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 واالقتصادية اإلنسانية آانون الثاني الجاري القلق من الناحّية 15 معبر المنطار آارني منذ إغالقر ثي ي
  .  مليون فلسطيني1,4 تعدادهملغ اغزة البقطاع سكان الذي يترآه على األثر ديدًا على وتح
 نقص في توفير إلى اإلغالقيؤدي و.  تقريبًا دوالر في اليوممليون نصف إلى الخسائر تقديراتتصل أذ 

  . واد البناء وموالفواآه الحليب واأللبان، وتحديدًا منتوجات في قطاع غزة الالزمة األساسّية المنتجات
 مخزونفي عملها على حاليًا ني وزارة الصحة الفلسطينّية من نقص في توفير الموارد الطبّية وتعتمد اتع

  .  التخديرأدويةر هو في بالنقص األآحيث شارت الوزارة أن . الطوارئ
  

  األثر على قطاع الزراعة 
   :يلي بما إسرائيل، فقد تعهدت  تشرين الثاني الماضي15 الموقعة في االتفاقيةحسب 

  ". ترة حصاد المحاصيل الزراعّيةفالل خ قطاع غزة منالفلسطينّية الزراعّية تصدير المنتجات بيسمح  " 
حتى آتابة هذه السطور وآنتيجة إلغالق معبر آارني المستمر ذآرت شرآة فلسطين للتطوير االقتصادي 

عفن، أو ت للتعرضقد تل والخيار ف، والفل، والورود والطماطماألرضي طن من التوت 100أآثر من بأن  
   . غزةقطاع  في ؤسسات المحليةتبرع بها للم بالآةرش التقام أو أتلفتأنها 

  . هذه الكمّية من البضائع المعدة للتصديرمن استيعاب في قطاع غزة المحلي السوق وذلك لعدم تمكن 
  

   اإلنسانيةاألثر على المساعدات 
 90هناك أآثر من  األونروا أن - وآالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئينذآرت آانون الثاني، 31حتى 

وحتى الساعة تجري مفاوضات بين الحكومة . اإلسرائيلي دودشأ في ميناء "عالقة“إنسانية حاوية مساعدات 
معبر  قلقطاع غزة أما عن طرياإلنسانية المساعدات هذه  إلدخال بديلة طرق إليجاد واالونروا اإلسرائيلية

  . ايريزمعبر آيريم شالوم أو عن طريق 
  

  األثر على قطاع التجارة 
 تستطيعال يوميًا  شاحنة 80 بالتريد فأن حوالي -طيات وردتنا من مرآز التجارة الفلسطينيعحسب م

  شاحنة2,160أي ما يعادل  .  آارنيالمستمر لمعبر  اإلغالق بسبب إسرائيل إلىغزة قطاع الخروج من 
 في اليوم أي ما دوالرنصف مليون حوالي  إلىيصل بلغ الخسائر ما وأشارت بالتريد إلى أن مآ. شهريًا
  .  مليون دوالر أمريكي في الشهر7,4يعادل 

  
 من قطاع غزة آما يعد نقطة مرآزّية  والبضائعالمنتجاتحيدة لتصدير وويعتبر معبر آارني النقطة ال

  .  القطاعإلىالستيراد البضائع 
ل قامت السلطة الفلسطينية  في حاإال فتحه بإعادة أنه لن يقوم اإلسرائيلي المعبر قال الجيش إغالقوعن 

وحسب .  قاموا ببنائه تحت المعبرن فلسطينيوناشطين نفق  أدعت أن بعمق ستة أمتار العتراضبحفر نفق 
رى مثل آيريم شالوم أو  على السلطة الفلسطينية استخدام معابر أخاقترحت فأنها اإلسرائيليةأقوال السلطات 

  . اصوف
 
 
 
  

 األمم المتحدة
  يق الشؤون اإلنسانيةتنس بمكت

 ألراضي الفلسطينية المحتلةا



  تسلسل زمني 
  
آارني معبر  الغرب من إلىطة الفلسطينّية حفر نفق ل من الساإلسرائيلي طلب الجيش : آانون الثاني 5

  . العتراض نفق  أدعت أن ناشطين فلسطينيون قاموا ببنائه تحت المعبر
 فقد تم اإلسرائيليةحسب السلطات و.  ستة أمتار بعمق نفقحفرقامت السلطة الفلسطينّية ب : آانون الثاني20

، وأن هذه  قديمتكون بداية نفققد  صغيرة حفرة ها وجدتأنالفلسطينية  السلطة تفق آامل بينما قالت اآتشاف
  . الحفرة تتصل مع ماسورة مياه

 آخرق حصل على معلومات بوجود نف أنه الفلسطينية السلطة اإلسرائيلي أعلم الجيش : آانون الثاني23
  .  عشرة أمتارإلىوطلب من السلطة حفر نفق أعمق يصل هذه المرة 

. قانفأية أ لم تجد  ذو العشرة أمتار وأشارت أنهاحفر النفقالفلسطينّية  أآملت السلطة : آانون الثاني30
 عمقه يصل آخر من السلطة بناء نفق اإلسرائيليون الفلسطينّية فقد طلب السلطةوحسب أقوال وردتنا من 

  .  آارنيمعبر  ي متر شمال شرق300 أمتار وطوله 10
  النفق  باشرت السلطة الفلسطينّية حفر : آانون الثاني31

  
  2000منذ العام  معبر آارني إغالقمعلومات عن 

معبر  بإغالق اإلسرائيلية قامت السلطات ،2000 من العام أيلول الثانّية في أواخر االنتفاضة بدايةمنذ 
 آما قامت. آارنيمعبر  البضائع عبر في حرآة تصدير هبوط حاد إلىأدى الذي  األمرآارني عدة مرات، 

   . عدة ساعاتلآارني جزئيًا معبر  بإغالق في بعض األحيان  اإلسرائيليةالسلطات 
  

 اندالع آارني بشكل آامل أو جزئي منذ بإغالق فيها الجيش قامالجدول أدناه يظهر عدد األيام التي 
  2000  من العام نّية في أيلول الثااالنتفاضة

  
  إغالق آامل  إغالق جزئي  السنة 
  22  11  ) الثالثة أشهر األخيرة ( 2000
2001  8  16  
2002  3  16  
2003  39  36  
2004  23  36  
2005  5  51  
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