
 

 المركز الشعبي للتنمية

 نحو التنمية التشاركية والعدالة االجتماعية



 



 موجز تاريخي

، ولهذا توجه الجانب الفلسطيني الى األمم المتحدة 2002بدأت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري عام •
ومجلس األمن ضد هذا االنتهاك الخطير للقوانين الدولية ، ولكن مجلس األمن لم يستطع اتخاذ أي قرار 

 بسبب الفيتو األمريكي

ولكن قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة ان توجه سؤاال الى محكمة العدل الدولية حول األبعاد القانونية •
 ، وهو ما جرى1967لبناء الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

لهذا قررت الفلسطينيون بمختلف توجهاتهم الفاعلة من منظمة تحرير فلسطينية ومؤسسات أهلية ان •
تتشارك في التحضير وتقديم الوثائق الالزمة، وكان لدور اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني دورا 

 كبيرا في تزويد الجانب الرسمي بالمعلومات والحقائق،

، ومن أهم بنودها، رفض التعليل اإلسرائيلي، 2004\7\9اصدرت المحكمة فتواها المعروفة بتاريخ •
وقررت ان الجدار مخالف لكل القوانين الدولية وينتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، 

وكذلك طلبت من إسرائيل تنفيذ التزاماتها الدولية بإزالة الجدار ونظامه وكذلك أكدت على ضرورة امتناع 
أية دولة أو أي من مواطنيها وشركاتها بالمساهمة ببناء الجدار، وكذلك أكدت المحكمة على انطباق اتفاقية 

جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة ، والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الطفل واتفاقية 
 التمييز العنصري وما الى هناك من اتفاقيات دولة

بتبني فتوى محكمة   \  ES-10/17 \قراراً  2006كانون أول لعام  15اتخذت الجمعية العامة بتاريخ  •
الضم والفصل  سجل األضرار الناجمة عن بناء جدارالعدل الدولية بخصوص الجدار، كما أقرت  إنشاء 

دولة لصالح القرار بينما  162وقد صوتت  .العنصري من قبل إسرائيل في األرض الفلسطينية المحتلة
عارضته سبع دول من بينها الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل واستراليا ودول صغيرة مجاورة 

 .وامتنعت سبع أخرى عن التصويت منها كندا. ألستراليا



• ، وفي هذه  2005ومنذ طرح الموضوع على الجمعية العامة عام 
األثناء تم عقد عدة اجتماعات ألطراف فلسطينية مختلفة، ضمت 

مؤسسات رسمية وأهلية وأعضاء مجلس تشريعي وتم تشكيل لجنة 
تحضيرية لمتابعة الموضوع، تم فيها التداول حول الموضوع ودراسة 

المقترحات المطروحة ومقترح األمين العام من جوانبه المختلفة ، 
وقامت باالتصال مع عدد من الخبراء حول الموضوع ، وقدمت دراسات 

ومطالبات بالتعاون مع وزارة الخارجية الى األمم المتحدة ساهمت 
كما عملت على . كثيرا في تحسين كبير لصياغة  قرار الجمعية العامة

.  االتصال بكافة الجهات المعنية لتوحيد التوجهات الفلسطينية ،
ف .ت.وأسفرت هذه النقاشات عن إرسال كافة المالحظات الى مندوب م

في األمم المتحدة من خالل وزارة الخارجية، والذي بلور بدوره اقتراحا 
.معدال للسجل  

 



• تتميز تشكيلة اللجنة الوطنية بأنها تضم ممثلي كافة 

األطراف المعنية بموضوع الجدار، من مؤسسات منظمة 

التحرير الفلسطينية والوزارات المعنية، ومندوبي 

.  المؤسسات األهلية وتمثيل خاص للقدس، و اللجان الشعبية

وحرصت اللجنة في عضويتها واتصاالتها ان يكون 

المؤسسة المعنية عالقة بالموضوع أو للشخص المعني 

وأيضا حرصت اللجنة الوطنية على إبقاء . وخبرتها العملية

الباب مفتوحا ألي شخص أو مؤسسة معنية بالمشاركة في 

فيها، لجنة متخصصة أية هذا الجهد الوطني لالنضمام الى 
.بل وترحب بها  



 الجدار 

فد  النادع ا النولولدا بعلندكعن  أنتدع  9و 4.5بدين   ويصد  ا تاعهد  يتكون الجداا  ندن امندنال النند  -
كدد     779.8وانتدداااي يصد  كلدد   وندديعإ كلكت واد  فدد  النادع ا ميدد  النولولددا بعلا ند يايين الا ند يايين
أنالك شعئكا  وخااا يص  هنقد  كلد  أ ب دا أنتدع  وه ضد  أيضدعة أ ب دا أنتدع   ب داف ناد  : وأضيف كلي 

ن و  الن كبعل والنشدع،  و  يدا ل داو يعل  و  يدا ت ابد  نب لد  بعل لندع  لكشدف ااجد   ونديعإ ك  بدعئ   
ا، بكعني ال وأج ز، انتش ع   .و  يا ن بلا نزاوإ لتنيي  او يعل الن اقبا  وأب اإ ن اقبا نزول

كم أا  باد  ( الخ  ااخض )النننع،  1948نن نقع   الجاا  تنتا ه   حاوا هع  % 15وبعل م  نن أن -
كد  فد  ب د   22أي الضداا الب بيدا  ويداخ  في دع ب ندا يصد  كلد   1967ف  اا اض  الت  احت ل هع  

 .الناع ا
أننددل ندد  عل امحددتال  الندد ائي يا شددبكا نددن البوابددعل فدد  الجدداا  واتددع  تصددع ي  ندد و  ل تحدد ك خددال  -

الجاا  ل تضييا بشك  نبعش  ونقصوا ه   الا ن يايين  وفينع تقدو  الحكوندا الند ائي يا ان ال داف ندن 
نددن الجددا ان  باددعا الجدداا  لددو حنعيددا النددوا اين الندد ائي يين نددن ال جنددعل الا ندد يايا  يتضدد  اادد  شددبكا

واانوا  والخاعاا لن قا أ اض  الا ن يايين وتقندي  ل تجن دعل الندكعايا وفصد  ع هدن انتدااالع الجب افد  
 .وامجتنعه 

  

 





ننعحا اا اضد  الا ند يايا الن زولدا والنحعصد ، بدين الجداا  والخد  ااخضد  ب بدل  تشي  التقاي ال حنب ننع  الجاا  كل  أن-
 348ندن نندعحا الضداا الب بيدا نا دع حدوال  % 13.0أي ندع اندبت  حدوال   2010كنع لو الحع  ف  ال دع   2ك  733حوال  

معبعل ونادع ا ناتوحدا بعلضدعفا كلد   2ك  250ننتب ا كننت ن ال وقواها هنك يا كن ائي يا و 2ك  110أ ا  ز اهيا و 2ك 
 .تجن عة ( 53)حيث ب غ هاا التجن عل الن زولا . أ اٍ  نبايا ف ن يايا 2ك  25

اا اضد  اواد  ندن ألدف  406الز اهد  وهدز  الاتدعإ ندن % 8 28ام توازيا لكال الجاا ين  واآلبع  ن يون نت  نك ب نن  63-
اندع فد  . نن الداخ  الز اهد % 41  و( أي حوال  الج ث)الز اهيااا اض  نن % 29الز اهيا الخصبا ف  الجزا الب ب  وتشك  

ن يون اوم  ن ا  ناوي  ولذا يشك  ض با قويا ل  يدف  1 92كاتعإ اوا  ن  ضا ل خ   وبقينا  6 272البو  تب غ الننعحا 
ن يدون اوم   111الز اهد  ل دذي النادع ا كاتعج دع ويقدا  . الا ن يا  الذي كعن ونع زا  يشك  اق ا ا تكعز الصدنوا الا ند يا 

فقد  . 2009الد   2002أي نادذ هدع  . شدج ،ألدف  650الزيتون الت  ت  ق   ع حوال  أشجع  حيث يقا  هاا . نتون  ناوي
 الجاا الجزا الب ب  نن 

-------------------------------------------------- 

 

 من انتهاكات الموارد الطبيعية والبيئة•
 

 .نتيجة التخريب اإلسرائيلي % 39نسبة تلوث شبكة المياه بنسبة ازدادت •
 .طنا 99،277 الى 2002 – 1996يصل وزن النفايات الصلبة للمستوطنات المسجلة رسميا لدى إسرائيل خالل الفترة •
فهناك أطفال يولدون بال أيدي وآخرون يعانون من فقدان البصر وتشوهات . يوجد مكب للنفايات النووية في جنوب الخليل  -•

من  اكثر الىجسدية، وكذلك انتشار التخلف العقلي وتوقف النمو الطبيعي، وتساقط الشعر والعقم عند الجنسين، التي وصلت 
 .انتشار األمراض السرطانية الىإضافة . كغم 5سنوات ووزنهم ال يتجاوز  8، وتوقف نمو األطفال أعمارهم % 60

 الفيهمنها مستعمرة : التجمعات الفلسطينية الىتتدفق كميات ضخمة من النفايات الكيماوية السائلة والخطرة من المستعمرات •
 .ألف متر مكعب سنويا  336بنحو  العادمةمنشيه التي تقدر مياهها 

متر مكعب  908،700في منطقة نابلس بنحو  وعمانويل شومرون وكرني ياكيريقدر حجم النفايات السائلة لمستعمرات  -•
 .الجميل، الذي يقع في منطقة المياه الجوفية التي تغذي الخزان الجوفي الغربي قاناوادي  الىسنويا، وهذه تتدفق مباشرة 

و قلقيلية األمراض البكتيرية واألمراض الفيروسية واألمراض الطفيلية وترتفع نسبة  سلفيت وتنتشر في مناطق نابلس  -•
 .اإلصابات بهذه األمراض لدى األطفال

 



 للل ة  محميلللي قط  الللا ل اللصللل  ل ركةلفلللو  حة لللي ل حيلل لللوا ل اةيلللي ل الللا ل اللصللل  ل ركةلفلللو  44فصللل  -
مل  مسلوحي ل ارمتلوا  ل تةلايي لل ةلريةيي ل اايتيلي % 49,9ل. قخلة ل ميوه لل رةلف ل اةالي لرالوف لل سيوب 

 .اقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو م اقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ل تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  
 . ق لللللللللللللللللللللللللف او لللللللللللللللللللللللللب لاو الللللللللللللللللللللللللي فلللللللللللللللللللللللللو م اقلللللللللللللللللللللللللي م ي لللللللللللللللللللللللللي ل قللللللللللللللللللللللللل   73يقلللللللللللللللللللللللللةب مللللللللللللللللللللللللل  

او الو  13566عل   ل ال ب  549م ةسي عل   ل ةلتب  48ع   ل م لة  ل ماضةةة اة   ماوةة م  ل ر لة 
 787 صلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا و  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو لط لعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   مت ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي  

 



 بعض األرقام

 عدد االستمارات•

 

 المجموع
 2012عام 

 تقدير
 2009عام  2010عام  2011عام 

 2008عام 

 
 

23413 10،000 10،802 9،593 2،771 247 
عدد 

االستمارات 

 المنجزة

101 30 38 46 17 

عدد المواقع 

التي تم 

 انجازها



التخويل األشخاص نظام و يجد بالذكر أيضا ان عدد االستمارات ال يساوي عدد   

 

 خسائر المجالس المحلية•

 

 مجموع كلي شيكل مجموع كلي دوالر

 مجموع خسائر الممتلكات 8،060،186 2،302،910

2،316،131 8،106،547 
 مجموع خسائر العائدات

 معدل سنوي

 خسائر أخرى وديون 17،714،927 5،061،408



 أهم الدروس والعبر

الشعبية  تشارك بين مؤسسات المجتمع المدني واللجان -1

والنشطاء  ضروري لكي يتم الحصول على نتائج عملية، 

 .وان المبادرة تعطي للمبادر األفضلية في وضع التوجهات

ضرورة استيعاب النظرة الوطنية الشمولية، أي ان يكون  -2

لمؤسسات المجتمع المدني النظرة العامة باعتبارهم هم أيضا 

 .مسئولين عند اتخاذ القرارات

التحضير الجيد والجاد قبل التفكير باإلعالن عن أي شيء،  -3

فنحن نبتعد عن اإلعالم، بل نريد أكل العنب وليس مقاتلة 

 .الناطور

 

 

 



ان القرارات ال يمكن ان يتم تنفيذها من الطرف اآلخر، حتى •

لو كانت أمم متحدة اال بالعمل الجاد والتحضير الجيد من قبل 

 .جانبنا باعتبارنا معنيين بنجاح الهدف

أهمية اإلحاطة بالظروف الموضوعية المحيطة، وخاصة ما •

ليدنا من وجود خصم ذكي ومتطور، ووحشي، وهذه صفات 

إذا تجمعت مع بعضها البعض فان النضال يصبح أصعب 

ولكن أفضل الن المناضلين أنفسهم يتعلمون من التجربة لكي 

نصبح أفضل من الخصم وهذا ما جرى في الحالة 
 .الفلسطينية



 عينات من المعاناة•
في  امينبيت  عزونجمعت هذه المعلومات خالل زيارة لجنة حصر أضرار الجدار في وزارة التربية والتعليم العالي لمدرسة ذكور •

 .19/5/2010قلقيلية بتاريخ 

بيت أمين الثانوية وهي مدرسة مختلطة من الصف األول حتى الثاني عشر، وعدد أعضاء الهيئة  عزونمدرسة ذكور •

المقامة على أرض بيت " تكفا شعاريت"طالباً وطالبة، وتقع بمحاذاة مستوطنة تدعى ( 270)وفيها ( 25)التدريسية فيها 

 :  متر، وهي تعاني من 100أمين، والمسافة ما بين المدرسة والمستوطنة أقل من 

قاةا قة و  لال ا و وا لإلسةلئي يي م  حيث ا ليث ل ايئي ل م ةسيي ااحلي  و إ ى م ةهي صحيي لمو ياةاب ع ى ذ ك م  •
قمةل  ا اةة اي  ل ا اي, حيث اقلم ل مسالا ي اااح ميوه ل مروةط ع ى ل م ةسي مةة    ة ة فاساقة ل ميوه  لخ  

يلميًو فو سوحوا  ل تو ميقيوم, ع لة ع ى ذ ك لآل وة ل  اسيي ع ى ل ا اي م  مةوه ة ل ميوه  10-7قة  ل م ةسي, م  
 .خوصي لق  م    ل مروةط   مسالا ي يقا  لخ  ل م ةسي ارو ب ل م تبل م ةسي 

 .في و ل تو ميل اةوة لألم ح  لخ  ح لئق ل م ةسي ات  راوف ل ميوه •
 .  م ا ل ا اي لل  يئي ل ا ةيسيي م  ل تم  فو ح يقي ل م ةسي لمموةسي ل  ةلعي

 .ل مت مي  لمول حور   لغ قحصي  ةلسيي  ايري  240ل  ةلسو  2010خسةا خ   عوم  ليضول ةيحو   لمم ةسي 
ل اتم  فو اأخية إص لة ل اصوةيح, لل ا وء ماتل  و  ا  لال ا وء م  ل توم ل  ةلسو, ع ى ساي  ل م و  اكيب م ية •

 .يلمًو فو ا ليي ل توم ل  ةلسو اساب اأخية ص لة ل اصةيح  ه( 12)ل م ةسي 
 .  االصطفاف عبر طابور لعدد من الساعات قبل السماح لهم بالمرور عبر بوابات الجدار•

 .االدعاء بأن ساعة الفحص االلكتروني معطلة وبالتالي االنتظار لعدد من الساعات اإلضافية

 .  أثناء االصطفاف بالطابور واإلهانةالشتم باللغة العبرية، وكذلك الضرب 

الطلب من المعلمات المتحجبات فك أزرار الحجاب والكشف عن أرجلهن وأيديهن وكذلك الكشف عن منطقة الرقبة 

 .  وأيضاً منطقة البطن، وبعد االنتهاء من التفتيش تقوم المجندات برمي البطاقات الشخصية على األرض
 
 
 
 
 
 

 



 :ال الب والن عاع، ه   حعجز ب   ا ف  جاين
بعلضعفا كل  ت  ض   كل  أ ب  ن اح  نن الاحص املكت وا  تباأ بب فا زجعجيا ياخ  كلي ع النتاق  •

هب  الحعجز  حيث توجا كشع ، ه   اا   أين يض  قان  ويت   ف  ياي  كل  أه    أن  ب ا ذلك 
وف  الن ح ا الجعايا .  تب ا الب فا أوتونعتيكيعة حيث تاو  الب فا بن ها فعئقا  يت  خالل ع تصوي ي

مالق ع هن ب ا  ج   ين  الشخص نن خال  خننا أبواب حايايا ذال شك  اائ ي  ويت  فتح ع وا 
نت   ولك  م فا بعبعن يات   2يت ولع الن و  هب  م ف صبي ، جااة تص  ننعحا الب فا كل  حوال  

البعب ااو  أوتونعتيكيعة ج  ياخ  الشخص كل  ااخ  الب فا ليجا البعب الجعا  نب قعة وياتت  تبيي  
كشع ، الضوا النوجوا، ف  أه   البعب الجعا  نن أحن  كل  أخض  بحيث يات  البعب أيضعة 

أوتونعتيكيعة  ليخ إ الشخص ويجا اان  كنع ف  م فا جايا، أو قعها فحص كلكت وا  أخ ى  ويت  
ك شعاي كل  لذي الب ف الصبي ، هب  نكب ال الصول اون أن يتنكن نن  ؤيا جاوا امحتال   والب ف 

ت تب  ااشا كذممة حيث يت  في ع ت  يا الشخص بعلكعن   ( 3)  م فا  ق  3-1نقنلنا كل  أ قع  نن 
كنع يشن  الاحص أيضعة النقتايعل الشخصيا .  ويت  احتجعزي ل اا نن النعهعل وأحيعاعة يت  اهتقعل 

ل ااخ  والخع إ هب  الحعجز  بحيث يت  وض  ع ه   ش ي  نتح ك وف  ا عيا لذا الش ي  يت  
ن  ننع ينبب تكني   120كنقع  ع ااخ  حو  حاياي ياخا  هن الش ي  ننعفا م تق  هن 

 .  وت ف أم ا  النوا ن وخعصا كذا كعال نن الزجعإ

 


