بشيء على أنه من متفجرات 
المتفجرات من  التعليم حول مخاطر  تقديم  األنشطة من خالل  الحرب. وتستكمل هذه  مخلفات 

مخلفات الحرب للتجمّعات المعرضة للخطر من أجل تقليص عدد الحوادث.

دراسة حالة: إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب
في يوم صيفي حار في تموز/يوليو 2016 أنزل خبير متفجرات من دائرة األمم المتحدة لألعمال 
المتعلقة باأللغام نفسه في حفرة عمقها 12 مترا تحت األرض في حي مزدحم في منطقة 
وسط غزة لنزع فتيل قذيفة جوية وزنها 925 كيلوجراما، وهي جزء من مخلفات الصراعات 
السابقة في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن مسؤولية إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب تقع 
التعامل بشكل مناسب مع أثر القذائف الجوية الكبيرة في  على عاتق شرطة غزة، ال يمكن 
غزة بسبب نقص المهارات الفنية الالزمة لجعل هذه المواد آمنة. وبناء على ذلك، طلبت وزارة 
الداخلية من دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام سد هذه الفجوة والمساعدة في 
إزالة القذائف الجوية. في هذه الحالة، تمت إزالة وتدمير القنبلة بأمان. وبالنسبة لفني دائرة 
لمعرفة  باالرتياح  المهمة  لهذه  اآلمن  اإلنهاء  جاء  باأللغام،  المتعلقة  لألعمال  المتحدة  األمم 
أن الخطر قد أزيل إلى األبد. وبالنسبة للمالك، أتاحت إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب له 

إغالق فصل مؤلم والبدء في عملية إعادة بناء عقاره. 
عندما نزع خبير المتفجرات فتيل قنبلة كبيرة مدفونة عميقا تحت األرض في منطقة مدنية 
في غزة، كان ذلك على أساس الفهم أن هذا العمل هو مكون أساسي واحد فقط من مكونات 
مخلفات  من  المتفجرات  تشكله  الذي  الخطر  من  المدنيين  لحماية  والشامل  التعاوني  النهج 
الحرب. ومن بين األنشطة األخرى، قامت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام منذ 
نهاية األعمال القتالية في عام 2014، بتنظيف أكثر من 40 حالة من القذائف الجوية الكبيرة 
المشتبه بها والتي تشكل خطرا على التجمّعات وتعيق جهود إعادة اإلعمار والتنمية. ومن 131 
موقعا تم تحديدها منذ عام 2014 يشتبه أنها تحوي هذا النوع من القذائف الجوية، ال يزال 
وتتطلب  تنتهي  أسابيع حتى  أن تستغرق  لكل حالة  تنظيفها. ويمكن  87 موقعًا يجب  هناك 
للتنظيف  بالتالي عامل مقيد  التمويل هو  الثقيلة. وتوفر  العمال والمعدات  مزيجا مكلفا من 

السريع ل المتفجرات من مخلفات الحرب التي ال تزال مدفونة.

قام فني من دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، في 18 تموز/يوليو 2016، بالنزول في حفرة خالل عملية إزالة لقذيفة 
جوية غير متفجرة مدفونة عميقا في األرض.
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في أعقاب انتهاء األعمال القتالية، دعمت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام مشروع 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلزالة األنقاض من أجل إزالة آمنة ومعالجة أكثر من مليون طن من 
األنقاض. وبحلول نهاية تموز/يوليو هذا العام، تم تقديم 81 تقييما للمخاطر بهدف دعم جهود 
إعادة اإلعمار أشرف عليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وبلغ مجموع المناطق التي تم مسحها 
405,000 متر مربع من األراضي، بما في ذلك 41 كيلومترا من الطرق. تم تقديم التدريب من 
أجل الوعي بمخاطر المتفجرات من مخلفات الحرب إلى 211 عامال ووصلت دورات التوعية بالخطر 

إلى ما يقرب من 39,000 عضو من التجمّعات المعرضة للخطر، بما في ذلك األوالد والبنات.

وبالتوازي، تستمر دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في تزويد األونروا، ووكاالت أخرى 
في  المتخصصة  الفنية  والخبرة  بالقيادة  مشاركة  حكومية  غير  ومنظمات  المتحدة  لألمم  تابعة 
إدارة مخاطر المواد المتفجرة، مع وضع خطط طوارئ لتعزيز الجاهزية لحاالت الطوارئ. وتشكل 
إجراءات التخفيف من مخاطر المتفجرات من مخلفات الحرب المنتشرة في غزة استجابة مسؤولة 
ومستدامة لتحديد وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، وحماية أرواح المدنيين في نهاية المطاف.

الغربية  الضفة  300,000 من فلسطينيي  بدخول  السماح 
إلى القدس الشرقية للصالة في رمضان

إلغاء تسهيالت أخرى للقيود بعد هجوم قاتل في تل أبيب 

طبقت السلطات اإلسرائيلية منذ عام 2008، معايير على أساس العمر خالل شهر رمضان تسمح 
فيها للفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية بالوصول إلى المسجد األقصى 
في القدس الشرقية ألداء صالة الجمعة بدال من شروط الحصول على التصاريح العادية. تختلف 
المعايير قليال كل عام ولكن سُمِح في أعوام 2013 و2015 و2016 لجميع النساء الفلسطينيات، 
بغض النظر عن السن، بالدخول إلى القدس الشرقية ألداء صالة الجمعة. وفي عام 2016، كان 

الوصول للرجال مقتصرا على الذكور دون سن 12 عاما وفوق سن 45 عامًا.

وتم إصدار تصاريح الزيارات العائلية المتعلقة بشهر رمضان في كل عام، لتسمح لحملة بطاقة 
هذه  الفطر؛  وعيد  رمضان  شهر  خالل  الشرقية  القدس  إلى  بالوصول  الغربية  الضفة  هوية 
التصاريح سارية المفعول بشكل عام في جميع األيام باستثناء أيام الجمعة والسبت. وكان بمقدور 
فلسطينيي الضفة الغربية الذين ال تنطبق عليهم معايير السن التقدم للحصول على تصاريح 
9 حزيران/يونيو هذا العام، التصاريح  ألداء صالة الجمعة. لكن السلطات اإلسرائيلية جمّدت في 
الصادرة لكال الفئتين – المقدر عددها بما يقرب من 83,000 – في أعقاب هجوم بالرصاص في 

أغلقت القوات اإلسرائيلية عدة طرق من القرى والبلدات وإليها في جميع أنحاء محافظة الخليل، 
20 حزيران/ بما في ذلك مدينة الخليل ذاتها، بعد هجومين فلسطينيين في المحافظة في 

بينهما فتاة(. ونتيجة  والتي قتل فيهما مستوطنان إسرائيليان )من  يونيو وأول تموز/يوليو، 
لذلك، ُأعيق وصول سكان محافظة الخليل )ما يقرب من 700,000 نسمة( إلى الخدمات وسبل 
كسب العيش بدرجات متباينة، وذلك بسبب القيود المفروضة في مدينة الخليل، والتي تعتبر 
مركزا للخدمات. وتم إنهاء جميع هذه اإلغالقات تدريجيا عند نهاية تموز/يوليو. وأعلن األمين 
العام لألمم المتحدة، في إيجازه أمام مجلس األمن في 12 تموز/يوليو، أن »أولئك المسؤولين 
الهجمات اإلرهابية األخيرة يجب محاسبتهم. ولكن، اإلغالقات – مثل تلك اإلغالقات في  عن 
الفلسطينيين  آلالف  عقابا  التصاريح  جميع  وإلغاء  العقابية  الهدم  عمليات  وكذلك   – الخليل 

األبرياء هي بمثابة عقاب جماعي.«  

»إّن أولئك المسؤولين عن 
الهجمات اإلرهابية األخيرة يجب 
محاسبتهم. ولكن، اإلغالقات – 
مثل تلك اإلغالقات في الخليل 
– وكذلك عمليات الهدم العقابية 
وإلغاء جميع التصاريح عقابا آلالف 
الفلسطينيين األبرياء هي بمثابة 
عقاب جماعي.«  

األمين العام لألمم المتحدة
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الشؤون اإلنسانية، كما  نسق مكتب تنسيق 
الماضية،  الثماني  السنوات  في  الحال  كان 
تسيطر  التي  للحواجز  الميدانية  المراقبة 
القدس  إلى  الفلسطينيين  حركة  على 
من  األربعة  الجمعة  أيام  خالل  الشرقية 
بالتعاون مع  العام، وذلك  لهذا  شهر رمضان 
الشركاء اآلخرين العاملين في مجال اإلغاثة 
مراقبة  هو  ذلك  من  والغرض  اإلنسانية. 
الدينية  األماكن  إلى  والوصول  العبادة  حرية 
وإجراءات  المخاطر  وتحديد  القدس؛  في 
وتقديم  ضعفا؛  األكثر  للفئات  التخفيف 
تقييمات من الجمهور للسلطات اإلسرائيلية، 
والمساهمة  العام؛  هذا  بعضها  تنفيذ  وتم 
في تحليل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
تمت  الوصول.  لحرية  األوسع  لالتجاهات 
المراقبة على جانبي الحواجز اآلتية: قلندية، 
وجيلو/بيت لحم، والزيتون وشعفاط، وكذلك 

البلدة القديمة في القدس. 

اليوم السابق في تل أبيب قتل فيه أربعة إسرائيليين، وذلك بعد أيام قليلة من بداية شهر رمضان 
في 6 حزيران/يونيو.

دخل القدس الشرقية، وفقا لألرقام الرسمية الصادرة عن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، ما يقرب 
من 300,000 فلسطيني يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية وتنطبق عليهم معايير الوصول 
تفتيش في  نقاط  ثالثة  اإلسرائيلية خالل شهر رمضان من خالل  المدنية  اإلدارة  التي وضعتها 

الجدار: قلندية، وجيلو والزيتون )انظر الرسم البياني 1 للمقارنة مع السنوات السابقة(.

من  اآلالف  وصول  لتسهيل  التفتيش  نقاط  عند  ترتيبات  كذلك  اإلسرائيلية  السلطات  وضعت 
ممرات  تحديد  ذلك  في  بما  الفلسطينيين، 
خاصة  وممرات  والنساء،  للرجال  منفصلة 
للحاالت اإلنسانية؛ مقلصة االزدحام على جانب 
القدس الشرقية من الحواجز من خالل تحسين 
الحافالت؛  إلى  والصعود  التذاكر  شراء  عملية 
وتحسين تدفق الناس إلى داخل البلدة القديمة 

في القدس.

بالرغم من ذلك، كانت ثالثة مخاوف كبيرة هذا 
العام في تشغيل الحواجز. أوال، لم تكن هناك 
استخدام  له  يحق  من  حول  واضحة  تعليمات 
لكبار  عادة  والمحددة  اإلنسانية،  الممرات 
الممر  السن والعجزة. ففي حاجز قلندية، كان 
اإلنساني الخاص بالرجال غير ممكن الوصول 

إليه في كثير من األحيان بسبب االكتظاظ.

خالل  األقل  على  مناسبتان  هناك  كانت  ثانيا، 
الثالثة من شهر رمضان، حين سمحت  الجمعة 
األعمار  جميع  من  للرجال  اإلسرائيلية  القوات 
بعضهم  أعادت  ولكنها  قلندية،  حاجز  بعبور 
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دخل القدس الشرقية ما يقرب 
من 300,000 فلسطيني يحملون 
بطاقات هوية الضفة الغربية 
وتنطبق عليهم معايير الوصول 
التي وضعتها اإلدارة المدنية 
اإلسرائيلية خالل شهر رمضان.
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بعدما استقلوا الحافالت بحجة أنهم ال تنطبق عليهم معايير السن. وأدت هذه المشكلة إلى تفاقم 
)أول تموز/ الرابعة من شهر رمضان  الجمعة  قلندية يوم  الرجال من حاجز  االكتظاظ في جانب 
يوليو(، حيث وقف عدد أكبر بكثير من الرجال دون سن 45 عاما في الصف على أمل العبور بسبب 

ترتيبات أكثر مرونة تم تطبيقها في األسبوع السابق.

أطلقت القوات اإلسرائيلية، في يوم الجمعة الرابعة واألخيرة من شهر رمضان، قنابل الغاز المسيل 
عاما   45 سن  دون  الرجال  وأمرت  المصطفة  الحشود  على  باستمرار  الصوتية  والقنابل  للدموع 
بالعودة. وأفادت التقارير أيضا بوقوع بعض حاالت رشق الحجارة من الفلسطينيين. ووفقا لمصادر 
الستنشاق  نتيجة  نابلس  مدينة  من  عاما   63 العمر  من  يبلغ  فلسطيني  قتل  فلسطينية،  طبية 
وثالثة  للدموع  المسيل  الغاز  نتيجة الستنشاق   18( فلسطينيا   21 وأصيب  للدموع  المسيل  الغاز 
أصيبوا جراء قنابل الصوت(. وأفادت التقارير أن جنديا إسرائيليا أصيب بحجر أيضا. وفتحت القوات 
اإلسرائيلية، في مناسبة واحدة خالل هذه االضطرابات، حاجز قلندية للرجال من جميع األعمار، ثم 

أغلقته مرة أخرى واستأنفت إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

أما مصدر القلق الثالث فهو أن القوات اإلسرائيلية العاملة عند حاجز شعفاط لم تسمح، ألول مرة، 
تنطبق عليهم معايير  والذين  الذين عناوينهم في عناتا وشعفاط،  الغربية  الضفة  لفلسطينيي 
السن بالعبور. وهذا تطبيقًا لسياسة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية الجديدة المطبقة منذ كانون األول/

وصول الفلسطينيين من غزة إلى القدس الشرقية خالل شهر رمضان
2014، معظمهم  سُمح أيضا لعدد محدود للفلسطينيين من غزة، منذ تشرين األول/أكتوبر 
رمضان.  شهر  خالل  األقصى  المسجد  في  الجمعة  صالة  بأداء  عاما،   60 عن  أعمارهم  تزيد 
رمضان  شهر  في  الجمعة  أليام  التخفيف  إجراءات  من  عدد  عن  العام  هذا  في  أعلن  وكذلك 
لسكان غزة، بما في ذلك منح 500 تصريح لمن هم فوق سن الخمسين عاما، و300 تصريح 
للصالة في المسجد األقصى من أيام األحد إلى أيام الخميس، و800 تصريح إضافي بالمعايير 
العمرية نفسها لليلة القدر. وفي أعقاب الهجوم القاتل في تل أبيب يوم 9 حزيران/يونيو، تم 
300 شخص من  تعليق العمل بهذه اإلجراءات. بقي مسموحا للحصة الحالية مما يقرب من 
الجمعة  أيام  المسجد األقصى في  بالصالة في  المسموح لهم  الستين،  قطاع غزة فوق سن 
على مدار السنة منذ تشرين األول/أكتوبر 2014، بالصالة طوال الشهر، باستثناء 11 حزيران/

يونيو حين لم يسمح ألي وصول من غزة. وبما أن معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر بقي 
مغلقا غالبية شهر رمضان، منع أولئك الذين يأملون في أداء العمرة في مكة من العبور. 
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ديسمبر 2015 التي تسمح فقط لحملة بطاقة هوية القدس الشرقية باستخدام هذا الحاجز. وهذه 
السياسة غير معروفة على نطاق واسع وأدت في حاالت متعددة إلى منع كبار السن الفلسطينيين 
من عناتا وشعفاط بشكل منتظم من الوصول عبر حاجز شعفاط، مما أجبرهم على التحول إلى 

حاجز الزيتون )على بعد 20 كيلومترا( أو حاجز قلندية )13 كيلومترا(. 

األكثر  التجمّعات  بالصهاريج تستهدف  المياه  مشاريع نقل 
ضعفا في المنطقة )ج(

نقص المياه يزيد من خطر الترحيل القسري

تواجه غالبية التجمّعات الفلسطينية في أنحاء المنطقة )ج( من الضفة الغربية مشاكل خطيرة في 
الوصول إلى المياه. ووفقًا لمشروع موجز بيانات مواطن الضعف – وهو مسح شامل أشرف عليه 
180 منطقة  2013-فإّن  عام  )ج( في  المنطقة  تجمّعات  لجميع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب 
المياه و122 أخرى ال تصلها أي إمدادات للمياه أو تصلها بشكل غير  سكنية غير متصلة بشبكة 
تطبقه  الذي  التمييزي  والتقسيم  التخطيط  بنظام  مباشرا  ارتباطًا  مرتبط  الوضع  هذا  منتظم.1 

السلطات اإلسرائيلية في المنطقة )ج(.2 

فصل  من  األولى  واألشهر  الشتاء  فصل  خالل  األمطار  مياه  تجميع  على  التجمّعات  هذه  تعتمد 
الربيع، وعلى المياه المنقولة بالصهاريج من حزيران/يونيو إلى تشرين األول/أكتوبر. تبلغ تكلفة 
المياه الموردة عبر األنابيب من الشبكات حوالي خمسة شواقل لكل متر مكعب، ولكن يدفع سكان 
التجمّعات األكثر عزلة ما بين 20 إلى 50 شيقال لكل متر مكعب للبائعين من القطاع الخاص على 
أساس المسافة والقيود المفروضة على الوصول. ويمكن لهذه المشتريات من المياه أن تصل إلى 

نصف المصاريف الشهرية لألسرة في التجمّعات األكثر فقرا. 

ويسهم في  الناس،  رفاهية  مباشرا على  تأثيرا  المياه  إلى  الوصول  على  القدرة  تترك محدودية 
حين  والعنف  للترهيب  تعرضهم  من  ويزيد  عيشهم،  كسب  وسبل  لدخلهم  المستمر  التقويض 
ذات  والمنشآت  المنازل  تدمير  إلى جانب  العوامل،  بعيدة. وتخلق هذه  المياه من مصادر  يجلبون 
الصلة بسبل العيش بسبب عدم وجود تراخيص بناء، بيئة قسرية تزيد من خطر الترحيل القسري.

180 منطقة سكنية في المنطقة 
)ج( غير متصلة بشبكة المياه 
و122 أخرى ال تصلها أي إمدادات 
للمياه أو تصلها بشكل غير 
منتظم.

شركة المياه اإلسرائيلية تقلص توريد المياه للقرى في شمال الضفة الغربية
في  األنابيب  عبر  للمياه  مورد  أكبر  وهي  ميكوروت،  اإلسرائيلية،  المياه  شركة  قًلصت 
 14 إلى  يتم ضخها  التي  المياه  كمية   ،2016 عام  حزيران/يونيو  بداية  منذ  الغربية،  الضفة 
المياه  لسلطة  ووفقا  وجنين.3  وسلفيت  وقلقيلية،  نابلس،  محافظات  في  فلسطينية  قرية 
الفلسطينية ومصادر فلسطينية محلية، تراوح التقليص بين 50 و70 بالمائة. وأجبر هذا أكثر 
من 150,000 شخص يعيشون في القرى المتضررة إلى زيادة االعتماد على المياه المنقولة 
بالصهاريج باهظة الثمن لتلبية احتياجاتهم المنزلية والمتعلقة بسبل كسب عيشهم. وصرح 
الستهالك  »نتيجة  أنه  اإلسرائيلية  اإلعالم  لوسائل  اإلسرائيلية  الدفاع  وزارة  باسم  متحدث 
المياه المتزايد في فصل الصيف، يجب إدارة تدفق المياه وتنظيمه لتمكين أعلى توريد ممكن 
للمياه لجميع السكان. ونظرا لهذه المشكلة، وافق رئيس اإلدارة المدنية على نظام طوارئ 
1 لزيادة كمية المياه لسكان شمال الضفة الغربية«.4 ووفقا  لتشغيل جهاز الحفر في أرئيل 
لسلطة المياه اإلسرائيلية، أثر نقص المياه في شمال الضفة الغربية كذلك على المستوطنات 

اإلسرائيلية.5
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نقل المياه المدعمة بالصهاريج

غير حكومية  منظمة  )وهي  التطوعية  المدنية  المجموعة  إس«  في  تنسق مؤسسة »جي  سوف 
مشروعا  الفلسطينية  المياه  سلطة  مع  )اليونيسف(  للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة  دولية( 
يستهدف التجمّعات في المنطقة )ج( التي يبلغ معدل استهالك المياه فيها أقل من 30 لترا للفرد 
يوميا و/أو تدفع أكثر من 20 شيقال إسرائيليا لكل متر مكعب للمياه المنقولة بالصهاريج، وذلك 
للتخفيف من حدة هذه الحالة. واستنادا إلى هذه المعايير، تم تحديد 79 تجمّعا يبلغ عدد سكانها 

ما يقرب من 20,700 نسمة. 

وسيتم تقديم 30 لترا من المياه المدعمة لكل فرد يوميا بسعر عشرة شواقل لكل متر مكعب لمدة 
90 يوما، لجميع سكان هذه التجمّعات بغض النظر عن موقع التجمّع أو نقطة اإلمداد. باإلضافة 
المناطق  في  تعمل  مدرسة   33 في  تلميذ  لكل  يوميًا  لترات  خمسة  تخصيص  سيتم  ذلك،  إلى 

المستهدفة، وستحصل العيادتان على 10 لترات لكل فرد يوميا بالمجان. 

وسوف يستند التوزيع على نظام القسيمة التي يبيعها ممثلو التجمّع بالتنسيق مع مجالس الخدمات 
المشتركة في المناطق المستهدفة. وسوف تسهل قاعدة بيانات سلطة المياه الفلسطينية الخاصة 
بإدارة القسيمة التنفيذ والمراقبة، وتضمن الكفاءة والعدالة. وسوف يتم إشراك المستفيدين يشكل 
مباشر في العملية من أجل تعزيز المساءلة. وسوف يبدأ المشروع في آب/أغسطس، وسوف تبلغ 
تكلفته ما يقرب من 500,000 دوالر أمريكي، وسيتم تنفيذه من خالل صندوق اإلغاثة اإلنسانية 

لألرض الفلسطينية المحتلة.

الذكرى الثانية عشرة لصدور رأي محكمة العدل الدولية االستشاري
أصدرت محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليو 2004، رأيا استشاريا بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن بناء جدار في 
األرض الفلسطينية المحتلة. اعترفت محكمة العدل الدولية بأنه بينما »على إسرائيل أن تواجه أعمال عنف عشوائية 
ومميتة عديدة ضد سكانها المدنيين« ومن »حقها، بل والواقع أنه من واجبها أن تتصدى لتلك األعمال لحماية أرواح 

مواطنيها. إال أن التدابير المتخذة يجب أن تظل متماشية مع القانون الدولي الساري«.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أن أجزاء من مسار الجدار التي تسير داخل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، 
الجدار  بناء  وقف  إلى  إسرائيل  الدولية  العدل  ودعت محكمة  الدولي.  القانون  بموجب  إسرائيل  اللتزامات  انتهاكا  تعد 
أو تبطل  الفور  بالفعل؛ » وأن تلغي على  أنجزت  التي  الشرقية وحولها«؛ وتفكيك األجزاء  القدس  »بما في ذلك في 
مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به«. ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى »تقديم 
الزراعية« و«إعادة األراضي والبساتين  التجارية والممتلكات  المنازل، واألعمال  تعويضات« مقابل »االستيالء وتدمير 
الدول  على  المحكمة  فرضت  كما  عليها«.  االستيالء  تم  التي  المنقولة  غير  الممتلكات  من  وغيرها  الزيتون  وأشجار 
األعضاء بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الجدار وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي. ورغم أن هذا 
الرأي القانوني االستشاري غير ملزم، وافقت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة في 20 تموز/يوليو 2004، على القرار 

ES-10/15 الذي يدعو إسرائيل إلى االمتثال لرأي محكمة العدل الدولية.6
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القدس الشرقية

الشياح

السواحرة الشرقية

العبيدية
بير عونة

الولجة

بيت لحم

راس خميس

عناتا
ضاحية السالم

مخيم شعفاط

راس شحادة

حاجز
القدس الشرقية

جدار – مبني
جدار – مخطط

جدار – قيد البناء
بلدية القدس

داخل حدود القدس/خلف الجدار

دليل تفسيري

الشرقية  القدس  في  الفلسطينية  السكانية  التجمعات 
الواقعة خلف الجدار

 يفصل الجدار ماديًا بعض التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية عن مركز المدينة، 
رغم أن هذه المناطق تبقى داخل الحدود البلدية التي أعلنتها إسرائيل، ويحتفظ السكان بوضع 
اإلقامة الدائمة في المدينة. واآلن، يحتاج الفلسطينيون الذين يعيشون في تلك المناطق لعبور 
حواجز للوصول إلى أماكن العمل والحصول على خدمات الصحة، والتعليم وغيرها من الخدمات 

التي تحق لهم كمقيمين في القدس.

)واألخيرة  شعفاط  مخيم  ومنطقة  عقب  كفر  هما  األساس  في  المتضرران  السكانيان  التجمعان 
عناتا(.  بلدة  في  السالم  ضاحية  ومنطقة  شحادة  وراس  خميس،  وراس  شعفاط،  مخيم  تضم 
وتشمل الجيوب األصغر الشياح، وقرية قلندية وجزءا من السواحرة الشرقية. والمناطق المتضررة 
أيضا بير عونة وجزء من الولجة في محافظة بيت لحم، والتي ضمتها إسرائيل داخل حدود بلدية 

القدس عام 1967 )انظر الخريطة(.

160,000 نسمة. على الرغم من أن نسبة سكان  ويقدر مجموع عدد سكان هذه المناطق بنحو 
القدس الشرقية لحاملي هوية الضفة الغربية غير معروفة أيضا. وتعتبر كفر عقب، بشكل خاص، 
المكان المفضل لألزواج ذوي »اإلقامة المختلطة«؛ فاألزواج الذين يحملون إقامة القدس يمكنهم 
االحتفاظ »بمركز حياتهم« ويعيشون مع شركائهم من الضفة الغربية دون الحصول على تصريح 

للشريك لإلقامة في هذه المناطق.
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نقص الخدمات، والمرافق واألمن

بالرغم من أن سكان هذه المناطق يستمرون في دفع الضرائب البلدية، تدهورت البنية التحتية 
العامة، والموارد والخدمات بشكل كبير أو انعدمت بالكامل. فالطرق غير معبدة وتفتقر لألرصفة، 
أو اإلنارة للشوارع أو ممرات المشاة.9 وفي بعض االحيان، كما هو الحال في حي راس خميس يدفع 
السكان مقابل صيانة الطرق.10 إن شبكات المياه والصرف الصحي تبلغ طاقتها القصوى، وتخفق 
في مواكبة النمو السكاني.11 تعاقدت البلدية مع شركات خاصة لتقديم الخدمات األساسية، بما في 
ذلك جمع النفايات، استنادا إلى تقدير لعدد السكان أقل من الفعلي، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة. 

وأدى ذلك إلى حرق النفايات بشكل منتظم وإلى مخاطر بيئية أخرى في مخيم شعفاط. 12

نادرا ما تدخل الشرطة االسرائيلية مناطق البلدية الواقعة خلف الجدار إال »ألسباب أمنية«. ولكن، 
يحظر، بموجب اتفاقيات أوسلو، على السلطة الفلسطينية العمل رسميًا في هذه المناطق، مما 
يخلق فراغا أمنيا ظهر في زيادة االنفالت األمني، والجريمة وتهريب المخدرات.13 وال تدخل سيارات 
التنسيق من  الفلسطينية  اإلسعاف  المناطق، ويطلب من سيارات  إلى هذه  اإلسرائيلية  اإلسعاف 

أجل نقل المرضى على الحواجز. 14

أفضل  استجابة  لتوفير   2015 عام  في  القدس«  محيط  تجمّعات  »سلطة  إسرائيل  أسست 
الجدار  يفصلها  التي  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  أن  من  والتأكد  األساسية  لالحتياجات 
عن المدينة تستمر في الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة والبلدية. »ووعدت الدولة 
ايضا بتمويل نقل خاص لجميع الطالب الذين يعيشون خارج الجدار وتأسيس إدارة مجتمعية، 
وبناء مدارس جديدة واستئجار غرف صفية، وتخصيص خطوط اتصال بلدية مباشرة. وترتيب 
لجمعية  وفقا  ولكن،  الطوارئ«.7  حالة  في  اإلنقاذ  ولفرق  األحياء  لسكان  بديلة  مرور  طرق 
حقوق المواطن في إسرائيل، »بالرغم من قرار حكومي صدر قبل عشر سنوات، وبالرغم من 
االلتزامات التي قطعتها الحكومة في أعقاب االلتماسات القانونية أمام محكمة العدل العليا، 

حتى اليوم، لم يتم تحقيق العديد من الضمانات التي اتخذت لسكان هذه األحياء.8 

مباني شاهقة في الشياح
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البناء العشوائي 

ويواجه  المقيد؛  البناء  نظام تخطيط  الشرقية بسبب  القدس  اإلسكان في  حاد في  هناك نقص 
المظاهر  الهدم، والتهجير وعقوبات أخرى. ومن  الذين يبنون بشكل »غير قانوني« خطر  أولئك 
الزيادة السريعة وغير الرسمية  الواقعة خلف الجدار  التجمعات السكانية الفلسطينية  البارزة في 
في البناء السكني، وخاصة المباني الشاهقة. والدافع وراء هذا البناء هو غياب القوانين البلدية، 

وغياب العقوبات والهدم المفروض على الفلسطينيين في بقية المدينة.15

وهذه الظاهرة أكثر وضوحًا في جيبين كبيرين في منطقتي كفر عقب16 ومخيم شعفاط، ولكن 
مناطق أصغر مثل الشياح وبير عونه تواجه حاليا ازدهارا مماثاًل في البناء. 

وأدى الطلب الكبير على المساكن إلى البناء غير المرخص والممارسات الخطيرة: مبانٍ شيدت ال 
والكهرباء  الصحي،  والصرف  والمجاري،  للمياه،  كافية  تحتية  بنية  دون  أمتار  بينها سوى  يفصل 
شعفاط  مخيم  في  مؤقتة  مياه  وخطوط  هوائية  كهرباء  كوابل  بتركيب  السكان  وقام  والطرق. 
مما زاد من المخاطر األمنية. وانعدام الرقابة البلدية لضمان معايير الهندسة األساسية والسالمة 

واضح بشكل خاص من خالل انعدام التخطيط للطوارئ لمواجهة الزالزل وغيرها من المخاطر.17

باختصار:
فتحت إسرائيل 24 تحقيقا جنائيا في قتل وجرح فلسطينيين منذ تشرين األول/أكتوبر 2015، 

مؤدية إلى إدانة واحدة

2015 بارتفاع حاد في هجمات الطعن، والدهس وإطالق النار شنها  تميز الربع األخير من العام 
واشتباكات  يومية  شبه  احتجاجات  وكذلك  اإلسرائيليين،  ضد  سياسي  انتماء  بال  فلسطينيون 
حالة   145( الغربية  الضفة  اإلصابات في صفوف فلسطينيي  كان عدد  لذلك،  ونتيجًة  ذات صلة. 
وفاة، وما يزيد عن 14,000 إصابة( في عام 2015 هو األعلى منذ عام 2005، عندما بدأ مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية توثيق الحوادث. وكانت اإلصابات اإلسرائيلية أيضًا في الضفة الغربية 
وإسرائيل هي األعلى منذ عام 2005 )25 حالة وفاة و300 إصابة(. تراجعت وتيرة وشدة االحتجاجات 
في  اعتداال  أكثر  انخفاض  جانب  إلى   2016 عام  من  األول  النصف  في  حاد  بشكل  واالشتباكات 

الهجمات الفلسطينية.

المفرط  االستخدام  إمكانية  القلق حول  الحوادث  الكثير من هذه  اإلسرائيلي على  الفعل  رد  أثار 
للقوة وحتى اإلعدام خارج نطاق القضاء. ووفقا لمكتب النائب العام اإلسرائيلي، 18فتحت السلطات 
 24 ما مجموعه   2016 وحزيران/يونيو   2015 /أكتوبر  األول  بين تشرين  الفترة  اإلسرائيلية في 
تحقيًقا جنائيا في حوادث تسببت بمقتل أو إصابة فلسطينيين على يد قواتها األمنية في الضفة 
الغربية وإسرائيل. ومن هذه التحقيقات، أدى تحقيق واحد إلى توجيه اتهام لجندي ومحاكمته.19 
يكن  »لم  أنه  المختصة20  السلطات  قررت  حالة(   71( النصف  وفي  أخرى؛  حالة   142 وتم فحص 
مطلوبا أية إجراءات قانونية أو تأديبية إضافية«. وال تزال هناك 71 حالة أخرى قيد المراجعة، أو 
بانتظار قرار بشأن المتابعة. وقتلت السلطات اإلسرائيلية في تشرين األول/أكتوبر 2015 تسعة 
مدنيين فلسطينيين وجرحت 237 خالل اشتباكات قرب السياج الحدودي في غزة، ولكن لم تؤد أي 

من هذه الحاالت إلى فتح تحقيقات جنائية.

ومن المظاهر البارزة في 
التجمعات السكانية الفلسطينية 
الواقعة خلف الجدار الزيادة 
السريعة وغير الرسمية في 
البناء السكني، وخاصة المباني 
الشاهقة.
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تقييد منطقة صيد السمك في غزة بعد توسع موجز

ُأعيد فرض حد الستة أميال بحرية في 27 حزيران/يونيو بعد أقل من ثالثة أشهر وسعت خاللها 
السلطات اإلسرائيلية منطقة صيد األسماك على طول ساحل غزة الجنوبي من ستة أميال بحرية 
إلى تسعة أميال بحرية. وكان التوسيع الذي طبق لفترة وجيزة في 3 أبريل/نيسان 2016 أقل من 
اتفاقيات أوسلو، لكن نقابة الصيادين  التي تم االتفاق عليه كجزء من  حد العشرين ميال بحريا 

قدرت أن ذلك قد أدى إلى زيادة بنسبة 25 بالمائة في كمية وتنوع صيد السمك.

وشددت إسرائيل القيود على وصول الفلسطينيين إلى البحر وإلى األراضي الواقعة بالقرب من 
السياج مع إسرائيل )مناطق مقيدة الوصول( منذ أيلول/سبتمبر 2000، متذرعة بأسباب أمنية. ويتم 
فرض هذه القيود من خالل إطالق النار مباشرة أو للتحذير بالذخيرة الحية، وبتدمير الممتلكات، 
الصيد« على  المعدات. وتفرض إسرائيل ومصر كذلك »منطقة محظورة  واالعتقاالت ومصادرة 
طول حدودهما البحرية مع غزة. ويعتمد أكثر من 35,000 فلسطينيا على هذه الصناعة لكسب 

الرزق.

أسابيع الترفيه الصيفية التابعة لألونروا تجري في غزة

تجري أسابيع الترفيه الصيفية التابعة لالونروا ما بين 23 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس في أكثر 
من 120 موقعا مختلفا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك منشآت تسهل مشاركة األطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة. تشمل أسابيع الترفيه الصيفية األنشطة الرياضية مثل كرة القدم، وكرة 
السلة، واأللعاب الشعبية مثل األلعاب البهلوانية، أو التزلج أو سباقات األكياس. كما سيتم تقديم 

أنشطة أخرى مثل الحرف اليدوية والرسم. تم تسجيل ما يقرب من 140,000 طالب بالفعل.

سيكون لكل منطقة موضوع محدد في هذا العام. ففي المنطقة الشمالية، بيت حانون وجباليا، 
سيكون التركيز على الصحة النفسية ورفاه األطفال العام ألن هذه المنطقة كانت من المناطق 
2014. والموضوع في مدينة غزة هو »قلص، وأعد  القتالية في عام  األكثر تضررا من األعمال 
الوسطى  المنطقة  وفي  الطبيعية.  الموارد  بقيمة  الوعي  مستوى  لرفع  التدوير«  وأعد  استخدام 
سيكون التركيز على الديمقراطية وبرلمانات األطفال، بحيث يلعب األطفال األدوار مثل دور األمين 
العام لألمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة االونروا أو مدير عمليات الوكالة خالل محاكاة هيئات 
التقليدي والرقص، وفي  الفلسطيني  الطعام  المتحدة. وستستكشف خان يونس  األمم  ووكاالت 
رفح سيكون لألطفال أنشطتهم الصيفية الترفيهية باإلنجليزية. وسوف يكونوا على اتصال مع 

األطفال في جميع أنحاء العالم لممارسة مهاراتهم اللغوية وتبادل الخبرات.

ما يقرب  548 طفال فلسطينيا حياتهم وأصيب  2014، فقد ما مجموعه  الصراع في عام  وخالل 
من 1,000 طفل بجراح – بعضهم إصاباتهم شديدة حتى أنه سيكون لديهم إعاقات دائمة لبقية 
حياتهم. وهجر آالف آخرون. وأسابيع الترفيه الصيفية هي واحدة من الجهود الكثيرة التي تبذلها 
آمن  بمكان  تزويدهم  خالل  من  االجتماعية  النفسية  الالجئين  األطفال  احتياجات  لدعم  األونروا 

وممتع للعب وإمكانية تطوير صداقات جديدة.
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