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Pda�at paj p�kb�̀ _i _ca�__qqà �pk�pda�_kj qpnq_pekj �
qa_pkn�eq�qecj e __j p�ej �nah_pekj �pk�pda�_qnnaj p�h__g�
kb�na_kj qpnq_pekj �__l __epu �ej �C_v_*�Ps aj pu�kqp�kb�
. 5�na_̀ u+i et �_kj _napa�b__pkneaq*�_q�s ahh�_q�/ 5�kpdan�
_kj qpnq_pekj +nah_pà �aqp_̀ heqdi aj pq* �s ana�̀_i _cà �
` qnej c�pda�_kj e_p*�__qqej c �_�hkqq�kb�3, �l an_aj p�kb�
pda�qa_pk n%q�__l __epu �_j ` �_j �aqpei _pà �hkqq�kb�QQB�
" . 3� i ehhekj */ 6

Ej �_̀ ` epekj *�pda�i kqp�na_aj p�Eqn_ahe�i ehep_nu�kl an_pekj �
naqqhpà �ej �pda�s è aql na_̀ �hkqq�kb�l nk` q_pera�
_cne_qhpqn_h�_qqapq �s epd�_j �aqpei _pà �̀ ena_p�hkqq�
kb�QQB �/ 6,�i ehhekj �_j ` �_j �ej ` ena_p�hkqq�kran�_�qet�
i kj pd� l anek` � kb�QQB� 66� i ehhekj *�/ 5�

Access restrictions to land and sea

B_ni anq�_j ` �daǹ anq�s kngej c�ej �_na_q�pd_p�_na�ej �
_hkqa�l nkt ei epu�pk�pda�Eqn_ahe�̀ kǹ an�d_ra�b__à �
at pnai a�̀e _qhpeaq�ej �_kj pej qej c�pk�b_ni �pdaen�h_j ` �
_q�_�naqqhp�kb�naqpne_pekj q�ei l kqà �̀ u�pda�Eqn_ahe�
i ehep_nu�s daj �pdau�pnu�pk�___aqq �_cne_qhpqn_h�h_j ` �
ej �pdeq�nacekj *�Bkhhks ej c�Eqn_ah%q�Á̀ eqaj c_cai aj pï�
bnki �C_v_�ej �?qcqqp�. , , 1*�pda�EBB�_na_pà �_�qk�
__hhà �Á̀ q an�vkj aï�kj �_�/ 1,�i apan+s è a�qpnel �kb�
h_j ` �_hkj c�pda�̀ kǹ an*�s dana�L_haqpej e_j �___aqq�
eq�l nkdè epà *. , �S_nj ej c�qdkpq�_na�nacqh_nhu� nà �
pks _ǹ q�L_haqpej e_j �b_ni anq�s kngej c�pdaen�h_j ` * . , ��
Pdeq�Á̀ q an�vkj aï�s _q�k _e_hhu�at l _j ` à �kj �. /�
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سابقاً

نقاط العبور في قطاع غزة

مفتوح ستة أيام في األسبوع لطواقم المساعدات الدولية والحاالت الطبية واإلنسانية.  ايرز: 

مفتوح بشكل جزئي خمس أيام في األسبوع وذلك ألنواع معينة من الوقود. ناحل عوز: 

ُمغلق منذ اا حزيران 2007. حزام لتوصيل الحبوب يعمل ثالثة أيام في األسبوع. مسلك إسمنتي مغلق كلياً منذ 29 تشرين  كارني: 
أول 2008.

لم تعد نقطة عبور حسب تنسيق اعمال الحكومة في المناطق. فتح لمرة أخيرة في 12 أيلول 2008.  صوفا: 

يفتح ستة أيام في األسبوع لحركة بضائع معينة ومسموح بها. كرم شالوم: 

رفح:  يفتح حسب الحاجة.

Adapted from a map by the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, August 2009 )http://www.ochaopt.org(
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 ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦قطاع غزة 
  

حركة المقاومة  ألولى تحققا التشریعیةفتح في االنتخابات  انتصار حركةمن  عشر سنواتوبعد حوالي  ٢٠٠٦) ینایر(كانون الثاني  ٢٥في 
مقعدًا برلمانیًا من أصل  ٧٤في انتخابات المجلس التشریعي الفلسطیني الثانیة وذلك بالحصول على  انتصارها بشكل مفاجئو " حماس"اإلسالمیة 

 أشادوا بهاة ودیمقراطیة حیث المراقبون األوروبیون أن االنتخابات قد أجریت بطریقة عادل وأعلن  ١.مقعداً  ٤٥  لحركة فتح مما أبقىمقعد  ١٣٢
 وافتح رفضقادة حركة فتح إال أن حركة حماس تشكیل حكومة وحدة وطنیة مع حركة وحاولت   ٢ .بأسرهوصفها مثاًال لالنتخابات في العالم العربي ب

بمقاطعة هذه قام جتمع الدولي المإال أن   ٣.إسماعیل هنیة برئاسة ٢٠٠٦) مارس(حماس بتشكیل حكومة أغلبیة في آذار حركة قامت فالتعاون 
االتفاقیات السابقة  بكافةنبذ اإلرهاب واالعتراف بحق إسرائیل بالوجود، والقبول : الثالث" الشروط" بدعوى عدم التزامهاوبشكل واسع  فوراً  الحكومة

تفاضة الفلسطینیة األولى وتم تصنیفها خالل االن ١٩٨٧في نهایات عام  حماسوقد قامت حركة .  ٤ها منظمة التحریر الفلسطینیةعلی التي وقعت
دعوتها لدمار  إزالةعلى من جهتها  وعملتالدولیة  المنظماتمن قبل الوالیات المتحدة وٕاسرائیل واإلتحاد األوروبي والعدید من  "كمنظمة إرهابیة"

لذلك تم فرض عقوبات دولیة على الفلسطینیین حیث ونتیجة ." دولة مستقلة عاصمتها القدس"ذلك إلى تأسیس و إسرائیل من بیانها االنتخابي الرسمي 
أدى إلى مشكلة حادة في السیولة وتراجع غیر مسبوق لالقتصاد  السلطة الفلسطینیة وتوقفت إسرائیل عن نقل الضرائب ممإلى الق الدعم الخارجي عُ 

اشتباك  أعمال التوتر یتحول إلى أوبد ات جادة فیما بینهماوانتقاد" حربًا إعالمیة"كال الحركتین بدأ مسؤولون من و . غزةقطاع  المحلي وخصوصًا في
  ٥.میداني

  

بدأت فترة من موجات العنف المتبادلة والتي تصاعدت في و   ٦.حماس وٕاسرائیلحركة تم االتفاق على هدنة هشة بین  ٢٠٠٦) یونیو(في حزیران 
انتقمت إسرائیل من خالل الشروع . الحدود المصریة وأسر جندي إسرائیلي فلسطینیة قاعدة عسكریة إسرائیلیة قرب تنظیماتنهایة الشهر بعد مهاجمة 

ونهایة ) یونیو(غزة في الفترة ما بین نهایة حزیران قطاع في ") عملیة غیوم الخریف"و" الصیف أمطارعملیة ("في عملیتین عسكریتین كبیرتین 
 ىوفي هذه األثناء أد  ٧.طفل ٩٠من المدنیین ومن ضمنهم هم ي نصففلسطین ٤٠٠ل أكثر من تحیث ق ٢٠٠٦من العام ) نوفمبر(تشرین الثاني 

حركتي ووقع قادة . المملكة العربیة السعودیة ةساطهدنة بو  إلىفتح وحماس إلى المزید من الضحایا إلى أن تم التوصل حركتي ین باالقتتال الممیت 
هنیة إسماعیل ة لوقف المواجهات وتشكیل حكومة وحدة وطنیة مع بقاء على اتفاقی ٢٠٠٧) فبرایر(فتح وحماس في اجتماع عقد في مكة في شباط 

وُقدمت هذه االتفاقیة للمجلس التشریعي الفلسطیني إال أن موجات العنف اشتعلت مرة أخرى وتضمنت العشرات من المعارك في . رئیسًا للوزراء
. وتأمین سیطرتها على القطاع) یونیو(في حزیران " بمعركة غزة" حماس التفوق في ما یسمىحركة استطاعت . على األمالك واالستیالءالشوارع 

الذي اقتصرت  ضتحت قیادة رئیس الوزراء سالم فیا "مؤقتة"حكومة تشكیل م الرئیس محمود عباس بحّل حكومة الوحدة الوطنیة و اوفي عقب ذلك ق
   ٨.قطاع غزة بما یخص صالحیته على الضفة الغربیة دون أي دور أو سلطة

 

بدعم من الوالیات  كلیاً قامت إسرائیل بإغالق المنطقة  المختلفة فقدوسائل الحصار  یه بسببحماس عل سیطرة حركةلت عزلة القطاع بعد اكتم
 كیاناً " أعلنت الحكومة اإلسرائیلیة منطقة قطاع غزة بأكملهاو   ٩ .غزة إال نادراً قطاع المتحدة حیث لم یتم السماح للناس والبضائع بدخول وخروج 

وتال ذلك المزید . ٢٠٠٧) سبتمبر(حماس وهجمات الصواریخ الفلسطینیة المستمرة في أیلول حركة إلى المخاطر التي یطرحها حكم  ةمشیر " معادیاً 
والسماح  ألسرى،اعلى غزة منها إغالق المعابر الحدودیة، وتوزیع موارد الطاقة وشحنات الوقود، ومراقبة متزایدة للتمویل، وقطع زیارات  القیودمن 

   ١٠ .غزةقطاع إلى فقط بدخول المواد الغذائیة واألدویة األساسیة 
 

إطالق عملیة عسكریة إسرائیلیة أخرى في  عندبلغت ذروتها و  ٢٠٠٨حماس حتى بدایات العام حركة بین إسرائیل و  االشتباكات المتقطعةاستمرت 
 نلم یكهم فلسطیني أكثر من نصف ١٢٠أدى إلى مقتل  امم) مارس(بدایات آذار  إلى) فبرایر(من أواخر شباط ") الساخن الشتاءعملیة ("غزة قطاع 

حماس وٕاسرائیل حركة في حدة العنف ووافقت كل من  اً شهدت األشهر التالیة انخفاضو   ١١.طفالً  ٢٠ باإلضافة إلى مقتلباالقتتال  لهم أي عالقة
 أطلقت) دیسمبر(كانون أول  ٢٧بعد انتهاء مدة الهدنة وفي  القتالتؤنف اسو   ١٢.مدتها ستة أشهر یةة مصر ساطعلى خطة وقف إطالق للنار بو 

والتي انتهت بوقف إطالق نار ثنائي " عدوانًا عسكریًا شامًال على حماس في قطاع غزة"المدمرة والتي تضمنت " الرصاص المصبوب"إسرائیل عملیة 
وكان   ١٥.إسرائیلي ١٣فلسطیني و ١,٤٠٠قتل ما یقارب  ١٤ه منذ ستة أشهرالعدوان الذي كانت إسرائیل تحضر ل. ١٣الجانب بعد ثالثةَ  أسابیع

بشكل واسع حیث استنتجت  "الرصاص المصبوب"أدان المجتمع الدولي عملیة . طفل ٣٠٠بینهم و ثلثي الضحایا الفلسطینیین من المدنیین  حوالي
والتي ال  عسكریة مفرطةتقوم على سیاسة متعمدة من قوة "ة اإلسرائیلیة لجنة تقصي الحقائق حول الصراع في غزة التابعة لألمم المتحدة بأن العملی

   ١٦."إلى السكان المدنیین […]شیر بالممارسة العملیة ت  اأنه تبدو ]التي[و" البنیة التحتیة المساندة"تستهدف العدو بل 
  

في القطاع بشكل  السیئةتفاقم ظروف المعیشة  إلى ٢٠٠٩و ٢٠٠٦بین العامین ها العملیات العسكریة اإلسرائیلیة فیو الحصار على غزة كل من  أدى
الجیش اإلسرائیلي على الصادرات والواردات وتدفق األموال التي فرضها أدت القیود المعیقة و .  أزمة اقتصادیة وٕانسانیة كبیرة خلقكبیر مما 

وظائفهم وأدت  فلسطینية إلى خسارة أكثر من مئة ألف مواطن والوصول إلى األرض والبحر باإلضافة إلى تدمیر البیوت والمصانع والبنیة التحتی
م في إلى انعدام أمن الغذاء بشكل متزاید وتدهور كبیر في وضع الماء والبنیة التحتیة للصرف الصحي باإلضافة إلى تدهور نظامي الصحة والتعلی

  ١٧ .غزةقطاع 
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