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بيان صحفي حول نتائج مسح اثر جدار الضم والتوسع على الواقع االجتماعي واالقتصادي للتجمعات الفلسطينية 

 2008التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية، حزيران 
 

، وازدياد عدد األسر المهجرة بمقدار 2005منذ % 15 من الجدار بمقدار     تضررت نـسبة التجمعات التي      ازديـاد  •

  . المغلقة بأكثر من الضعفوالمنشآت% 58
 األكبر للمساعدات، ولكن هناك تراجع بعدد التجمعات التي تلقت مساعدات           المصدر زالت السلطة الوطنية تمثل      ال •

 . الوطنية والدول العربية والقطاع الخاص، في حين هناك اتساع في خدمات األنرواالسلطةمن 
  

ي مسحا للتجمعات السكانية التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها في الضفة        نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين    

الغربية، حيث تم جمع البيانات من خالل مقابلة مسؤولي السلطات المحلية، حيث تأثرت بالجدار بشكل مباشر تسع محافظات       

وسلفيت في شمال الضفة الغربية        ، وهي جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية      2008منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران      

ومحافظة رام اهللا والبيرة ومحافظة القدس في وسط الضفة الغربية ومحافظات بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية،             

ويأتي هذا المسح ضمن األنشطة والمسوح التي ينفذها الجهاز لتطوير نظام المراقبة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية آلثار            

 .لضم والتوسع بشكل خاص وآلثار اإلجراءات اإلسرائيلية األخرى بشكل عام على المجتمع الفلسطيني         جدار ا
 

 :الموقع من جدار الضم والتوسع  

 تجمعاً سكانياً مع نهاية شهر   171بينت نتائج المسح أن عدد التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها قد بلغ          

وتتوزع التجمعات التي مر    .  2005 تجمعاً سكانياً مر الجدار من أراضيها نهاية أيار   149،  بينما كانت  2008حزيران 

 تجمعاً سكانياً في محافظة    27 تجمعاً سكانياً في محافظة جنين، و    32 حسب المحافظة إلى  2008الجدار من أراضيها عام  

 تجمعاً سكانياً في محافظة رام 20فظة الخليل، و  تجمعاً سكانياً في محا21 تجمعاً سكانياً في محافظة قلقيلية، و   22القدس، و

 تجمعاً سكانياً في     12 تجمعاً سكانياً في محافظة طولكرم، و 16 تجمعاً سكانياً في محافظة بيت لحم، و   19اهللا والبيرة، و  

 . محافظة سلفيت 
 

ر، فقد بينت النتائج أن       أما على صعيد توزيع التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها حسب الموقع من الجدا       

 تجمعاً في منطقة شمال الضفة الغربية، حيث توزعت     13 تجمعاً سكانياً وقعت خلف جدار الضم والتوسع، منها    14هناك 

.   تجمعات سكانية في محافظة قلقيلية، وتجمعاً واحداً في محافظة طوكرم      7 تجمعات سكانية في محافظة جنين، و  5بواقع  

سكانياً واحداً من تجمعات خلف الجدار في منطقة جنوب الضفة الغربية ويقع تحديدا في محافظة بيت     فيما كان هناك تجمعاً 

 .لحم
 

 تجمعاً سكانياً مر الجدار من  134 تجمعاً سكانياً، بينما كانت 157أما بالنسبة للتجمعات التي وقعت خارج الجدار فبلغ عددها      

 لكل من محافظتي  2008كبر للتجمعات التي وقعت خارج الجدار عام  ، حيث كان النصيب األ 2005أراضيها نهاية أيار 

 21فيما بلغ عدد التجمعات السكانية خارج الجدار في محافظة الخليل   .   تجمعا سكانياًً لكل منهما27جنين والقدس بواقع   
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 تجمعاً في كل من محافظتي   15 تجمعاً سكانياً في محافظة بيت لحم و     18 تجمعاً في محافظة رام اهللا والبيرة، و   20تجمعاً، و

 . تجمع سكاني في محافظة طوباس  2 تجمعاً في محافظة سلفيت، و   12طولكرم وقلقيلية، و    
 

 :األراضي المصادرة والمعزولة 

أشارت البيانات التي تم جمعها في إطار المسح والتي أفاد بها ممثلو السلطات المحلية في التجمعات إلى ان مساحة األراضي                

 49,291، والتي تم بناء الجدار وملحقاته عليها قد بلغت حوالي           2008ذ بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران،     المصادرة من

 22,141دونماً، تركز معظمها في منطقة شمال الضفة، حيث بلغت مساحة األراضي المصادرة في منطقة شمال الضفة      

 13,875الغربية فقد بلغت مساحة األراضي المصادرة    من مجموع األراضي المصادرة، أما في منطقة وسط الضفة   دونماً

 بينما بلغت مساحة األراضي المصادرة     دونماً،13,275دونماً، وفي جنوب الضفة الغربية بلغت مساحة األراضي المصادرة    

 .47,921 حوالي 2005منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار   
 

دار، فقد بلغت مساحة األراضي المعزولة منذ بناء الجدار حتى نهاية     أما فيما يتعلق بمساحة األراضي المعزولة خلف الج   

 دونماً، تركز معظمها في منطقة وسط الضفة الغربية، حيث بلغت مساحة األراضي      274,607، حوالي 2008شهر حزيران 

لغربية فقد بلغت   من مجموع األراضي المصادرة، أما في منطقة شمال الضفة ا دونما123,526ًالمعزولة في هذه المنطقة 

 . ونماً د61,583 دونماً، وفي جنوب الضفة الغربية بلغت مساحة األراضي المعزولة   89,498مساحة األراضي المعزولة 
 

 143مع مالحظة أن معظم األراضي التي تم عزلها ومصادرتها كانت تستخدم سابقاً ألغراض زراعية، كما أفاد بذلك ممثلو     

 تجمعاً سكانياً من 129تجمعاً سكانياً مر جدار الضم والتوسع من أراضيها، في حين كانت    171تجمعاً سكانياً من اصل  

 .2005 تجمعاً سكانياً مر جدار الضم والتوسع من أراضيها منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار     149اصل 
 

 :تهجير السكان 

جمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها منذ  أشارت نتائج المسح إلى أن مجموع األسر التي هجرت بكاملها من الت 

 أسرة منذ بناء  2,448 أسرة، في حين كان قد بلغ عددها 3,880، قد بلغ عددها 2008بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران    

جدار  فردا من التجمعات التي مر 27,841وقد بلغ عدد األفراد الذين تم تهجيرهم . 2005الجدار حتى نهاية شهر أيار 

 فردا منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار     14,364، مقابل 2008الضم والتوسع من أراضيها حتى نهاية شهر حزيران     

2005. 
 

 :إغالق المنشآت االقتصادية 

أشارت نتائج المسح إلى أن مجموع المنشآت االقتصادية التي تم إغالقها منذ البدء ببناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران                  

 في 298 في وسط الضفة الغربية و1,056 منشأة في شمال الضفة الغربية، و 2,197 منشأه، منها 3,551 قد بلغ 2008

 .2005 منشآه منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار    1,702جنوب الضفة الغربية، بينما بلغ عددها     
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 :التجمعات التي أقيمت الطرق االلتفافية والمستوطنات على أراضيها

مر جدار الضم والتوسع من أراضيها حتى نهاية         تجمعاً سكانياً من إجمالي عدد التجمعات التي         96ائج المسح أن    بيـنت نـت   

 تجمعاً سكانياً أقيم على أراضيها طرق التفافية حتى نهاية          60قد أقيم على أراضيها طرق التفافية مقابل         2008شهر حزيران   

 تجمعات تقع خلف    9 إلى   2008 أقيمت طرق التفافية على أراضيها عام         التي 96، وتتوزع التجمعات الـ     2005شهر أيار   

 69 تجمعاً سكانياً تقع خارج الجدار، وبالنسبة للفترة التي أقيمت فيها تلك الطرق االلتفافية، فقد بينت النتائج أن                   87الجدار، و 

 تجمعاً سكانياً   27 قد أقيمت قبل بناء الجدار، و      تجمعاً سكانياً من إجمالي عدد التجمعات التي أقيم على أراضيها طرق التفافية،           

 .أقيمت الطرق االلتفافية على أراضيها بعد بناء الجدار
 

 تجمعاً سكانياً من إجمالي عدد التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع          92وفـيما يتعلق بالمستوطنات، بينت نتائج المسح أن         

، 2005 تجمعاً سكانياً مر الجدار من أراضيها حتى نهاية شهر أيار     61 ل، مقاب 2008من أراضيها حتى نهاية شهر حزيران       

 6 الى   2008 التي أقيمت مستوطنات على أراضيها عام        92قـد أقـيم علـى أراضيها مستوطنات، وتتوزع التجمعات الـ            

لك المستوطنات، فقد   وبالنسبة للفترة التي أقيمت فيها ت     .   تجمعاً سكانياً تقع خارج الجدار     86تجمعـات تقـع خلف الجدار، و      

 تجمعاً سكانياً من إجمالي عدد التجمعات التي أقيم على أراضيها مستوطنات، قد أقيمت قبل بناء الجدار،                 85بينت النتائج أن    

 . تجمعات سكانية أقيمت عليها المستوطنات بعد بناء الجدار7و
 

 : المساعدات اإلنسانية

لتجمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها تلقت مساعدات خالل            تجمعات سكانية من ا    107أشارت النتائج إلى أن     

 تجمعاً سكانياً خارج 97 تجمعات سكانيةً خلف الجدار، و   10 شـهراً الماضـية، وقد توزعت هذه التجمعات بواقع           12الــ   

 .الجدار

تجمعاً  68، فقد تلقى     ضيهامر جدار الضم والتوسع من أرا     وفـيما يـتعلق بمصادر المساعدات التي قدمت للتجمعات التي           

تجمعاً  65منهم عدم رضاهم عن المساعدة، و      تجمعاً سكانياً  32مـساعدات من القطاع العام الفلسطيني، وقد أبدى          سـكانياً 

 تجمعاً سكانياً  23منهم عدم رضاهم عن المساعدة، و      تجمعاً سكانياً  13تلقت مساعدات من جهات أجنبية، حيث أبدى         سكانياً
 تجمعات سكانية عدم الرضى عن تلك المساعدة، فيما قدمت وكالة الغوث            5ات مـن دول عربية، وقد أبدت        تلقـت مـساعد   

تلقت  تجمعاً سكانياً  17 تجمعاً سكانياً عدم الرضى عن تلك المساعدة و        11 تجمعـاً سكانياً، حيث أبدى       41مـساعدات لــ     

 .ة عدم رضاها على تلك المساعدات تجمعات سكاني3مساعدات من القطاع الخاص الفلسطيني، وقد أبدت 
 

) تجمعاً سكانياً  171(وفـيما يتعلق باالحتياجات ذات األولوية التي حددها مسؤولي تلك التجمعات، فقد أبدت كافة التجمعات                

 تجمعاً سكانياً ترى أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أن توفر تلك الحاجة، كما أبدى               128حاجتهم لخلق فرص عمل، منها      

 تجمعاً سكانياً حددوا مصدر تلك المساعدة من السلطة         119 تجمعـاً سـكانياً حاجـتهم إلى تطوير البنية التحتية، منهم             169

 تجمعاً سكانياً حاجتهم لكل من الخدمات الصحية والمساعدات المالية المباشرة 163الوطنـية الفلـسطينية أيـضا، فيما أبدى      

عظمـى من هذه التجمعات بأن مصدر توفير تلك المساعدات هو السلطة الوطنية             والخـدمات التعليمـية وتـرى الغالبـية ال        

 . تجمعاً سكانياً حاجتهم للمساعدات الغذائية161الفلسطينية، في حين أبدى 
 
 



 11

 المفاهيم والمصطلحات
 

اإلسناد الزمني للمسح هو الفترة الزمنية المرجعية التي تم جمع البيانات خاللها، حيث أن لهذا               

، كما أن   )2008منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران        (المـسح إسـناد زمني رئيسي هو        

 :هناك عدة اسنادات زمنية مرجعية تبعا لنوع السؤال وهي كما يلي

  بناء الجدارقبل وبعد .1

  األشهر الستة الماضية .2

  شهر الماضية12 .3

 :اإلسناد الزمني

مساحة من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أية مساحة               

مـن سـطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها،                

 .ة إدارية مستقلةومعترف بها عرفيا وليس لها سلط

 :التجمع السكاني

يعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تصنيفاً محدداً لتحديد موقع التجمعات واألسر من            

 : الجدار وهذا التصنيف يشمل

 :الموقع من الجدار

جمـيع التجمعات التي أصبحت نتيجة بناء الجدار محصورة بين الجدار من جهة وبين الخط               

مـن جهة أخرى، أي أصبحت مفصولة عن األراضي الفلسطينية التي تتبع للسلطة   األخـضر   

الوطنـية الفلـسطينية، حيث ال يعني ذلك إنها انفصلت إداريا بالكامل عن السلطة الفلسطينية،               

وغالـبا مـا يكـون تنقل األسر من والى تلك التجمعات بحاجة إلى تصاريح ووثائق خاصة                 

 . وجود بوابات أو حواجز عسكرية على مداخل تلك التجمعاتلتسهيل تنقلها والسبب في ذلك

:خلف الجدار. 1

جمـيع الـتجمعات التي لم يتم فصلها تماما عن األراضي الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية               

الفلـسطينية، أي تلـك التجمعات التي بقيت خارج الجدار وان تم فصلها عن تجمعات أخرى                

ا، وقد يكون التنقل من والى تلك التجمعات صعبا بسبب وجود           مجاورة، أو صودرت أراضيه   

حواجز وغيرها من المعوقات المصاحبة لبناء الجدار، ولكن بشكل عام فأن تلك التجمعات ال              

تواجه نفس المشاكل والعقبات فيما يتعلق بالحاجة إلى تصاريح للمرور من والى أماكن سكنها              

 .جمعات التي وقعت داخل الجدارفي تلك التجمعات كما هو الحال في الت

:خارج الجدار. 2

مجمـوع المساحات التي قامت قوات االحتالل بمصادرتها من أراضي التجمع السكاني إلقامة             

الجـدار وما يتعلق به من طرق وخنادق، حيث تتم عمليات المصادرة على األغلب من خالل                

 .أوامر عسكرية رسمية

 :األراضي المصادرة

 من أراضي التجمع    بعزلها داخل الجدار  لمـساحات التـي قامـت قوات االحتالل         مجمـوع ا  

 .، حيث تتم عمليات العزل على األغلب بدون أوامر عسكرية رسميةالسكاني

 :األراضي المعزولة

هـو الهجـرة القسرية التي تحدث قسرا نتيجة الحرب أو االحتالل أو الغزو أو االستعمار أو                 

ويتفرع عنها الطرد واألبعاد، وهجرة الالجئين الذين ينزحون من         .  عيةنتـيجة الكوارث الطبي   

 .موطنهم األصلي تحت تأثير الحرب أو االحتالل إلى مناطق أخرى

 :التهجير
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المنـشآت االقتصادية    . إقامة الجدار كلياً بسببأغلقت التيدد المنشآت االقتصادية ع

 :المغلقة

ال يعتبر  (ت إنسانية تلقتها األسرة أو أحد أفرادها على شكل هبة           أية معونات مادية أو مساعدا    

من أي جهة كانت وذلك بسبب األوضاع المعيشية الصعبة التي          ) الـدين أو القرض مساعدة    

تعيـشها األسـرة الناتجة عن اإلجراءات اإلسرائيلية منذ بداية االنتفاضة، وقد يكون مصدر              

 أو من مؤسسات حكومية أو من       ناء أو الجيرا  المـساعدة األهـل واألقـارب أو من األصدق        

 .الخ...... أو من دول أجنبية أو عربيةةمؤسسات خاص

 :المساعدات اإلنسانية
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 التغيرات التي طرأت على بعض مؤشرات أثر جدار الضم والتوسع على الواقع االجتماعي واالقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية: 1جدول

 
Table 1: Changes on Some of the Expansion and Annexation Wall Indicators Affecting the Socioeconomic Conditions of the 

Palestinian Localities where the Wall Passes Through in the West Bank 
 

Indicator  2008حزيران 
June 2008 

 
 2005أيار 

May 2005 
 

 المؤشر

Number of Localities where the Expansion and Annexation Wall Passes 
Through 171 149 ي مر الجدار من أراضيهاعدد التجمعات الت 

Population of Localities where the Expansion and Annexation Wall Passes 
Through 712,313 675,373 عدد السكان في التجمعات التي مر الجدار من أراضيها 

Area  of Confiscated Land 49,291 47,921  مساحة األراضي  المصادرة 

Number of Displaced Households  3,880 2,448  عدد األسر التي تم تهجيرها 

Number of Displaced Persons  27,841 14,364  عدد األفراد الذين تم تهجيرهم 

Number of Closed Economic Establishments 3,551 1,702  عدد المنشآت االقتصادية التي أغلقت 

Number of Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes 
Through, with By-pass Roads Built on its Lands 96 60 اعدد التجمعات التي أقيمت طرق التفافية على أراضيه  

Number of Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes 
Through, with Settlements Built on its Lands 92 61 امعات التي أقيمت مستوطنات على أراضيهعدد التج  
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 التغيرات التي طرأت على بعض مؤشرات أثر جدار الضم والتوسع على الواقع االجتماعي واالقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية: 2جدول 
 

Table 2: Changes on Some of the Expansion and Annexation Wall Indicators Affecting the Socioeconomic Conditions of the Palestinian 
Localities in where the Wall Passes Through in the West Bank 

 
 خارج جدار الضم والتوسع

Outside Expansion and Annexation 
Wall 

 خلف جدار الضم والتوسع
Behind Expansion and Annexation 

Wall 
Indicator 

 2008حزيران 
June 2008 

 2005أيار 
May 2005 

 

 2008حزيران 
June 2008 

 2005أيار 
May 2005 

 

 المؤشر

Number of Localities that the Wall and 
Restrictions affected on Transportation and 
Passage 

    
تنقل عدد التجمعات التي أثر الجدار والعوائق على حركة ال

 والعبور عليها                           
Time Spent to Pass is affected 115 78 13 9 تأثر الوقت الالزم للتنقل وعبور الحواجز 
Timing of Passage is affected 111 75 11 8 مواعيد التنقل والعبور تأثر 

Need Special Permissions 104 73 12 10 اصةبحاجة إلى تصاريح خ 

Need Special Documents   110 67 14 11  بحاجة إلى  وثائق خاصة 

Number of Localities  by Received 
Assistance  عدد التجمعات حسب تلقي المساعدات     

Localities Received Assistance  97 113 10 11 تجمعات تلقت مساعدات 

No Assistance Received  60 21 4 4 لم تلقى مساعداتتجمعات  
Number of Localities  by Source of 
Assistance     عدد التجمعات حسب مصادر المساعدات 

Public Sector  62 80 6 11  القطاع العام 

Private Sector  17 17 - 3 القطاع الخاص الفلسطيني 

Arab Countries  20 37 3 2 دول عربية 

Foreign Sector  60 65 5 3 قطاع أجنبي 

UNRWA 37 30 4 2 وكالة الغوث 
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 2008 والموقع من الجدار، حزيران حسب المحافظةالتي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها  توزيع التجمعات : 3جدول 
Table 3: Distribution of Localities where the Expansion and Annexation Wall Passes Through, 

 by Governorate and Location from the Wall, June 2008 
 الموقع من الجدار

Location from Expansion and Annexation Wall 
Governorate المجموع 

Total 
 عدد التجمعات خارج الجدار
Number of Localities 

outside the Expansion 
and Annexation Wall 

  الجدارعدد التجمعات خلف
Number of Localities 
behind the Expansion 
and Annexation Wall 

عدد التجمعات 

الكلي في 

 المحافظة
Localities of 
Governorate 

 المحافظة

Jenin 32 27 5 80 جنين 

Tubas 2 2 - 21 طوباس 

Tulkarm 16 15 1 35 طولكرم 

Qalqiliya 22 15 7 34 قلقيلية 

Salfit  12 12 - 20 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh  20 20 - 75 رام اهللا والبيرة 

Jerusalem 27 27 - 44 القدس 

Bethlehem 19 18 1 45 بيت لحم 

Hebron 21 21 - 92 الخليل 

Total 171 157 14 446 المجموع 

Note: Includes 14 localities which have been affected by wall 
although the construction on their land did not start yet 

التي لم يتم البدء ببناء الجدار فيها بعد ولكنها   ) 14(يـشمل الـتجمعات الــ       : مالحظـة 

 .تأثرت به
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  والموقع من الجدارحسب المحافظةيمر جدار الضم والتوسع من أراضيها التي  في التجمعات* عدد السكان: 4جدول 

Table 4: Population* in Localities where the Expansion and Annexation Wall Passes Through, by 
Governorate and Location from the Wall 

 الموقع من الجدار
Location from Expansion and Annexation Wall 

Governorate عدد سكان التجمعات خارج الجدار 
Population of Localities outside 
 the Expansion and Annexation 

Wall 

 عدد سكان التجمعات خلف الجدار
Population of Localities 

behind the Expansion and 
Annexation Wall 

 المجموع
Total 

 
 المحافظة

Jenin 62,978 735 63,713 جنين 

Tubas 1,944 - 1,944 طوباس 

Tulkarm 97,842 293 98,135 طولكرم 

Qalqiliya 72,340 4,202 76,542 قلقيلية 

Salfit  42,704 - 42,704 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 76,136 - 76,136 رام اهللا والبيرة 

Jerusalem 156,056 - 156,056 القدس 

Bethlehem 94,303 173 94,476 بيت لحم 

Hebron 102,607 - 102,607 الخليل 

Total 706,910 5,403 712,313 المجموع 

* The source for the population is the Population, Housing, and 
Establishment  Census 2007 

 .2007مصدر عدد السكان، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت * 

 
   

 
 
 
 
 
 

التي أقيم عليها جدار الضم والتوسع ومساحة األراضي المعزولة خلف الجدار في التجمعات التي * مساحة األراضي المصادرة:  5جدول 

 2008 من أراضيها حسب المنطقة والموقع من الجدار، حزيران الضم والتوسعيمر جدار 
Table 5:  The Area* of Confiscated Land Used for the Wall Construction and the Area of Isolated 
Land Inside the Wall  in Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, by 

District and the Location from the Wall, June 2008 

District المجموع 
Total 

  خلف الجدارةمساحة األراضي المعزول
Area of Isolated Land 

inside the wall 

 مساحة األراضي المصادرة التي أقيم الجدار عليها
Area of Confiscated Land which 

the wall built on 
 المنطقة

North West Bank 111,639 89,498 22,141 شمال الضفة الغربية 

Middle West Bank 137,401 123,526 13,875 وسط الضفة الغربية 

South West Bank 74,858 61,583 13,275 جنوب الضفة الغربية 

Total 323,898 274,607 49,291 المجموع 

* reported data  *حسب ما أفاد به المستجوبونالمساحات . 
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 استخدامات األراضي في التجمعات التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها حسب الغرض من استخداماتها السابقة: 6جدول 
 2008 والموقع من الجدار، حزيران 

Table 6: Land Use in Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, by Type of 
Use and the Location from the Wall, June 2008 

 الموقع من الجدار
Location from Expansion and Annexation Wall 

Type of Use المجموع 
Total التجمعات خارج الجدار 

Localities outside the 
Expansion and 
Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار
Localities behind the 

Expansion and 
Annexation Wall 

 الغرض من االستخدام

Agricultural Area 143 132 11 مناطق زراعية 

Public and Agricultural 
Transportation Roads  75 66 9 شق طرق المواصالت العامة والزراعية 

Grazing Area 123 112 11 مناطق رعي 

Commercial and 
Industrial Area   20 20 

 عيةمناطق تجارية وصنا - 

Building Area 13 13 - مناطق للبناء 

Public Area 39 36 3  مناطق مشاع وأميرية 

Note: Land use  Include  Confiscated and Isolated land استخدامات األراضي تشمل األراضي المصادرة والمعزولة: مالحظة 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 المنطقة،حسب التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها التجمعات السكانية عدد األسر واألفراد الذين تم تهجيرهم من : 7جدول 
 2008 حزيران 

Table 7: Number of Displaced Households and Persons in Localities where the Expansion and 
Annexation Wall Passes Through, by District, June 2008 

District عدد األفراد* 
Number of Persons 

 عدد األسر
Number of Households 

 المنطقة

North West Bank 3,996 706 شمال الضفة الغربية 

Middle West Bank 21,809 2,976 وسط الضفة الغربية 

South West Bank 2,036 198 جنوب الضفة الغربية 

Total 27,841 3,880 المجموع 

* Persons do not represent only displaced households, but 
also include persons of other households. 

مل أفراد من اسر     عـدد األفـراد ال يمـثل أفراد األسر المهجرة فقط، وانما يش             *

 .أخرى
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 التي يواجه سكانها عوائق في الحركة والتنقل حسبتوزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها : 8جدول 

 .2008حزيران  العوائق والموقع من الجدار ، 
Table 8: Distribution of Localities where the Expansion and Annexation Wall Passes Through and 
 their Population Face Restrictions in Movement and Traveling, by Restrictions and the Location 

 from the Wall, June 2008  
 الموقع من جدار الضم والتوسع

Location from The Expansion and 
Annexation Wall 

Restrictions المجموع 
Total التجمعات خارج الجدار 

Localities outside 
the Expansion and 

Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار
Localities behind  

the Expansion and 
Annexation Wall 

 ائقالعو

Time Spent to Pass 128 115 13 الوقت الالزم للتنقل وعبور الحواجز 

Timing of Passage 122 111 11 التنقل والعبورمواعيد  

Special Permissions 
116 104 12 

 تصاريح خاصة

Special Documents   124 110 14  وثائق خاصة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد المنشآت االقتصادية المبلغ عن إغالقها في التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها حسب المحافظة،: 9جدول 
 2008 حزيران 

Table 9: Number of Reported Closed Economic Establishments in Localities that the Expansion and 
Annexation Wall Passes Through, by Governorate, June 2008 

Governorate عدد المنشآت االقتصادية التي أغلقت 
Number of the Closed Economic Establishments 

 المحافظة

Jenin 282 
 جنين

Tulkarm 
1,038 

 طولكرم

Qalqiliya 
734 

 قلقيلية

Salfit  
143 

 سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 
42 

 رام اهللا والبيرة

Jerusalem 
1,014 

 القدس

Bethlehem 
289 

 بيت لحم

Hebron 
9 

 الخليل

Total 3,551 المجموع 
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 2008توسع من أراضيها حسب المحافظة وطريقة مصادرة وعزل األراضي، حزيران توزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم وال: 10جدول 

Table 10: Distribution of Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, by 
Governorate and the Means by which Land was Confiscated and Isolated, June 2008 

 

 طريقة مصادرة وعزل األراضي
Means by which Land was Confiscated and Isolated 

Governorate 
 المجموع
Total 

 الطريقتان معا
Both 
 

 وضع اليد
Annexed 

 

 قرار عسكري
Military Decision 

 

 المحافظة

Jenin 31 7 13 11 جنين 

Tubas 1 1 0 0 طوباس 

Tulkarm 16 9 1 6 طولكرم 

Qalqiliya 21 14 5 2 قلقيلية 

Salfit  11 6 1 4 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 17 3 6 8 رام اهللا والبيرة 

Jerusalem 25 8 6 11 القدس 

Bethlehem 16 7 5 4 بيت لحم 

Hebron 19 8 10 1 الخليل 

Total 157 63 47 47 المجموع 

Note: Excludes 14 localities which have been affected by wall 
although the construction on their land did not start yet. 

التي لم يتم البدء ببناء الجدار فيها بعد ولكنها          ) 14(ال تـشمل الـتجمعات الـ       : مالحظـة 

 .تأثرت به
 
 

ت على أراضيها  حسب توزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها والتي أقيمت طرق التفافية ومستوطنا: 11جدول 

 2008المحافظة والموقع من الجدار، حزيران 
Table 11: Distribution of Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, with 
 By-pass Roads and Settlements Built on its Lands, by Governorate and Location from the Wall, 

 June 2008 
 مستوطنات

Settlements 
 طرق التفافية

By-pass Roads 
Location from 
Expansion and 
Annexation Wall المجموع 

Total 

 
 بعد بناء الجدار

After 
Construction 

the Wall 

 
 قبل بناء الجدار

Before 
Construction 

the Wall 

 المجموع
Total 

 
 بعد بناء الجدار

After 
Construction 

the Wall 

 
 قبل بناء الجدار

Before 
Construction 

the Wall 

 الموقع من الجدار

Localities behind the 
Expansion and 
Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار 5 4 9 6 - 6

Localities outside the 
Expansion and 
Annexation Wall 

 التجمعات خارج الجدار 64 23 87 79 7 86

Total 92 7 85 96 27 69 المجموع 

 
 

 
 



 21

 
  شهر الماضية والموقع من الجدار،12حسب تلقي مساعدات خالل توزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها : 12جدول 

 2008حزيران  
  Table 12: Distribution of Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, by 

Assistance Received During the Last 12 Months and Location from the Wall, June 2008 
 الموقع من الجدار

Location from Expansion and Annexation Wall Received 
Assistance 

 المجموع
Total التجمعات خارج الجدار 

Localities outside the Expansion 
and Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار
Localities behind the Expansion 

and Annexation Wall 

 تلقي المساعدات

Assistance Received  107 97 10 تلقت مساعدات 

No Assistance 
Received  64 60 4 لم تتلقى مساعدات 

Total 171 157 14 المجموع 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 2008حزيران حسب مصدر المساعدة والموقع من الجدار، السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها توزيع التجمعات : 13جدول 
  Table 13: Distribution of Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, by  

Source of Assistance  and Location from the Wall, June 2008 
 الموقع من الجدار

Location from Expansion and Annexation Wall Source of 
Assistance  

 المجموع
Total التجمعات خارج الجدار 

Localities outside the Expansion 
and Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار
Localities behind the Expansion 

and Annexation Wall 

 مصدر المساعدة

Public Sector  68 62 6  القطاع العام 

Private Sector  17 17 - القطاع الخاص الفلسطيني 

Arab Countries  23 20 3 دول عربية 

Palestinian Civic 
sector 32 28 4 القطاع األهلي الفلسطيني 

Foreign Sector  65 60 5 قطاع أجنبي 

UNRWA 41 37 4 وكالة الغوث 

Other 6 6 - أخرى 
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 2008حزيران حسب مصدر المساعدة والرضا عن المساعدة، توزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها : 14جدول 

  Table 14: Distribution of Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, by  
Source of Assistance  and Location from the Wall, June 2008 

 الرضا عن المساعدة
Satisfaction for the Assistance  

Source of 
Assistance  

 المجموع
Total غير راضي 

Un Satisfied 
 راضي إلى حداً ما

Fairly Satisfied 

 
 راضي

Satisfied 
 

 مصدر المساعدة

Public Sector  68 32 25 11  القطاع العام 

Private Sector  17 3 7 7 القطاع الخاص الفلسطيني 

Arab Countries  23 5 10 8 دول عربية 

Palestinian Civic 
sector 32 11 7 14 القطاع األهلي الفلسطيني 

Foreign Sector  65 13 27 25 قطاع أجنبي 

UNRWA 41 11 20 10 وكالة الغوث 

Other 6 - 1 5 أخرى 

 
 
 
 

 
 
 

 حسب الحاجات األكثر أهمية لها والموقع من الجدار، زيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها تو: 15جدول 

 2008حزيران 
  Table 15: Distribution of the Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, 

by First Priority Needed by the Locality and Location from the Wall, June 2008 
 الموقع من الجدار

Location from Expansion and Annexation Wall 
Needs المجموع 

Total التجمعات خارج الجدار 
Localities outside the Expansion 

and Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار
Localities behind the 

Expansion and Annexation 
Wall 

 الحاجات

Job Creation 171 157 14 خلق فرص عمل 

Health Services 163 149 14 خدمات صحية 

Food Assistance 161 147 14 مساعدات غذائية 

Financial  Services 163 149 14 مساعدات مالية مباشرة 

Education Services 163 149 14 خدمات تعليمية 

Infrastructure  169 155 14 تطوير البنية التحتية 
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 2008حزيران حسب الحاجات األكثر أهمية لها والمصدر، توزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها : 16جدول 
  Table 16: Distribution of the Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, 

by Needed by the Locality, Source of Assistance and Location from the Wall, June 2008 
 المصدر

Source 
Source of 

Assistance  
 المجموع
Total 

منظمات ومؤسسات 

 دولية
International 
organizations 

القطاع األهلي 

 الفلسطيني
Palestinian 
civic sector 

 الخاص القطاع

 الفلسطيني
Palestinian 

private sector 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
Palestinian 

National Authority 

 مصدر المساعدة

Job Creation 171 36 3 4 128 خلق فرص عمل 

Health Services 163 19 7 3 134 خدمات صحية 

Food Assistance 161 64 5 4 88 مساعدات غذائية 

Financial  Services 163 30 2 6 125 مساعدات مالية مباشرة 

Education Services 163 40 4 1 118 خدمات تعليمية 

Infrastructure  169 42 4 4 119 تطوير البنية التحتية 

 
 
 
 
 
 
 

 2008 حزيرانحسب عدد البوابات والموقع من الجدار، توزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها : 17جدول 
  Table 17: Distribution of the Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through, 

by Number of Gates and Location from the Wall, June 2008 
 الموقع من الجدار

Location from Expansion and Annexation Wall 
Number of Gates المجموع 

Total 
 التجمعات خارج الجدار

Localities outside the 
Expansion and 
Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار
Localities behind the 

Expansion and 
Annexation Wall 

 البواباتعدد 

1 52 43 9 1 

2 42 39 3 2 

3 8 7 1 3 

4 4 3 1 4 

8 1 1 - 8 

Total 107 93 14 المجموع 
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حسب الغرض من استخدامها وزيع التجمعات السكانية التي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها والتي أقيمت بوابات على مخلفها ت: 18جدول 

 2008حزيران والموقع من الجدار، 
Table 18: Distribution of the Localities that the Expansion and Annexation Wall Passes Through and 

which set up the gates of the entrances by intended use and Location from the Wall, June 2008 
 الموقع من الجدار

Location from Expansion and 
Annexation Wall 

intended use المجموع 
Total التجمعات خارج الجدار 

Localities outside 
the Expansion and 

Annexation Wall 

 التجمعات خلف الجدار
Localities behind  

the Expansion and 
Annexation Wall 

 الغرض من استخدامها

Only the passage of persons 
 لمرور األشخاص فقط 8 27 35 

To transport goods only 
(commercial gates) 8 6 2  بوابات تجارية(لمرور البضائع فقط( 

For the passage of persons 
and goods together 22 11 11 لمرور األشخاص والبضائع معا 

Agricultural use only 
 لالستخدامات الزراعية فقط 8 37 45 

Using only seasonal and 
weekly 16 16 - تستخدم  بشكل موسمي وأسبوعي فقط 

Only used seasonally 16 15 1 تستخدم بشكل موسمي فقط 

For military use only 42 39 3 لالستخدامات العسكرية فقط 

Traffic across the Green Line 
only 14 8 6 للمرور عبر الخط األخضر  فقط 

 
 
 
 
 
 




