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UNITED NATIONS 

 

NATIONS UNIES

 
  ةــيـربــــة الغـــفـضــي الــية فــكانــات الســمعـجـى التـل علــصافـدار الــجال أثـــر

 2004 أبــريـــل لعــــــــــام 23 – مــــارس 7فـتـــرة التــقــريـــر 
  

م ــة األمـالــة و وآــانيــسـون اإلنـئــق الشـيــسـنـتـلدة ـحـتـم المــب األمـتـن مكـدم مــدث مقـحـلي مـصـر فــريـــتق
ة و ــسانيــة اإلنــياســوعة الســـجمـلم)  روا ـــــأن( يينـنـطيـلسـفـن الـيـيـئـل الالجـــيـغـشـة وتـاثـدة ألغـحـالمت

  يةـحلـة المـاثـق اإلغـيـسـنـنة تـــوارئ و لجــالط
  

 ذيــــــــــــيـفـنـص تــملخ
 

  :يـــريف أراضــــتج/دــديـاء جــــبن -1
  .تـجــريف األراضـي الـزراعـيــة مـسـتمــرًا في مـنطـقـــة رام اهللا •
  . في منطقة بيت لحمســمنـتيجــدار ا •
  .أقامة طريق فاصل في مناطق مختلفة من القدس, خندق, سلك •
  
  : مصــــادرة أراض جـديــدة-2

تم إصدارها في  الضفة الغربية ولكن أغلبية اإلشعارات شمال ادرة فيعديد من إشعارات المصالتم إصدار 
  .مناطق رام اهللا و القدس وبيت لحم

  
  : اخـــــر محـصلــة حـــول بـوابـــــــات الدخـــــول-3
 .بوابة في الجدار 53 جديو •
. م الفلسطينيين واحدًة منها في منطقة سلفيت وهي مفتوحة إلستخدا,2004 بوابات منذ مارس 7إضافة تم  •

 ) و أخرى في قلقيلية,واحدة في طولكرم ,  منها في منطقة بيت لحم إربعٍة(الستة بوابات األخرى الباقية 
 .يمنع الفلسطينيون من دخول أي منها

 . مفتوحة بوابة15يمكن للفلسطينيين من حملة التصاريح الخاصة عبور  •
ت الستة اث يتم فتح هذه البوابحي, يف خاصصن بوابة يوجد لستٍة منها ت38يحظر على الفلسطينيين إستخدام  •

ًا ما جيش الدفاع اإلسرائيلي ولكن ألسباب عديدة ال يتم إستخدامها أو نادرمن قبل ت يتم تحديدها لساعا
 . المواطنيينيستخدمها

 3وتشمل , هاقال أغم  ت مفتوحة أمام حرآة الفلسطينيينبأنهافي الماضي   بوابات من التي تم تسجيلها5 •
فتح البوبات أمام الطالب بتزويد  بدًال من  قام الجيش اإلسرائيليحيث ,طالب المدارسل  خصصتبوابات
 .إلجتياز الحواجزحافلة 
  

  : اخـــر المسـتجـــدات حــــول التـصـــــاريــح الخـضـــــــراء-4
الحظ التسلسل الزمني إلجراءات  (بة للفلسطينيينتبقى عملية الحصول على التصاريح غير واضحة المعالم بالنس

ولم تعد السلطات اإلسرائيلية في منطقة طولكرم تقبل طلبات فردية آما أوعزت إلى مكتب , )التصاريح الخضراء 
  . الحصول على التصاريح طلبات بتنسيق عملية الفلسطينياإلرتباط والتنسيق
  

   قـريــــــــة الطـــــــــيرة - دراســــة حالــة  )الجــيب( العـــزل -5
 القرية ستصبح.  سوف تعزل القرية داخل جيبالفصل وبمجرد اإلنتهاء من بناء جدار غربي رام اهللا قرية الطيرةتقع

 443السريع رقم اإلسرائيلي الطريق ب صول للجهه الرابعة سيصبح غير ممكن وال.  من ثالثة جهاتجداربالمحاصرة 
 على ونتأثريس شخص 43,900  حوالي قرية يقطنها12يشمل هذا الحصار س. وحتى الشمالفي المقابل من األمام 

 لم يتم اإلعالن عن بوابات  حتى االن.حظر الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليميةحيث من القيود من نفس النحو 
 .في هذا الجزء من الجدار


