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 حصار غزة في أرقام

 واالنكار الحرمان سیاسة استمرار
 

 الحصار أدى فلسطیني. ملیون 1.8 حیاة على ومتزاید مدمر تأثیر مع التاسع، هعام غزة على الخاتق اإلسرائیلي الحصار یدخل
 إلى الرئیسیة البوابة یعتبر والذي مصر، علیه تسیطر الذي رفح معبر إغالق مع تفاقم هش نسانيا وضع خلق  إلى غزة على المفروض

 الخارجي. العالم
 :للحصار المروعة اآلثار بعض على الضوء طتسل غزة، سكان من القصص بعض جانب إلى أدناه، الواردة واالحصائیات االرقام 
 

 

 :الناس حركة على المفروضة لقیودا
 غزة قطاع خارج العالج لتلقي یرزإ معبر طریق عن للسفر تصاریح على الحصول من حرموا طفالً  86 بینهم من ،فلسطینیاً  مریضاً  535 -

 .20151 من االولى االربعة االشهر خالل التصاریح من حرموا ،طفالً  16 بینهم أخرین، 160 إلى باالضافة ،2014 عام في
 .20142 منذ فلسطین خارج جامعات في دراستهم لمتابعة یریزإ معبر طریق عن للسفر تصاریح تلقي من حرموا طالباً  550 حوالي -
 20153. عام من األولى األربعة األشهر خالل أیام وخمسة ،2014 عام في یوما 122 والضفة غزة بین رفح معبر فتح تم -
 وزارة في حالة 17000 تسجیل تم هؤالء، بین من مصر. الى العبور ینتظرون وطالب مرضى بینهم من ،فلسطینیا 30000 حوالي -

 4االولویة. قائمة ضمن غزة في الفلسطینیة الداخلیة
 

 المواد: دخول امام عوائق
 للبناء. اساسیة مواد تعتبر والتي غزة إلى الحدید وقضبان ،واالسمنت الحصمة، استیراد على مةصار  قیود اسرائیل تفرض −
 التحتیة البنیة من وغیرها الصحیة والمرافق والمدارس المنازل لبناء غزة قطاع یحتاجها البناء مواد من شاحنة حمولة 800.000 حوالي −

 المعدل، هذا على بناءً  .فقط %0.2 هو المواد هذه لدخول الحالي المعدل بینما ،5غزة على االخیرة الحرب خالل تضررت أو دمرت التي
 .6قرن من كثرأ غزة إعمار إعادة یستغرق قد

 یقطنون أسرة    1031 بینهم من ،20147 عام في غزة على ةاالسرائیلی الحرب في منازلهم تدمیر نتیجة مشردة زالت ما اسرة 017.60 −
 .8منازلهم إعمار إعادة ینتظرون بینما كرافنات، في أسرة 481و الغوث، لوكالة تابعة إیواء مراكز في
 
 اقتصادي: إنهیار

 .F9%60 إلى تصل بنسبة تقلص فقد الصناعات قطاع اما فعلیًا، اختفى قد غزة في التصدیر قطاع −
 .10%50 من أكثرب 2007 عام في الحصار فرض منذ لغزة اإلجمالي المحلي الناتج خسائر تقدر −

 .2015 مایو 24 بتاریخ ،غزة في العالمیة الصحة منظمة من المعلومة على الحصول تم .1 
 .2015 یونیو 2 بتاریخ ،غزة في المدنیة نالشئو وزارة مكتب من المعلومة على الحصول تم .2 
 2015 مارس 2 – فبرایر 24 ،المدنیین حمایة حول تقریر االنسانیة، نالشئو لتنسیق المتحدة االمم مكتب .3 
 السابق المرجع نفس 4 
 5. cluster Shelter، 2015 فبرایر ،قرن یستغرق قد غزة بناء واكسفام، .2015 ابریل ،غزة غلى البناء مواد دخول متابعة. 
 6، Cluster Shelter، 2015 ابرایل حقائق، ورقة. 
 السابق المرجع نفس .7 
 السابق المرجع نفس .8 
 .2015 یوما ،الخاصة االرتباط لجنة إلى المقدم االقتصادي الوضع مراقبة تقریر الدولي، البنك .9 
 السابق المرجع نفس .10 
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  .11العالم مستوى على األعلى وهو % 44 بنسبة یقدر غزة في البطالة معدل −

 

 :العیش وسبل الزراعة على التأثیر
Access)           12المقیدة الحدودیة المناطق في أراضیهم إلى الوصول من الفلسطینیین المزارعین االسرائیلي االحتالل قوات تمنع −

Areas) Restricted ممیته. قوه باستخدام المنع هذا وتطبق إسرائیل، مع السیاج من متر 300 نطاق ضمن سیما ال 
 للزراعة. آمنة غیر وتعتبر الزراعیة، االراض اجمالي %من 35و غزة، قطاع مساحة اجمالي %من 17 المقیدة دودیةحال المناطق تمثل −

  .13السیاج إلى قرباأل هي تقییداً  المناطق ذهه أكثر
 عدد بلغ فقد 2015 عام في أما الحدودیة. المناطق في آخرین 131 وجرحت ،مدنیین فلسطینیین 5 2014 عام خالل االحتالل قوات قتلت −

  .14فلسطینیاً  17 ،2015 من االولى شهور االربعة خالل المنطقة في أصیبوا من
 لعام أوسلو اتفاقیة بموجب همل صصُــ خ بحري میل 20 أصل من فقط بحریة أمیال 6 نطاق ضمن الصید الفلسطینیین للصیادین یسمح −

          كبیر. بشكل واالیرادات الصید انخفاض إلى أدى وبالتالي الصید، مناطق أغنى إلى الوصول من الصیادین منع الذي األمر ،1993
 االولى االشهر االربع خالل أخرین 13 اعتقلت كما ،2014 عام في بها المسموح المنطقة في صیاداً  58 البحریة االحتالل قوات أعتقلت −

  .201515 من
 خالل أما .2014 عام خالل بحري، میل 6 ال نطاق ضمن أخرین 7 وأتلفت للفلسطینیین صید قارب 27 البحریة االحتالل قوات صاردت −

 .16أخرین 6 وأتلفت مراكب، 4 االحتالل قوات صادرت فقد األولى أشهر االربعة
 26 االقتصاد لفكی الذي األمر غزة، في الصید طقةمن على المفروضة القیود بسبب سنویا یفقد الصید من متري طن 1400 من یقرب ما −

 .17سنویا ملیون
 .19الصید یمكنهم من هم فقط صیاداً  1200 فعلیا أنه إال ،350018 غزة قطاع في الصیادین عدد یبلغ −
 .20دولیة معونات یستقبلون غزة في الصیادین %من 95 −
 .22االنسانیة المساعدات على یعتمدون السكان من %80 یقرب ما بینما ،21غذائي انعدام من یعانون غزة سكان في 57% −

 

 الصحي: والصرف للمیاه التحتیة البنیة انهیار −
 بسبب غزة من المتوسط األبیض البحر إلى یومیاً  ضخها یتم جزئیاً  المعالجة أو المعالجة غیر الصحي الصرف میاه من لتر ملیون 90 -

 الصحي. الصرف میاه معالجة لمحطات الغیار قطع ذلك في بما البناء، مواد و الكهرباء نقص
  .23اآلدمي لالستهالك صالحة غیر البلدیة شبكات عبر توزع التي المیاه من 97% −

 
 
 

 السابق المرجع نفس .11 
 االخضر. بالخط یسمي والذي إسرائیل مع الحدودي للشریط المحاذیة والشمالیة الشرقیة الحدود طول على تمتد المقیدة الحدودیة المناطق .12 
 .2015 یونیو 6 االنسانیة، الشئون لتنسیق المتحدة االمم مكتب من المعلومة جمع تم .13 
 .2015 مایو 28 بتاریخ ،Cluster Protection ال من المعلومة جمع تم  .14 
 .2015 مایو 28 بتاریخ ،Cluster Protection ال من المعلومة جمع تم .15 
 16. Cluster Protection، 2015 ابریل ،المقیدة الحدودیة المناطق في الوضع حول تحدیث. 
 17. AIDA، 2015 ابریل 13 ،غزة في الجمود لىع التغلب جدید: مسار رسم على التغلب جدید: مسار رسم. 

 السابق المرجع نفس .18
 .2015 یونیو 10 بتاریخ الزراعي العمل لجان اتحاد من المعلومة جمع تم . .19 
 20. AIDA، 2015 بریلا 13 ،غزة في الجمود لىع التغلب جدید: مسار رسم على التغلب جدید: مسار رسم. 
 .2014 ،مرتفعاً  زال ما فلسطین في الغذائي االمن انعدام صحفي: بیان وآخرین، الفلسطیني لالحصاء المركزي الجھاز .21 
 .2015 مایو ،الخاصة االرتباط لجنة إلى المقدم االقتصادي الوضع مراقبة تقریر الدولي، البنك .22 
 .2015 مایو 24 بتاریخ ،غزة في المیاه سلطة من المعلومة جمع تم .23 
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 المیدان من قصص

 
 

 محمد كان العمل. عن وعاطل أفراد لعشرة أب عام، 45 المالحي، محمد
 مواد دخول االحتالل قوات منع بعد توقف ولكنه القصارة مهنة يف عملی

 كامل بشكل نیةاالنسا المساعدات على اآلن محمد یعتمد غزة. إلى البناء
 لم عاما 21 تبلغ التي أحمد إبنة ساسیة.األ سرتهأ احتییاجات لتغطیة

 درسوم دفع من یهاأب قدرة لعدم الثانویة دراستها اكمال من مكنتت
 أشعر ألوالدي.. تقدیمه تطیعسأ شیئ یوجد "ال أحمد یقول المدرسة.
 هو أریده ما الظروف...كل هذه ظل في همل مستقبل أي أرى وال بالعجز

 لعائلتي". كریمة حیاة توفیر من یمكنني الئق عمل
 
 

  
 المكون الجدید بیتها فقدت أطفال، لتسعة أم عام، 45 رجب، لأم

 مع أمل تعیش غزة. على االخیرة الحرب خالل طابقین من
 الحرب على عام مضى مر.المد بیتها بجانب خیمة في اسراتها

 من والوضع اسرتها، وحال حالها على تحسن أي ملأ تلمس ولم
 أسوأ. إلى ئیس

 على دائما ومجبرة الخیمة، في بخصوصة اشعر "ال أمل تقول
 داخل لشدیدا الحر من الرغم على الیوم طول راسي تغطیة

 قضاء أردنا حال في الجوار في ربائناأق إلى نذهب الخیمة..

 هذا ساتحمل متى ال أعرف وال كبیر بشكل مدمرة أنا حاجاتنا.
 العاجل" القریب في سأنهار أنني اشعر الوضع.

 
 

 منطقة في زراعیاً  دونماً  20 یمتلك عام، 75 معمر، أبو أحمد الحاج 
 السیاج من متر 500 بعد على وذلك غزة، قطاعه جنوب في الشوكة

 الحاج ولكن والمشمش بالخوخ مزروعة راضياأل .االسرائیلیة الحدود على
 نستطیع "ال أحمد یقول الوقت. معظم الیها الوصول یستطیع ال حمدأ

 عنایة لىإ تحتاج نهاألل وذلك أكثر، مربحة تعد التي الخضروات زراعة
 راضيأ تعرضت القیود". هذه ظل في بها القیام بمقدورنا لیش یومیة
 االسرائیلي. االحتالل قوات قبل من مرات ثالث للتجریف أحمد الحاج
 یجرف". واالحتالل نزرع نحن " أحمد یقول
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 بحریة اسرائیلیة قوات قبل من ناري بطلق اصیب ،عام 39 بكر، مصعد 

 بهم المسوح بحري میل 6 ال  ضمن یصید كان بینما مركبه وصودر
 بالدیون. مثقالً  وأصبح الوحید رزقه مصدر مصعد فقد غزة. في للفلسطینیین

 ولكن الفرصة، سنحت كلما للصید الصیادین بعض یرافق مصعد أصبح
 في الصید من وتمنعهم باستمرار صیدهم تعرقل اإلسرائیلیة البحریة القوات
 السردین، صید من تأتي األرباح معظم أن مصعد لقا علیها. المتفق الحدود

 مصعد یقول اإلسرائیلیة. القیود بسبب العام هذا السردین موسم فقدوا ناأن إال
 ."عائلتي احتیاجات تلبیة حتى أستطیع ال ألنني دیوني تسدید أستطیع "ال
 

 اتـــــــــــــیـتوص
 

 بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن ترفع حصارها عن قطاع غزة، والذي یشكل عقاباً یجب على إسرائیل كونها قوة احتالل أن تفي 
ملیون فلسطیني، في انتهاك واضح للقانون الدولي. إسرائیل تتحمل المسؤولیة القانونیة عن عواقب أفعالها اتجاه سكان  1.8جماعیا على 

 ي:بما یل” معا”قطاع غزة، وعلیه یطالب مركز العمل التنموي 

المجتمع الدولي، بما في ذلك هیئات االمم المتحدة لحقوق االنسان ببذل ضغوطات سیاسیة جادة على إسرائیل النهاء احتاللها  −
لالراضي الفلسطینیة، ورفع الحصار والسماح غیر المقید لحركة البضائع و مواد البناء إلى غزة. كما یطالب بمحاسبة إسرائیل 

هدا یصبح دلیال واضحًا الفلسطیني، وفي حال فشل المجتمع الدولي في أداء هذا الواجب، فان على انتهاكاتها لحقوق االنسان 
 معاناة الفلسطینیین في قطاع غزة. ؤه مع اسرائیل اتجاه على تواط

االتحاد األوروبي بتعلیق اتفاقیة الشراكة بینه وبین وٕاسرائیل ما لم تتخذ إسرائیل خطوات جوهریة وفوریة لفتح معابر  −
اع غزة بشكل دائم ودون قید أو شرط. لقد الزم االتحاد األوروبي نفسه باحترام حقوق اإلنسان، وٕاذا فشل في اتخاذ قط

إجراءات في ضوء العقاب الجماعي اإلسرائیلي المستمر بحق الفلسطینیین في غزة، فإن ذلك من شانه أنه یقوض بشكل 
 القانون اإلنساني الدولي.كبیرة من التزامه بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان و 

 
 
 
 


