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Unemployment data according the ‘relaxed’ definition of unemployment comparing Q4 2005 with Q3 2006 (source: PCBS).  Poverty levels are based on an income 
based definition of poverty comparing the situation in July 2005 to May 2006 (source: IUED, Geneva-based Institut universitaire d’etudes du developpement, Polls 
number 9 and 10).
Included in this category are an “enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced (with the possibility of having secondary 
activities)”.
Source: PCBS, Survey on the perception of owners/managers of the industrial establishments towards economic conditions, September 2006.
Agreed Documents by Israel and Palestinians on Movement and Access from and to Gaza.  S366/05 Jerusalem 15 November 2005
Opening sentence of the Agreement on Movement and Access 15 November 2005.
Businessmen; students; medical referrals; pilgrims and foreign residency permit holders.
The number of obstacles as measured by OCHA increased by 164 to 540.  The IDF record 501 obstacles (not including gates which are usually left open) which is an 
increase of 125 or 33%.
OCHA, Territorial Fragmentation of the West Bank, May 2006 and West Bank Closure Count and Analysis, September 2006.  Available at www.ochaopt.org. 

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Endnotes:

طولكرم

قلقيلية

ن
رد

ال
ا

ت
ملي

ر ا
ح

لب
ا

دن
الر

ر ا
ه

ن

اخلط األخضر (١٩٤٩)

ضر (١٩٤٩)
ط األخ

اخل

جنني

طوباس

نابلس

سلفيت

رام اهللا

أريحا

بيت حلم

اخلليل

 ملزم بتصريح

غير ملزم بتصريح ولكن عملية الدخول واخلروج مسيطر عليها

 تقسيم ناجح بسبب سياسة اإلغالق
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 ٢٠٠٥اتفاق التنقل والعبور من وٕالى غزة، 
 

بوقت قصیر في اإلسرائیلي مع قطاع غزة بعد تطبیق خطة فك االرتباط  ولفنسون اللجنة الرباعیة حول الشرق األوسط جیمسمفوض ومبعوث أعلن 
 ٢، وتتعلق هذه الشروط١لإلسرائیلیینونجاحًا أمنیًا " نجاحًا اقتصادیًا للفلسطینیین"فك االرتباط  لیحققشروط  أربعة توفرعن ضرورة  ٢٠٠٥صیف 

حریة حركة البضائع والناس "مع مصر؛   […]نقاط حدودیة تعمل بسالسة بین غزة وٕاسرائیل و"الحاجة إلى  إلىتأكید البحركة األفراد والبضائع مع 
إلعطاء غزة والضفة  […]میناء بري وبحري "و" نظام اإلغالقات والقیود على الحركة في الضفة الغربیة"؛ وتسهیالت في "ضفة الغربیةبین غزة وال

، وسعى ولفنسون إلى تحقیق هذه األهداف بعد حوالي ثالث أشهر من خطة فك االرتباط اإلسرائیلیة في شهر ٣"الغربیة منفذ مباشر إلى دول ثالثة
من خالل التعاون مع وزیرة الخارجیة األمریكیة كوندالیزا رایس والممثل األعلى لالتحاد األوروبي خافییر سوالنا لتسهیل  ٢٠٠٥) وفمبرن(تشرین 

وتحسین ظروف بقیة  ]فك االرتباط اإلسرائیلي[االتفاق على ترتیبات عملیة لالستفادة من " المحادثات بین السلطة الفلسطینیة وٕاسرائیل بهدف
 یعرفان باسم اتفاق واللذان) نوفمبر(تشرین  ١٥، أسفرت المحادثات عن توقیع اتفاقین بین السلطة الفلسطینیة وٕاسرائیل في ٤"اضي الفلسطینیةاألر 

 ٥.حالمبادئ المتفق علیها فیما یتعلق بمعبر رفالتنقل والعبور و 
  

تسهیل حركة الناس والبضائع "عبر رفح في تأكید على شروط ولفنسون إلى المبادئ المتفق علیها فیما یتعلق بمكل من اتفاق التنقل والعبور و  سعى
والذي سیسمح للفلسطینیین بالسیطرة على دخول وخروج  ]معبر رفح[معبر دولي على حدود غزة ومصر"وكذلك فتح " داخل األراضي الفلسطینیة

ستسیطر السلطة الفلسطینیة على التنقل والعبور : أوالً ، ٧إلى االتفاقیة حدد اتفاق التنقل والعبور ستة بنود رئیسیة تم من خاللها التوصلو  ،٦الناس
ستعمل : ثانیاً هو التاریخ المستهدف لفتح معبر رفح،  ٢٠٠٥) نوفمبر(تشرین  ٢٥من غزة حتى معبر رفح الدولي على حدود غزة ومصر، وكان 

إسرائیل وغزة والضفة الغربیة وعلى األخص ستسمح للمزید من شاحنات  ِ إسرائیل على زیادة مستوى تشغیل المعابر األخرى للبضائع واألفراد بین
تسمح بتصدیر كل المنتجات الزراعیة من غزة خالل موسم "التصدیر للعبور من غزة إلى معبر كارني بین غزة وٕاسرائیل على صورة مستعجلة 

ین غزة والضفة الغربیة من خالل الباص وقوافل الشاحنات على ستسمح إسرائیل للناس والبضائع بالحركة ب: ثالثاً ، ٨"٢٠٠٥الحصاد من العام 
ستحرص كل من إسرائیل والوالیات المتحدة على تقلیص العقبات التي تحدد من حركة الناس والبضائع في الضفة الغربیة حتى نهایة  :رابعاً الترتیب، 

" الترتیبات األمنیة والبناء والعملیات"المحادثات فیما یخص  سیستكمل الطرفین :وأخیراً سمح للفلسطینیین ببناء میناء بحري في غزة، سیُ : خامساً العام، 
وحددت المبادئ المتفق علیها فیما یتعلق باتفاقیة رفح الترتیبات الي تم الموافقة علیها بخصوص بناء وعمل  ،٩المتعلقة بمطار فلسطیني مستقبلي

وأعطت المبادئ المتفق علیها  لي الفلسطیني على األمن وٕاجراءات الجمارك في رفح،معبر رفح الدولي، باإلضافة إلى عرض التعاون اإلسرائی
شهرًا وبالتالي طرح توصیات  ١٢االتحاد األوروبي دور طرف ثالث مسؤول عن مساعدة السلطة الفلسطینیة في تشغیل المعبر وتقییم عملها بعد 

لسبب أسس مجلس االتحاد األوروبي بعثة المساعدة الحدودیة في معبر رفح في تشرین بخصوص الترتیبات المستقبلیة بین األطراف المعنیة، ولهذا ا
  ٢٠٠٥.١٠) نوفمبر(
  

بنشر التطور االقتصادي السلمي "المبادئ المتفق علیها فیما یتعلق بمعبر رفح كل من اتفاق التنقل والعبور و  ضمنهایالتي  وبالرغم من الوعود
مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة  استنتج تقییم ،١١الفلسطینیة وٕاسرائیل فإن القلیل نتج عن هذه الوعودفي األراضي " وتحسین الوضع اإلنساني

ولكن مع تراجع في الوضع  […]وجود نمو اقتصادي سلمي " ٢٠٠٦) نوفمبر(الذي نشر عن السنة األولى من تطبیق االتفاقیات في تشرین 
وكان التقدم بما یخص معبر رفح واعدًا بما أنه تم تحقیق هدف فتح المعبر حیث عمل المعبر ١٢"عاماإلنساني وارتفاع في معدالت العنف بشكل 

، ولكن منذ ذلك الحین حتى نشر التقریر قامت إسرائیل بإغالق ٢٠٠٦) یونیو(حزیران  ٢٥إلى  ٢٠٠٥) نوفمبر(تشرین  ٢٥فعلیًا كل یوم من 
نیة، وبنفس الطریقة وبالرغم من التقدم المبدئي فإن إسرائیل لم تفي بوعدها بزیادة القدرة التشغیلیة من األیام مستشهدة أسبابًا أم% ٨٦المعبر حوالي 

رني لمدة للعبور بین غزة وٕاسرائیل وفي الواقع قیدت الحركة المحدودة أصًال لكل من البضائع والناس بشكل أكبر، فعلى سبیل المثال ُأغلق معبر كا
من % ٤، وباإلضافة لذلك تم تصدیر أقل من ٢٠٠٥و ٢٠٠٤من أیام سنتي % ٨٠من أنه كان مفتوحًا بنسبة بالرغم  ٢٠٠٦نصف سنة في عام 

من قوافل  محصول غزة، وفشل اتفاق التنقل والعبور في تحسین حركة الناس بین قطاع غزة والضفة الغربیة، ولم یتم االلتزام بالمواعید النهائیة لكل
اإلنسانیة بأن السفر بین المناطق الفلسطینیة  الشؤون لتنسیق المتحدة األمم أي تقدم فیما بعد حیث استنتج مكتب الباصات والشاحنات ولم یكن هناك

المبادئ المتفق علیها فیما ، وساءت الحركة داخل الضفة الغربیة نفسها في السنة األولى من توقیع اتفاق التنقل والعبور و ١٣"مستحیًال فعلیاً "یبقي 
، وغیر ذلك لم یبدأ بناء المیناء في القطاع وتم ١٤في عدد العقبات بدًال من االنخفاض المتوقع% ٤٤وكان هناك ارتفاع بنسبة ، یتعلق بمعبر رفح

  . التخلي عن المحادثات بخصوص مطار في غزة
  

، وشددت ١٥ل والعبور على نحو فعالوبالتالي تجمید اتفاق التنق ٢٠٠٦فرضت إسرائیل حصارًا سیاسیًا واقتصادیا بعد فوز حماس االنتخابي في عام 
بینما علقت بعثة المساعدة الحدودیة لالتحاد األوروبي عملیاتها على النقطة  ١٦إسرائیل هذا الحصار بعد استیالء حماس العدواني على غزة

بینما تعمقت األزمة االقتصادیة  بر رفحالمبادئ المتفق علیها فیما یتعلق بمعومنذ ذلك الوقت أهملت إسرائیل بنود اتفاق التنقل والعبور و ١٧الحدودیة
 ١٨."أكبر سجن مفتوح في العالم"واإلنسانیة في 
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