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واالشتباكات  اإلصابات  عدد  في  انخفاض 
مع القوات اإلسرائيلية

طرأ خالل الفترة التي شملها التقرير انخفاض حاد في عدد المصابين 
باألسبوع  مقارنة  الثلثين  من  يقرب  بما  الفلسطينيين  صفوف  في 
الماضي )52 إصابة(. وأصيب ما مجموعه 18 فلسطينيا هذا األسبوع 
على يد القوات اإلسرائيلية من بينهم تسعة أصيبوا بأعيرة حية. ووقع 
12 من إصابات هذا األسبوع خالل اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية 
بالقرب من  أثناء مظاهرة  رام اهلل  نيسان/أبريل في   4 اندلعت في 
حاجز بيتونيا نُظمت تضامنا مع األسرى الفلسطينيين المعتقلين في 
بأعيرة  إصابات  ستة  اإلصابات  هذه  وتتضمن  اإلسرائيلية.  السجون 
بالمطاط وإصابة واحدة جراء  بأعيرة معدنية مغلفة  حية وإصابتان 
إطالق قنبلة غاز مسيل للدموع بشكل مباشر والباقي أصيبوا جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأصيب ثالثة فلسطينيين آخرين جراء أعيرة حية خالل اشتباكات مع 
القوات اإلسرائيلية من بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عاما عند مدخل 
رام  )وكالهما في  النبي صالح  ورجل أصيب في قرية سلواد  قرية 
اهلل(، وأصيب آخر بعد رشق زجاجة حارقة على سيارة جيب عسكرية 

إسرائيلية في قرية حوارة )نابلس(.

وبلغت نسبة اإلصابات باألعيرة الحية أربعة بالمائة من بين مجمل 
أما اإلصابات   .2012 بالمائة عام  باثنين  2013 مقارنة  إصابات عام 
اشتباكات  خالل  فوقعت  األسبوع  هذا  سجلت  التي  األخرى  الثالثة 
منفصلة في مخيم عايدة لالجئين )بيت لحم( ومخيم بالطة )نابلس( 

وبلدة العيزرية )القدس(.

مئات  وإتالف  فلسطينيين  ستة  إصابة 
المستوطنين  يد  على  الزيتون  أشجار 

اإلسرائيليين
وقوع  األسبوع  هذا  خالل  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  سجل 
وقوع  إلى  أدت  اإلسرائيليين،  بالمستوطنين  متصلة  حوادث  تسعة 

إصابات في صفوف الفلسطينيين وإلى أضرار بممتلكاتهم.

من  فلسطينيين  ستة  نيسان/أبريل   4 في  وقع  حادث  في  أصيب 
مستوطنين  مع  اشتباكات  خالل  وامرأتين  عاما(   17( طفالن  بينهم 

القضايا الرئيسية

إصابة ستة فلسطينيين وإتالف مئات أشجار الزيتون على يد المستوطنين اإلسرائيليين  ●
تهجير ما يقرب من 90 شخصا بسبب عمليات الهدم في أنحاء المنطقة )ج( في الضفة الغربية  ●

ارتفاع حدة التوتر في قطاع غزة بعد هدوء الغارات الجوية اإلسرائيلية  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية
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بالتنسيق ننقذ األرواح

إسرائيليين في منطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية. واندلعت 
االشتباكات بعد رشق مستوطنين إسرائيليين الحجارة باتجاه سيارات 
ومنازل فلسطينية وهم في طريقهم لزيارة قبر في المنطقة. وفي 
أعقاب ذلك، تدخلت القوات اإلسرائيلية وأخلت المستوطنين واعتقلت 

اثنين من المصابين الفلسطينيين.

أدت  هجمات  ثمانية  األسبوع  هذا  اإلسرائيليون  المستوطنون  ونفذ 
إلى إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وتضمنت خمسة من هذه 
اقتلع  حيث  زيتون:  وشتلة  835 شجرة  من  يقرب  ما  إتالف  الهجمات 
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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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المستوطنين ما يقرب من 600 شجرة وسرقوا بعضها في حادثين 
منفصلين نفذهما مستوطنون من البؤرة االستيطانية نيفيه دانييل 
شمال في بيت لحم في 4 و5 نيسان/أبريل، واقتلع مستوطنون من 
نيسان/  6 في  زيتون  شجرة   150 من  يقرب  ما  سوسيا  مستوطنة 

يقرب  ما  المستوطنون وسرقوا  اقتلع  نيسان/أبريل   5 وفي  أبريل، 
)نابلس(.  يتسهار  مستوطنة  من  بالقرب  زيتون  شتلة   50 من 
أضرارًا  اإلسرائيليون  المستوطنون  ألحق  أخرى  حوادث  ثالثة  وفي 
بسيارتين فلسطينيتين، حيث رشقوا سيارة منهما أثناء سفرها في 
بالقرب من منزل في قرية جالود  60 في رام اهلل، واألخرى  شارع 

)نابلس(، وقتلوا رأس ماشية وأصابوا آخر في الخليل.

في  بالحجارة  إسرائيلي  مستوطن  رشق  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل 
البلدة القديمة في القدس وما زال الفاعل مجهوال. وأبلغ هذا األسبوع 
أيضا عن وقوع عدة حوادث رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة نفذها 
فلسطينيون ضد مستوطنين أثناء سفرهم في محافظتي القدس 

ورام اهلل، بعضها أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارات.

موجة من عمليات الهدم تؤدي إلى تضرر 
ما يزيد عن 200 شخص

مبنى   50 مجموعه  ما  األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
حصولها  عدم  بحجة  الغربية  الضفة  في  )ج(  المنطقة  أنحاء  في 
على تراخيص إسرائيلية للبناء. وأدت عمليات الهدم إلى تهجير 93 
118 آخرين. وهُدم  شخصا نصفهم من األطفال، وأدت إلى تضرر 
منزل متنقل على يد أصحابه في حي الطور في القدس الشرقية 

في 2 نيسان/أبريل مما أدى إلى تهجير أربعة أشخاص.

ونفذ ما يزيد عن نصف عمليات الهدم هذا األسبوع في 1 نيسان/
أبريل في منطقة غور األردن وأثرت على التجمعات الرعوية وهي 
العجاج  والجفتلك/أبو   )13( والجعوانة  مبنى(   14( البقيعة  حمصة 
)2( وحمصة البصلية )1(. وبالتالي وصل مجموع عدد المباني التي 
هدمت في غور األردن منذ مطلع العام إلى ما يزيد عن 130 مبنى 
أدت إلى تهجير 250 شخصا. وكان 16 من بين المباني التي هدمت 
والتهجير في  الهدم  وارتفعت عمليات  مانحة.  بها جهات  تبرعت  قد 
عدد  ارتفع  حيث  الماضية  السنة  خالل  حادا  ارتفاعا  األردن  غور 
 ،2012 بعام  مقارنة  مثليه  عن  يزيد  ما  إلى  المهجرين  األشخاص 
وتحديدًا ارتفع من 279 مهجّر إلى 590. وإجماال، بلغت نسبة عمليات 
الهدم التي نفذت في غور األردن 60 بالمائة من مجمل عدد عمليات 

الهدم في المنطقة )ج( خالل عام 2003.

باإلضافة إلى ذلك هدمت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع أربعة 
)الخليل(  التواني  في  العيش  لكسب  تستخدم  مبنى  و13  مساكن 
األحمر-متهاوش  والخان  البابا  جبل  البدويين  التجمعين  وفي 
)وكالهما في محافظة القدس(، وفي مدينة طولكرم وبلدة برطعة 
والخط  الجدار  بين  مغلقة  منطقة  في  الواقعة  )جنين(،  الشرقية 
األخضر. ونتيجة لذلك تمّ تهجير 39 شخصا وتضرر مصادر كسب 
العيش لـ84 آخرين. باإلضافة إلى ذلك أصدرت القوات اإلسرائيلية 
مولته  )معظمها  سكنية  مبان  عشرة  ضد  بناء  ووقف  هدم  أوامر 
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جهات مانحة( في التجمع البدوي الخان األحمر-متهاوش، ومخماس، 
والكسارات والنخيلة في محافظة القدس.

وخالل هذا األسبوع أيضا تم إخالء ما يقرب من 20 عائلة فلسطينية 
في  طفال(   70 بينهم  من  شخصا   120 من  يقرب  )ما  منازلها  من 

إلفساح  )طوباس(  األردن  غور  شمال  في  ابزيق  الرعوي  التجمّع 
المجال أمام إجراء تدريب عسكري إسرائيلي في المنطقة.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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معدل أسبوعي

بينهما  من  اثنين  فلسطينيين  إصابة 
رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر في غزة

الفلسطينية  والمجموعات  اإلسرائيلية  القوات  بين  التوتر  شهد 
المسلحة هذا األسبوع ارتفاعا نسبيا بعد أسبوعين لم يبلع خاللهما 
هذا  وأبلغ  غزة.  قطاع  على  إسرائيلية  جوية  غارات  أي  وقوع  عن 
األسبوع عن أّن القوات الجوية اإلسرائيلية شنت عشر غارات جوية 
إسرائيل.  باتجاه جنوب  بعد إطالق صواريخ فلسطينية  األقل  على 
العمر  من  يبلغ  رضيع  طفل  بينهما  من  إصابتين  وقوع  عن  وأبلغ 
إسرائيلي  صاروخ  سقوط  بعد  نيسان/أبريل   4 في  أشهر  أربعة 
في أرض زراعية شمال مخيم النصيرات مما أدى إلى تدمير أبواب 
ونوافذ ما يقرب من 20 منزال مجاورا: وأفادت مصادر إسرائيلية أن 
القوات الجوية اإلسرائيلية استهدفت منشأة عسكرية تابعة لحماس 
نيسان/أبريل  و6   4 في  منفصلة  حوادث  ثالثة  وفي  المنطقة.  في 
الجوية  الغارات  جراء  عمل  وورش  بسيارات  أضرار  إلحاق  عن  أبلغ 
التحتية  البنى  من  وغيرها  مياه  بئر  جانب  إلى  جباليا  منطقة  في 
التي دمرت في بيت حانون. باإلضافة إلى ذلك أبلغ هذا األسبوع أّن 
المجموعات الفلسطينية المسلحة أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه 

جنوب إسرائيل ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وصول  على  القيود  فرض  في  اإلسرائيلية  القوات  واستمرت 
قطاع  بين  السياج  طول  على  الواقعة  المناطق  إلى  الفلسطينيين 
تبعد عن  التي  األسماك  مناطق صيد  إلى  باإلضافة  وإسرائيل  غزة 
الشاطئ مسافة تزيد عن ستة أميال بحرية. وسجل هذا األسبوع ما ال 
يقل عن حادثين أطلقت فيهما القوات اإلسرائيلية األعيرة التحذيرية 
يجمعون  كانوا  فلسطينيين  باتجاه  للدموع  المسيل  الغاز  وقنابل 
الخردة المعدنية من منطقة إيريز الصناعية سابقا، إلجبارهم على 
القوات اإلسرائيلية  2 نيسان/أبريل اعتقلت  المنطقة. وفي  مغادرة 
السياج  عبر  إسرائيل  إلى  العبور  محاولتهم  بعد  فلسطينيين  ثالثة 
األقل  على  حوادث  أربع  في  ذاته  السياق  وفي  الهيا.  بيت  شمال 
تقريبا  متر   200 مسافة  اإلسرائيلية  والجرافات  الدبابات  توغلت 
لألراضي  تجريف  عملية  وأثناء  لألراضي.  تجريف  عمليات  ونفذت 
وفجرت  قذيفة  اإلسرائيلية  الدبابات  أطلقت  نيسان/أبريل   7 في 
عبوة ناسفة زرعتها المجموعات الفلسطينية المسلحة بالقرب من 

السياج. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

حادثا   11 في  اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت  ذلك  غرار  وعلى 
أو  تقترب  كانت  فلسطينية  صيد  قوارب  باتجاه  التحذيرية  النار 
تجاوزت حدود األميال الستة المفروضة على وصول الفلسطينيين 
إلى مناطق في البحر. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وخالل 

إحدى هذه الحوادث وقع في 3 نيسان/أبريل صادرت القوات البحرية 
اإلسرائيلية قاربا فلسطينيا كان مبحرا في منطقة تبعد أربعة أميال 
القارب  الشاطئ لالجئين. وما زال  الشاطئ غرب مخيم  بحرية عن 

محتجزًا لدى إسرائيل.

ما زال معبر رفح مغلقا أمام عبور الحاالت 
اإلنسانية

لعبور  استثنائية  بصورة  نيسان/أبريل  و7   6 في  رفح  معبر  فتح 
على  العالقين  المسافرين  ولعودة  غزة  من  والمعتمرين  الحجاج 
الجانب المصري من المعبر. وغادر ما يقرب من 791 حاجًا ومعتمرًا 
428 شخصا خالل اليومين. وفتح المعبر  إلى مصر ودخل إلى غزة 
آخر مرة للحاالت اإلنسانية في 31 آذار/مارس ومنذ ذلك الوقت لم 
فئات  ذلك  في  بما  فلسطيني  أي  بعبور  المصرية  السلطات  تسمح 

المسافرين األربعة التي تمّ تصنيفها سابقا بأنها حاالت إنسانية. 

ثالثة  المعبر  فتح  أنه رغم  والحدود في غزة  المعابر  وتفيد سلطة 
آالف  أّن  إال  آذار/مارس(  و31  و30   29( الماضي  األسبوع  أيام خالل 
السفر  جوازات  وحملة  وطالب  طبية  حاالت  بينهم  ومن  األشخاص 
األجنبية وتأشيرات لدول أخرى ما زالوا عالقين في غزة بسبب فتح 
إلى  العبور  أجل  من  الطويلة  والتأخيرات  محدودة  لفترات  المعبر 

مصر.
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المعدل األسبوعي 
في الفترة بين 

يناير- يونيو  2013

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_4_10_english.pdf

.yassinm@un.org ، +972 (0)2 5829962 للمزيد من المعلومات، االتصال على مي ياسين

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

معدل أسبوعي

معدل أسبوعي

المعدل األسبوعي 2012

المعدل األسبوعي 2012

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

هذا األسبوع
إلى غزة
من غزة

تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

)كيرم  سالم  أبو  وكرم  إيريز  معبري  عمل  األسبوع  هذا  واستمر 
الماضي.  األسبوع  غرار  على  روتينية  بصورة  إسرائيل  مع  شالوم( 
إلى  دخل  نيسان/أبريل  و5  آذار/مارس   30 بين  ما  الفترة  وفي 
سالم  أبو  كرم  معبر  عبر  شاحنة  حمولة   1,014 من  يقرب  ما  غزة 
)كيرم شالوم(. وتمثل هذه الكمية زيادة بنسبة خمسة بالمائة عن 
 .2014 عام  خالل  شاحنة  حمولة   963 البالغ  األسبوعي  المتوسط 
الوحيد  التجاري  المعبر  )كيرم شالوم(  أبو سالم  كرم  معبر  ويعتبر 
المعابر  إغالق  أعقاب  في  وإسرائيل  غزة  بين  يعمل  زال  ما  الذي 

التجارية الثالثة األخرى بين 2008 و2011.

استمرار نقص الطاقة في غزة
في الفترة ما بين 25 و31 آذار/مارس دخل إلى محطة توليد كهرباء 
بنصف  العمل  للمحطة  أتاح  مما  الوقود  من  لتر    1,149,029 غزة 
قدرتها التشغيلية منتجة 60 ميغاوط من الوقود حيث بلغت فترات 
انقطاع الكهرباء المجدولة 12 ساعة يوميا. ويعطل انقطاع الكهرباء 
ومنها  الخدمات  إلى  الوصول  وخصوصا  غزة  داخل  اليومية  الحياة 

المياه والصرف الصحي والخدمات الطبية.

وال تكفي كميات الوقود التي يُسمح بدخولها يوميا عبر معبر كرم 
لتشغيل  غزة سوى  كهرباء  توليد  لمحطة  )كيرم شالوم(  أبو سالم 
التشغيلية(  قدرتها  بنصف  حاليا  المحطة  )تعمل  اليومية  العمليات 
المتوقع  اإلغالق  يتسبب  وقد  االحتياطي.  لتخزين  تكفي  ال  ولكنها 
األعياد  القادم بسبب  األسبوع  )كيرم شالوم(  أبو سالم  لمعبر كرم 
اليهودية إلى نقص في الوقود ويضطر المحطة إلى اإلغالق كليا إذا 

لم يتوفر لديها احتياطي كاف من الوقود خالل األيام القادمة.


