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 www.gazagateway.orgومدّونتنا  www.gisha.orgملعلومات إضافية زوروا موقعنا: 

 •حقائق حول االغالق املفروض على غزة  • غزةبطاقة معلومات 
  معلومات عامة

على يعتمدون سكان المن  %70أكثر من • تفرض إسرائيل إغالقًا على سكان القطاع  2007منذ العام • مليون شخص  1.88يقطنه حوايل و ، مربع كيلومرت  365 قطاع غزةتبلغ مساحة 
 بلغت النسبة ابأوساط الشبويف  ،%41.7 اجلاري عامالمن  الثاينلربع يف ا ةالبطالة الرمسي نسبة تبلغ•  %57ىل إاليوم توى انعدام األمن الغذائي يف قطاع غزة صل مسوي• نسانية اإلساعدات امل

57.6%. 

 سياسة تقييد التنّقل

. هذا إىل جانب املوافقة اإلسرائيلية على دخول وبني إسرائيل القطاع الذي يربط بني ،املو معرب كرم أبو سإىل قطاع غزة همن و  البضائع نقل مامفتوح أامل: املعرب الوحيد دخول بضائع إلى القطاع
، من دخوهلا دقيّ ت  " و خداماالست على أهنا "ثنائية تعتربهاقائمة املواد اليت  ما عدا ،غزةاىل قطاع بضائع مدنية  دخولبإسرائيل  تسمح • شهر متّوز هذا العام منذالسيارات للبيع يف غزة عرب معرب إيرز، 

مارسة تع رقل اإلعمار يف قطاع غزة وتطور• ألغراض عسكرية  أنه باإلمكان استخدمها، باّدعاء ديداحلمسنت و االضمنها 
 
لشهر متّوز  Shelter Clusterوفق م عطيات •  اقتصاده هذه امل

خالل العام اجلاري، مت منع دخول االمسنت للقطاع تقريًبا بشكل تام ملدة • ألف وحدة كانت قد د ّمرت كلًيا  11صل ، أكثر بقليل من ألف وحدة سكنية فقط مت إعادة بناءها، من أ2016
 كمّيات حمدودة من االمسنت واأللواح اخلشبية دخلت من مصر عرب معرب رفح يف األيام النادرة اليت عمل فيها املعرب هذا العام.•  سابيعوصلت إىل سّتة أ

 
مسحت بتسويق م نتجات و  ،، والذي دام سبع سنواتمن قطاع غزة يف الضفة الغربية بضائععلى تسويق الالشامل احلظر ألغت إسرائيل ، 2014يف تشرين ثاين  :ائع من القطاعخروج البض

نتجات من قطاع غزة يف إسرائيل أكثر حمدود الحًقا، مسحت إسرائيل بتسويق •حمدودة 
 
عدَّل الشهري بشاحنة بضائع غادرت قطاع غزة  175 قرابة • مل

 
أي ، للنصف األول من العام اجلاريامل

عدلفقط من  %16حوايل 
 
 .2007غالق يف حزيران اإلالقطاع عشية فرض  غادرتلشاحنات اليت لالشهري  امل

 
، وّسعت إسرائيل، "اجلرف الصامد" بعد انتهاء العملية العسكرية•  بني قطاع غزة وإسرائيلشخا  ُي كن عربه تنّقل األ املعرب الوحيد الذيمعرب إيرز، هو : تنّقل األشخاص بين غزة والضفة

الذين محلوا  ومن ضمنهم األشخا مؤخًرا، مت إلغاء تصاريح التنّقل لعدد كبري من الذين محلوا تصاريح تنّقل يف املاضي، • وزادت بقليل حاالت اخلروج ، معايري اخلروج من قطاع غزة ليالق
وصل م عّدل • إيرز مقارنًة مب عّدل حاالت اخلروج الشهري للنصف األول من العام اجلاري  يف حاالت خروج الفلسطينيني عرب معرب %15يف شهر متّوز س ّجل اخنفاض حبوايل • تصاريح جّتار 

ّكل املعّدل الشهري يش( • 14،276املعدل الشهري حلاالت اخلروج يف العام املاضي )حوايل بحالة خروج، شبيه  14،100إىل  2016حاالت خروج الفلسطينيني يف النصف األول من العام 
، ق بيل االنتفاضة الثانية، والذي وصل حينها 2000فقط من املعدل الشهري حلاالت خروج العّمال من قطاع غزة يف أيلول  %2.8حوايل هذا العام الفلسطينيني عرب معرب إيرز  حلاالت خروج

 لعمال يف معرب إيرز. شهريةحالة خروج نصف مليون إىل حوايل 
 
اىل  املعرب معدل حاالت الدخول واخلروج عربوصل ، 2013خالل النصف األول من العام  •مصر  عربباألساس يتم من غزة إىل دول أخرى السفر  :األشخاص من غزة إلى دول أخرى لنقّ ت

د فئاتعند فتح املعرب، يقتصر اخلروج عربه على  حىت•  بإغالق املعرب لفرتات متقاربةبدأت مصر  ،2013 متوزشهر يف ولكن ، شهريًاحالة  40 العام النصف األول من يف  • دةضّيقة وحم 
عّدل الشهري يوًما فقط، في 11 عمل معرب رفح باجململ اجلاري

 
وسيطرهتا على إصدار اجلوازات  لتحّكم بسجّل السكان الفلسطيينمن خالل ا• حالة تنّقل باالجتاهني فقط  1،896هم س ّجل بامل

السفر إىل دول أخرى عرب جسر أللنيب، وذلك عرب إىل سكان قطاع غزة  سعىويف أعقاب إغالق معرب رفح، ي• أيًضا  معرب رفح عربلسفر افإن إلسرائيل سيطرة غري مباشرة على  الفلسطينية،
 حالة خروج فقط. 243م عّدل حاالت اخلروج من معرب إيرز باجتاه جسر أللنيب وصل يف النصف األول من العام اجلاري إىل •  معرب إيرز اخلروج من

 
تصل ، "اجلرف الصامد" انتهاء العملية العسكرية منذ• متنع إسرائيل الوصول إىل قطاع غزة أو اخلروج منه عن طريق البحر أو اجلو  :البحرية والجوية لقطاع غزةجاالت البريّة، الوصول إلى الم

 الفلسطينينيمنوع على امل، عازلةالنطقة امل• بالوصول حىت تسعة أميال حبرية  خالهلما ل، باستثناء شهري نيسان وأيار هذا العام، مسحت إسرائيحبرية أميال 6 اىل مقابل شواطئ غزة مساحة الصيد
 مرت من السياج. 100قرتاب حىت مسافة االبلكن من ردود جهات إسرائيلية رمسية يظهر أنه يسمح للفالحني ، احلدوديمرت من السياج  300بعد هي املنطقة الواقعة على  ،دخوهلا

 
 "كمسل-هيشاچموقف "

متناع عن تقييد حرية التنقل للسكان املدنيني والبضائع حبكم سيطرة إسرائيل البّينة على القطاع، يفرض القانون الدويل على إسرائيل واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع، مبا يشمل اال
منع نشاط غرض ية تنقل االشخا  والبضائع من واىل قطاع غزة، وايًضا حتديد اجراءات أمنية معقولة ومتناسبة لغري العسكرية. اىل جانب هذه الواجبات، تتمتع اسرائيل بصالحية حتديد مسار وكيف

سيتيح منو اقتصادي، والذي ، تنّقل ح ر لألشخا  والبضائعاجلارفة املتبقية، وأن تتيح إسرائيل أن تلغي القيود مسلك" أنه على -يشاه"چينص موقف مجعية قتالية. وعليه،  معّداتعسكري أو مرور 
  .أمنية فردية فحوصاتا لكل هذا وفقً   –تطّور ذايت وممارسة حياة عائلية صحّية 

إىل ما ال حة واحدا و تعليميا واحدا، جهاز ص ا، جهازا مشرتكً السماح حبرية التنّقل املنتظم لألشخا  والبضائع بني غزة والضفة الغربية، اللتني تتقامسان حىت اآلن اقتصادً تقع على اسرائيل مسؤولية 
 .عائليةالجتماعية و االعالقات هناية من ال
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