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عنارص و/أو منتجات باطون جاهز و/أو مسلح.  •

عنارص و/أو منتجات لإلنشاءات من فوالذ.  •

حديد لألسس واألعمدة بكل قطر )مبا يف ذلك شبكات فوالذ ملحومة(.  •

كبالت فوالذ بكل سمك.  •

قوالب لغرض البناء )من البالستيك أو الصفيح املكلفن(.  •

قوالب صناعية لصب الخرسانة.  •

دعامات من مواد مركبة أو من بالستيك ذات سمك 4 ملم وأكرث.  •

مواد و/أو منتجات عزل حراري.  •

بلوكات خرسانة، سيليكيت، إيتونغ أو ما يشابه ذلك، جبص )بكل سمك كان(.  •

حجارة و/أو لبنات تلبيس من حجر طبيعي أو اصطناعي.  •

مواد و/أو منتجات لعزل املباين.  •

أسفلت ومركباته )بيتومن، ايولوسيا( حل أو برزم من أي نوع كان.  •

عنارص و/أو منتجات أطر فوالذية للمباين.  •

عنارص و/أو منتجات للقنوات والرصف من خرسانة جاهزة بقطر 1 مرت.  •

مباين قابلة للنقل وحاويات.  •

مركبات، ما عدا سيارات خصوصية )مبا يف ذلك مركبات 4×4( وفئات أخرى من املركبات التي يكن   •
استغاللها للقيام بعمليات إرهابية.

دعامات أو ألواح خشبية بسمك يزيد عن 2 سم )يكن استخدامها لدعم “أنفاق االعتداءات” التي   •
ُتحفر من غزة بهدف التسلل إىل داخل حدود إرسائيل(، ما عدا تلك التي ُتدمج يف منتجات جاهزة. 
سيتم تحديد إجراءات محددة، عىل أساس خصويص، بهدف متكني نقل دعامات أو ألواح خشبية من 

هذا النوع ألهداف أخرى يف قطاع غزة.

وثيقة رقم 162:

الخاضعة  السلع  قامئة  بنرش  يرحب  بلري  توين  الدولية  الرباعية  مبعوث 
للمراقبة من قبل “إرسائيل”162
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الخاضعة للمراقبة املسموح بإدخالها إىل قطاع غزة والتي نرشتها  السلع  خالل تطرقه إىل قامئة 
قبل  من  القامئة  بنرش  أرحب  “إنني  بلري:  توين  الدولية،  الرباعية  مبعوث  قال  اإلرسائيلية  الحكومة 
حكومة إرسائيل، وذلك بعد أسبوعني فقط من اتخاذها لقرار تسهيل نقل السلع والبضائع املدنية إىل 
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قطاع غزة. فهذه القامئة تشكل معلاًم هاماً. ومثلام قلت دوماً، إن االختبار يكمن يف التنفيذ. وقد تم 
تحديد وتعريف قامئة السلع الخاضعة للمراقبة مع مراعاة حامية االحتياجات األمنية الرشعية لدولة 
إرسائيل. هذا وسيتم تشغيل آلية تصادق وتنسق عملية دخول مواد البناء الخاضعة املراقبة والرضورية 
ملشاريع مختلفة يف قطاع غزة: السلطة الفلسطينية هي من ستقوم باملصادقة عىل املشاريع، بيد أنه 
سيتوجب عىل املجتمع الدويل، حكومة إرسائيل والسلطة الفلسطينية التعاون من أجل ضامن إحراز 
تقدم ناجع يف هذه املشاريع. لقد ازداد عدد املشاريع الرامية إىل تحسني البنى التحتية واملرافق يف 
مجاالت الصحة، التعليم، املياه والوقاية الصحية التي متت املصادقة عليها خالل األيام األخرية، وال بد 
من زيادة عدد هذه املشاريع. إضافة إىل ذلك، من املخطط توسيع قدرة استيعاب معب كريم شالوم 
وبصورة ملحوظة يف غضون األسابيع القادمة. كام ستدعو الحاجة إىل إدخال تحسينات إضافية عىل 

قدرة استيعاب املعابر مع ازدياد الطلب. وهناك أهمية كبرية لسد احتياجات الزيادة يف الطلب”.

عىل  دراماتيكياً  تأثريها  سيكون  تطبيقها  وبعد  وملحوظة،  هامة  تغيريات  هي  التغيريات  “هذه 
الحياة اليومية لسكان قطاع غزة وعىل القطاع الخاص. حيث أن آالف السلع التي كان يتعذر دخولها 
إىل قطاع غزة من خالل القنوات الرشعية خالل السنوات الثالث األخرية، سيصبح دخولها إىل قطاع 
غزة من اليوم فصاعداً أمراً روتينياً. هذا التغيري سيشكل ثقاًل مضاداً القتصاد األنفاق الذي كان تحت 
سيطرة حامس. كام من املهم أن نضمن متكن عدد أكب من األشخاص من الدخول إىل غزة والخروج 

منها بصورة حرة، وأن يتمكن قطاع األعامل الرشعي من تصدير منتجاته من قطاع غزة”. 

وثيقة رقم 163:

الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل أفيخاي مندلبليت حول  بيان صادر عن 
الرصاص  عملية  أحداث  يف  القانون  خالف  من  ضّد  اتهام  لوائح  تقديم 

املصبوب163
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قانونية يف عدد  اتخاذ خطوات  مندلبليت،  أفيحاي  امليجور جرنال  العام،  العسكري  النائب  قرر 
ونتائج  معطيات  أن درس  بعد  املصبوب،  الرصاص  عملية  أثناء  وقعت  أحداث  بسبب  الحاالت  من 

التحقيقات التي أجريت يف عدة قنوات تحقيق مختلفة. 

الدفاع  اتهام ضد عدد من الضباط والجنود يف جيش  العام تقديم لوائح  النائب العسكري  قرر 
الحاالت، حوكم ضابط من جيش  املصبوب. يف إحدى  الرصاص  أثناء عملية  ارتكبوها  بسبب أعامل 
تحظر  التي  الجيش  تعليامت  عن  انحرافه  بسبب  انضباطي  بإجراء  كولونيل  ليفتنانت  برتبة  الدفاع 
استخدام املدنيني من أجل القيام بنشاط عمليايت. يف الحالة الثانية، قدم النائب العسكري العام الئحة 
اتهام ضد جندي برتبة رقيب أول الرتكابه مخالفة القتل غري املتعمد. ويف الحالة الثالثة، أمر النائب 
العسكري العام بالرشوع يف تحقيق جنايئ بعد أن فحص معطيات لجنة تقيص الحقائق التي درست 
الظروف عىل أرض الواقع بغية استيضاح ظروف حادث معني. يف الحالة الرابعة، تم اتخاذ خطوات 
انضباطية ضد ضابط يف جيش الدفاع برتبة كابنت عىل إخفاقه مبامرسة التفكري املهني عند مصادقته 

عىل مهاجمة ناشطني إرهابيني.


