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في  قتل  حالة  أول  فلسطيني،  طفل  مقتل 
عام 2015 

أطلقت القوات اإلسرائيلية في 14 كانون الثاني/يناير األعيرة 
فتى  وقتلت  عتصيون  جوش  مستوطنة  من  بالقرب  الحية 
وتفيد  )الخليل(.  يطا  من  عاما   17 العمر  من  يبلغ  فلسطينيا 
مصادر إعالمية إسرائيلية أّن الحادث وقع خالل محاولة سرقة 
سيارة، أثناء فرار الفتى الفلسطيني، بصحبة فلسطيني آخر، 
فتحت  اإلسرائيلية  السلطات  أّن  وأفيد  سيارات.  موقف  من 
تحقيقا في القضية. وتعدّ هذه حالة القتل األولى التي تسجل 
القوات  وقتلت  2015؛  عام  مطلع  منذ  الغربية  الضفة  في 
2014 56 فلسطينيا من الضفة الغربية  اإلسرائيلية في عام 
طفال   12 بينهم  ومن  الغربية(  القدس  في  ثالثة  بينهم  )من 

وهو أعلى عدد لحاالت القتل منذ عام 2007.

 25 اإلسرائيلية  القوات  أصابت  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل 
اشتباكات  في  نساء،  وثالث  أطفال   10 بينهم  من  فلسطينيا، 
مختلفة في أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يعد انخفاضا مقارنة 

بالمتوسط األسبوعي البالغ 113 إصابة في عام 2014.

االسبوع  هذا  اإلصابات(  من  بالمائة   40( إصابات   10 ووقعت 
خالل اشتباكات اندلعت في سياق ثالث مظاهرات نظمت ضد 
ألحد  المتواصل  واإلغالق  اهلل(  )رام  بلعين  في  الجدار  بناء 
الذي يربط بين  )قلقيلية( والطريق  مداخل قرية كفر قدوم  

قريتي صوريف والجبعة )الخليل(.

ووقت 10 إصابات أخرى على يد القوات اإلسرائيلية في سياق 
جنين  في  واعتقال  تفتيش  عمليات  أثناء  اندلعت  اشتباكات 
ونابلس ورام اهلل والخليل. ووقع أكبر هذه االشتباكات في 13 
كانون الثاني/يناير في قرية بيت أمر وأسفر عن إصابة ثالثة 
أطفال وامرأة واعتقال 18 فلسطينيا من بينهم ثالثة أطفال. 
وإجماال، نفذت القوات اإلسرائيلية خالل هذا األسبوع 92 عملية 
مماثلة خالل األسبوع مقارنة بمتوسط أسبوعي بلغ 75 عملية 

في عام 2014.

القضايا الرئيسية

القوات اإلسرائيلية تقتل طفال وتصيب 25 فلسطينيا آخرين في أنحاء الضفة الغربية.  ●
السلطات اإلسرائيلية تهدم 4 مبان في المنطقة )بحجة عدم حولها على تراخيص إسرائيلية للبناء(.  ●

المستوطنون اإلسرائيليون يتلفون ما يزيد عن 33 شجرة وشتلة زيتون فلسطينية.  ●
محطة توليد كهرباء غزة تستأنف العمل بمحركها الثالث بعد حصولها على الوقود بتمويل قطري.  ● 

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية

0هذا األسبوع
20150 )لتاريخ اليوم(

1)نفس الفترة(2014 

5,868 53

هذا األسبوع

هذا األسبوع

المعدل 
األسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2014المجموع في 2015

www.ochaopt.org 
 OCHA  - المحتلــة   الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة   األمــم  مكتــب 
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بالتنسيق ننقذ األرواح

أعمارهم  )تتراوح  أطفال  أربعة  المتبقية  اإلصابات  وتضمنت 
بين 16 و17 عاما( أصيبوا بأعيرة أطلقتها القوات اإلسرائيلية 
بالحجارة  اإلسرائيلية  القوات  أربعة حوادث تضمنت رشق  في 
بالقرب من حاجز بيونيا )رام اهلل(، ومخيم عايدة لالجئين )بيت 

لحم(، وبيت أمر )الخليل(، وسلوان )القدس الشرقية(.

محلين  اإلسرائيلية  القوات  أغلقت  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل 
عليها  التي تسيطر  المنطقة  الشهداء في  تجاريين في شارع 
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*ب الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات الفلسطينيين

المباني التي هدمت

الفلسطينيون الذي هُجروا

الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات المستوطنين
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الخليل ردا على رشق زجاجة حارقة من  إسرائيل في مدينة 
وكانت  االتهام.  هذا  الفلسطينيون  ونفى  التجاري،  المحل 
السلطات اإلسرائيلية قد منعت أو قيدت وصول الفلسطينيين 
المحالت  معظم  وأغلقت   2002 عام  منذ  الشهداء  شارع  إلى 
حماية  إلى  الحاجة  بذريعة  عسكري  أمر  بموجب  التجارية 

المستوطنات اإلسرائيلية المقامة في المنطقة.

 33 يتلفون  اإلسرائيليون  المستوطنون 
شجرة وشتلة فلسطينية؛ وانخفاض حوادث 

عنف الفلسطينيين ضد المستوطنين
مستوطنون  نفذها  هجمات  خمسة  األسبوع  هذا  سجل 
بممتلكات  أضرار  إلحاق  عن  جميعها  أسفرت  إسرائيليون 

الفلسطينيين ولم ينجم عنها أي خسائر بشرية.

زيتون  33 شجرة وشتلة  إتالف  الحوادث  حادثان من  وتضمن 
كانون   18 في  )نابلس(  القبلية  عصيرة  قرية  في   12 منها 
على  الثمن«  »بطاقة  شعار  كتابة  تم  حيث  الثاني/يناير 
خزان مياه تبرعت به جهة مانحة، و21 في قرية المغير )رام 
البؤرة  من  مستوطنون  نفذه  األخير  الحادث  أّن  وأفيد  اهلل(. 
عن  يزيد  ما  اقتلع   2010 عام  ومنذ  عاد.  عدي  االستيطانية 
يد  والمغير على  13,000 شجرة وشتلة في قريتي ترمسعيا 

مستوطنين إسرائيليين.

13 كانون الثاني/يناير تفيد مصادر  وفي المنطقة ذاتها في 
محلية في قرية ترمسعيا )رام اهلل( أّن مستوطنين إسرائيليين 
ممتلكات  وأتلفوا  مجاورة  مزرعة  دخلوا  شيلو  مستوطنة  من 

خاصة تضمنت البوابة الرئيسية وأثاث.

إسرائيلي  مستوطن  دهس  الثاني/يناير  كانون   14 وفي 
سالم  قرية  من  فلسطيني  لراع  تعود  الخراف  من  رأسين 
)نابلس( كان يرعى قطيع ماشيته في أرض تقع بالقرب من 
مستوطنة ألون موريه. وقدم الراعي شكوى بأّن المستوطن 
اإلسرائيلية  القوات  كانت  بينما  قصد  عن  الماشية  دهس 

متواجدة في مكان وقوع الحادث.

وخالل هذا االسبوع أيضا دهم مستوطنون وقوات إسرائيلية 
مدرسة في منطقة الطور في القدس الشرقية وأطلقوا قنابل 
أنهم  ادعوا  أطفال  عن  بحثهم  أثناء  للدموع  المسيل  الغاز 

رشقوا الحجارة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

على  3 هجمات  وقوع  إسرائيلية عن  إعالمية  وأفادت مصادر 
سيارات  على  الحجارة  فلسطينيين  رشق  تضمنت  األقل 
إسرائيلية خالل األسبوع في الضفة الغربية بما فيها القدس 
إسرائيلي  مستوطن  إصابة  إلى  منها  واحد  أدى  الشرقية، 
الثاني/يناير،  كانون   16 في  عطاروت  مفترق  من  بالقرب 
بالقرب  بحافلة ركاب  أضرار  إلحاق  إلى  أديا  آخران  وهجومان 
من قرية عناتا )القدس( وسيارة بالقرب من قرية سنجل )رام 

اهلل(.

هدم 4 مبان في المنطقة )ج(
هدمت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع 4 مبان فلسطينية 
في المنطقة )ج( في الضفة الغربية وسلمت 15 أمر وقف عمل 

هذا األسبوع

هذا األسبوع

هذا األسبوع

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_august_2014_arabic.pdf
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بحجة عدم حصول المباني على تراخيص للبناء. ولم يبلغ عن 
وقوع أي عملية هدم في القدس الشرقية خالل الفترة التي 

شملها التقرير.

في 14 كانون الثاني/يناير هدمت السلطات اإلسرائيلية ثالثة 
للماشية  مبان من بينها مبنى سكنيا غير مأهول وحظيرتان 
في تجمّع المغاير الدير البدوي )رام اهلل(. وخالل عملية الهدم 
صادرت القوات اإلسرائيلية 35 لوحا من ألواح الزنك. وإجماال 
تضرر جراء ذلك 19 فلسطينيا )3 عائالت(. وفي اليوم ذاته في 
قرية دير جرير )رام اهلل( هدمت السلطات اإلسرائيلية مبنى 
سكنيا قيد اإلنشاء مما أدى إلى تضرر عائالت الجئين مكونة 

من أربعة فلسطينيين.

)الخليل( فككت  الوردة  الثاني/يناير في خلة  كانون   19 وفي 
إلى  أدى  للماشية مما  السلطات اإلسرائيلية وصادرت حظيرة 
الماشية  حظيرة  وكانت  عائالت(.   6( فلسطينيا   51 تضرر 
هذه هدمت سابقا في عام 2012 وأعيد بناؤها الحقا. وخالفا 
أقيمت  التي  المباني  مصادرة  عمليات  تنفذ  الهدم،  لعمليات 
بدون ترخيص دون إشعار مسبق مما يحرم العائالت المتضررة 
من إمكانية استئناف األوامر أمام المحاكم اإلسرائيلية، وارتفع 

عدد مثل هذه الممارسات في عام 2014.

تبلغ  بمهلة  بناء  وقف  أمر   13 اإلسرائيلية  السلطات  وسلمت 
مانحة  جهات  مولتها  جاهزة  سكنية  مبان  ضد  ايام  سبعة 
طبالس  تجمّع  في  فلسطينيا(   60( عائلة   13 فيها  تعيش 
)القدس( بحجة عدم حصولها على ترخيص إسرائيلي للبناء 
في المنطقة )ج(. ويعد هذا التجمّع من بين 46 تجمعا بدويا 
)ما يقرب من 7,000 شخص( تقع في وسط الضفة الغربية 
ويتهددها خطر التهجير القسري في سياق مخطط »ترحيل« 

إسرائيلي.

وأصدر أمر وقف بناء آخر ضد منزل وسياج ومبنى زراعي في 
عائالت  ضد ستة  أوامر طرد  إلى  باإلضافة  )طولكرم(  شوفة 
إلخالء 100 دونم من األرض في قرية شوفة وكفا )طولكرم( 

بحجة أن هذه األراضي أعلن عنها »اراضي دولة«.

ولنفس األسباب هدمت القوات اإلسرائيلية في محافظة بيت 
في  النحلة  خربة  في  المزروعة  األراضي  من  دونما   30 لحم 
تقع  أرض  دونمات في  ثالثة  الثاني/يناير وجرفت  كانون   15
بين قرية الخضر وحوسان )بيت لحم( في 17 كانون الثاني/

يبلغ طوله  استناديا  185 شتلة وهدمت جدارا  واقتلعت  يناير 
250 مترا.

القوات  يد  على  فلسطيني  مدني  إصابة 
اإلسرائيلية في المناطق المقيد الوصول إليها

اإلسرائيلية  القوات  الفترة حوادث إطالق  استمرت خالل هذه 
النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر يوميا 
19 حادثا خالل الفترة التي شملها  حيث سجل ما ال يقل عن 
أطلقت  الثاني/يناير  كانون   16 في  وقع  حادث  وفي  التقرير. 
القوات اإلسرائيلية المتمركزة على طول السياج الفاصل في 
غزة شرق جباليا النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين الذين 
رشقوها بالحجارة مما أدى إلى إصابة مدني فلسطيني. وفي 
القوات  اعتقلت  الثاني/يناير  كانون   15 في  وقع  آخر  حادث 
إلى  التسلل  محاولتهم  أثناء  فلسطينيين  ثالثة  اإلسرائيلية 
إسرائيل. وفي ثالثة حوادث على األقل أطلقت القوات البحرية 
النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية كانت مبحرة  اإلسرائيلية 
في حدود األميال الستة التي تفرضها إسرائيل وأجبرتها على 

العودة إلى الشاطئ.

إلى  الوصول  على  إسرائيل  تفرضها  التي  القيود  زالت  وما 
وعلى  غزة  في  الفاصل  السياج  طول  على  الواقعة  األراضي 
طول شواطئ غزة تقوض أمن ومصادر عيش الفلسطينيين. 
مناطق  إلى  الوصول  من  الفلسطينيين  القيود  هذه  وتمنع 
يعرض  وفرضها  األسماك  صيد  ومناطق  واسعة  زراعية 

المدنيين لمخاطر جسدية خطيرة.

تستأنف  غزة  في  الكهرباء  توليد  محطة 
العمل بمحركها الثالث

توليد كهرباء غزة  الثاني/يناير شغلت محطة  كانون   16 في 
محركها الثالث من بين أربعة محركات بعد تسلمها مساعدات 

قطاع غزة 

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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*The figure includes Palestinian injuries during the recent Israeli 
offensive on Gaza (10,500)

آخر التطورات: فتح معبر رفح بصورة استثنائية باالتجاهين 
أمام  الثاني/يناير  كانون   22 إلى   20 بين  ما  الفترة  في 
طبيعة  مواد  تحمل  إنسانية  قافلة  ولمرور  المسافرين 

وغذائية.

مستوى  زاد  مما  الوقود  لشراء  قطر  دولة  حكومة  من  مالية 
اإلنتاج إلى 90 ميغاوط. وهي المرة األولى منذ 18 شهرا التي 
تتمكن فيها المحطة من الوصول إلى هذا المستوى من اإلنتاج 
مما أدى إلى انخفاض عدد ساعات انقطاع الكهرباء المجدولة 

يوميا في أنحاء قطاع غزة من 18 إلى 12 ساعة يوميا.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_arabic.pdf
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https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_01_23_english.pdf

For more information, please contact us at  ochaopt@un.org

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة اإلنجليزية
يرجى المالحظة أن األرقام الواردة في هذا التقرير خاضعة للتغيير بناء على ورود معلومات اضافية.

 نقل البضائع
)معبر كيرم شالوم - كرم أبو سالم(

الواردات

الصادرات

)معبر كيرم شالوم - 
كرم أبو سالم(

معبر رفح

معبر أيرز

 قطاع
غزة

المعدل األسبوعي 2014

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

هذا األسبوع
إلى غزة
من غزة
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2014

كانون ثان - أيار 
2007

ماقبل الحصار

هذا األسبوع

وللعمل بمحركات ثالثة تحتاج محطة توليد كهرباء غزة إلى 
هذه  عند  العمل  ويواجه  يوميا.  الوقود  من  لتر   450,000
قدرة  عدم  بسبب  تحديات  التشغيلية  القدرة  من  المستوى 
سوى  تخزن  أن  تستطيع  ال  إذا  الوقود  تخزين  على  المحطة 
أقل من 1.5 مليون لتر وذلك بعد أن دمرت القوات اإلسرائيلية 
10 مليون لتر في غارة  للوقود تبلغ سعة كل منهما  خزانين 
وتفيد  تموز/يوليو-آب/أغسطس.  في  الصراع  أثناء  جوية 
سلطات الطاقة في غزة أنه من غير الواضح ما إذا ستستمر 
وزارة المالية الفلسطينية في إعفاء المحطة من دفع ضرائب 
يرفع  أن  شأنه  من  اإلعفاء  بهذا  العمل  إنهاء  أّن  إذ  الوقود، 
تكاليف الوقود ارتفاعا كبيرًا مما سيحدد من كمية الوقود التي 

تستطيع المحطة شرائها.

الخدمات  توفير  على  سلبا  يؤثر  الكهرباء  انقطاع  زال  وما 
إلى االعتماد  التي تضطر  الروتينية في قطاع غزة  األساسية 
على المولدات االحتياطية التي تشغل بالوقود هي أيضا. وفي 
للصليب األحمر  الدولية  اللجنة  الثاني/يناير وفرت  14 كانون 
غزة  في  رئيسية  مستشفيات  ألربع  ايام  سبعة  لمدة  الوقود 
هي الشفاء واألقصى وناصر والمستشفى األوروبي في غزة 
المرافق  هذه  في  األساسية  الخدمات  تشغيل  دعم  أجل  من 

خالل ساعات انقطاع الكهرباء.

تصدير  توقف  اإلسرائيلية  السلطات 
الفراولة إلى الضفة الغربية

في 6 كانون الثاني/يناير حظرت السلطات اإلسرائيلية تصدير 
الفراولة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية مدعية أن بعض 
ونفى  موافقة.  بدون  إسرائيل  إلى  دخلت  السابقة  الشحنات 
اإلسرائيلية سابقا  السلطات  االدعاء. وسمحت  هذا  غزة  تجار 
الضفة  إلى  طن(   6-7( يوميا  فراولة  شحنة  بتصدير  السماح 
الغربية، وهو ترتيب رفضته السلطات الفلسطينية. وسيؤثر 
هذا التقييد على انتاج الفراولة في غزة وخصوصا أن موسم 

التصدير إلى األسواق األوروبية أوشك على االنتهاء.

وفي الفترة ما بين 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و16 كانون 
الثاني/يناير 2015 سمح بتصدير ما مجموعه 120 شحنة إلى 
السلطات  التي طبقتها  التسهيالت  الغربية في سياق  الضفة 
اإلسرائيلية في أعقاب وقف إطالق النار. ومنذ فرض الحصار 
كاملة  بصورة  اإلسرائيلية  السلطات  حظرت   2007 عام  في 
تقريبا تصدير البضائع من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل 
وهما السوقان الرئيسيان لمنتجات غزة. وتفيد مصادر إعالمية 
األول/ تشرين  شهر  منتصف  في  إسرائيل  أعلنت  إسرائيلية 

أكتوبر عن خطة تسمح بتصدير منتجات معينة من قطاع غزة 
إلى الضفة الغربية لدعم اقتصاد غزة. بالرغم من ذلك تفيد 
لجنة تنسيق المعابر الفلسطينية أن إسرائيل لم تبلغها بإطار 

عمل لنقل البضائع حتى اآلن.

في  الحركة  أمام  مغلقا  زال  ما  رفح  معبر 
االتجاهين

التي  الفترة  ما بين مصر وغزة مغلقا طوال  بقي معبر رفح 
شملها هذا التقرير. وأغلقت السلطات المصرية المعبر في 24 
وقعت  التي  الهجمات  أعقاب  في   2014 األول/أكتوبر  تشرين 
مصريا،  جنديا   30 مقتل  إلى  وأدت  سيناء  جزيرة  شبه  في 
أمام  جزئية  بصورة  سوى  المعبر  يفتح  لم  الوقت  ذلك  ومنذ 
الداخلين إلى غزة فقط في الفترة ما بين 26 تشرين الثاني/

نوفمبر و1 كانون األول/ديسمبر، و في االتجاهين في الفترة 
الفترة  تلك  وخالل  األول/ديسمبر.  كانون   23 و   21 بين  ما 
أّن ما يقرب من  والمعابر في غزة  الحدود  أفاد مدير سلطات 
تمكنوا  والطالب  المرضى  من  معظمهم  شخص   1,516
إليها.   العودة  من  تمكنوا   4,078 إلى  إضافة  غزة  مغادرة  من 
وهناك ما يقرب 17,000 شخص مسجلين من بينهم مرضى 
غيرهم   37,000 إلى  باإلضافة  غزة،  من  الخروج  ينتظرون 
بالسفر  يرغبون  بينهم حجاج  بالخروج من غزة من  يرغبون 
إلى المملكة العربية السعودية. وخالل عام 2014 أغلق معبر 
رفح 207 أيام أو 57 بالمائة من العام. ويزيد هذا اإلغالق من 
أثر القيود اإلسرائيلية المفروضة منذ زمن طويل على تنقل 
الغالبية  تزال  وما  إسرائيل.  مع  إيريز  معبر  غبر  األشخاص 
العظمى من سكان غزة غير قادرة على العبور عبر معبر رفح 

أو معبر إيريز.

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_01_23_english.pdf

