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القوات  يد  على  فلسطينيا   30 إصابة 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية.

أصيب هذا األسبوع 30 فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية، 
أنحاء  في  متعددة  اشتباكات  خالل  أطفال،  تسعة  بينهم  من 
الضفة الغربية. ومن بين هذه اإلصابات ست إصابات باألعيرة 
الذي أسفر عن  الحادث  أطفال. ووقع  أربعة  بينهم  الحية، من 
خالل  شباط/فبراير   13 في   ،)16( اإلصابات  من  عدد  أكبر 
اشتباك بين القوات اإلسرائيلية وراشقي الحجارة في العيزرية 

في محافظة القدس.

بينهم طفالن، في  األسبوع، من  إصابات هذا  وسجلت خمس 
الرئيسي  عزون  قرية  مدخل  إغالق  ضد  قلقيلية  محافظة 
وخالل المظاهرة األسبوعية التي تنظم ضد اإلغالق المتواصل 

لمدخل قرية كفر قدوم.

إصابات  إلى ست  لحم(  )بيت  عايدة  اشتباكان في مخيم  وأدى 
لغوث  المتحدة  األمم  وكالة  مع  متعاقد  بينهم  من  إضافية، 
 30 العمر  الفلسطينيين )األونروا( يبلغ من  وتشغيل الالجئين 
صدره  في  بالمطاط  مغلفة  معدنية  برصاصة  أصيب  عاما، 
القوات  بين  االشتباكات  لموقع  مجاور  مكتب  في  عمله  أثناء 
وارتفعت  الحجارة.  رشق  في  يشاركون  وأطفال  اإلسرائيلية 
مثل هذه االشتباكات تدريجيا في مخيم عايدة خالل عام 2014 

وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 163 آخرين.

وإجماال، نفذت القوات اإلسرائيلية خالل هذا األسبوع 74 عملية 
تفتيش واعتقال مقارنة بمتوسط أسبوعي بلغ 87 عملية في 
عام 2014 ومتوسط أسبوعي بلغ 84 عملية حتى هذا التاريخ 
من عام 2015. وعلى غرار الفترة التي شملها التقرير السابق، 
نفذ ثلث هذه العمليات في محافظة القدس، وأدت اثنتان منها 

إلى اندالع اشتباكات أسفرت عن وقوع ثالث إصابات.

القضايا الرئيسية
إصابة 30 فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية.  ●

ثلث االعتقاالت هذا األسبوع كانت في محافظة القدس  ●
السلطات اإلسرائيلية تهدم خمسة مبان في المنطقة )ج( والقدس الشرقية وتصدر أوامر طرد تتعلق بما يقرب من 650   ●

دونم من األراضي.
غزة تعلق مؤقتا استيراد الفواكه اإلسرائيلية  ●

استمرار إغالق معبر رفح وعدم فتحه استثنائيا منذ 22 كانون الثاني/يناير 2015  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية

0هذا األسبوع
20151 )لتاريخ اليوم(

2)نفس الفترة(2014 

5,868 192

هذا األسبوع

هذا األسبوع

المعدل 
األسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2014المجموع في 2015
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بالتنسيق ننقذ األرواح

هجمات  أي  األسبوع  هذا  تسجل  لم 
للمستوطنين اإلسرائيليين

أي   2005 عام  منذ  األولى  للمرة  األسبوع،  هذا  تُسجل  لم 
األسبوعي  المتوسط  بلغ  حيث  الفلسطينيين،  ضد  هجمات 
مقارنة  هجمات  أربع  التاريخ  هذا  حتى  المستوطنين  لهجمات 

بست هجمات في عام 2014.
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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

333 26

229 33

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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هجمات  سبع  وقوع  عن  إسرائيلية  إعالمية  مصادر  وأفادت 
نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين تضمنت رشق الزجاجات 
في  اإلسرائيلية  والمنازل  السيارات  باتجاه  والحجارة  الحارقة 
القدس الشرقية ومحافظات رام اهلل والخليل وبيت لحم وأدت 
جميعها إلى إلحاق أضرار بالممتلكات. وفي حادثين منفصلين 
العدد( رشق فلسطينيون زجاجات دهان  )غير مشمولين في 
وحجارة باتجاه القطار الخفيف في منطقة شعفاط في القدس 
القوات  لنوافذها. ونفذت  إلحاق أضرار  إلى  ادى  الشرقية مما 
واعتقال،  تفتيش  عمليات  الحوادث  هذه  عقب  اإلسرائيلية 

ولكن لم يبلغ عن وقوع اعتقاالت.

هدم أربعة مبان في محافظة القدس
هدمت السلطات اإلسرائيلية خالل الفترة التي شملها التقرير 
تراخيص  على  حصولها  عدم  بحجة  فلسطينية  مبان  أربعة 
إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تضرر 25 فلسطينيا. وبالتالي 
كانون  شهر  من  األول  منذ  هدمت  التي  المباني  عدد  يصل 
الفترة  في   119 بهدم  مقارنة   89 إلى   2015 الثاني/يناير 
السلطات  أصدرت  ذلك  إلى  إضافة   .2014 عام  من  المماثلة 
اإلسرائيلية أمر وقف بناء على األقل وأمرا طرد هذا االسبوع.

وفي القدس الشرقية هدمت السلطات اإلسرائيلية منزال غير 
مأهول في سلوان بُني في عام 2014 على أرض فلسطينية 
خاصة. ويبلغ عدد سكان سلوان 55,000 نسمة وهي مجاورة 
للبلدة القديمة في القدس. وبسبب موقعها االستراتيجي كانت 
اإلسرائيلية  االستيطانية  للنشاطات  هدفا  متكررة  بصورة 
الحكومة  من  بدعم  الدينية  االستيطانية  والمنظمات 

اإلسرائيلية.

في  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل 
وإسطبل  تجاريا  مبنى  القدس  محافظة  في  )ج(  المنطقة 
في  طابقين  من  ومنزال  البدوي  الطور  لتجمّع  يعود  خيول 
تجمّع الخاليلة تضمن أربع محالت تجارية وشقة سكنية غير 
مأهولة. ونتيجة لذلك تضررت عائلة الجئين مسجلة مؤلفة 
التجمّعان،  ويقع  أطفال.  أربعة  بينهم  من  أفراد  سبعة  من 
الجدار  من  »القدس«  جانب  في  آخر،  تجمّعا   15 جانب  إلى 
وهي مفصولة عن بقية الضفة الغربية. ويحرم سكان هذه 
التجمعات الذين يحملون هوية الضفة الغربية )ما يقرب من 
1,500 فلسطيني( من الوصول إلى مناطق القدس الشرقية 
على  الحصول  أو  التسوق  أو  عمل  عن  للبحث  المحيطة 
الخدمات. كما أّن التنقل من منازلهم إلى بقية الضفة الغربية 
مشروط بالحصول على تصاريح »مناطق التماس« أو تسجيل 

أسمائهم في قوائم تنسيق عند أقرب حاجز.

وأصدرت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع أيضا في المنطقة 
األراضي  دونما من   650 يزيد عن  بما  تتعلق  أوامر طرد  )ج( 
المزروعة في قرية الشيوخ وهي أوامر تؤثر على ما يقرب من 
20 عائلة. وأعلن عن هذه األراضي أراض عامة )تعرف أيضا 

هذا األسبوع

هذا األسبوع

هذا األسبوع

القدس الشرقية

القدس الشرقية

المنطقة ج

المنطقة ج

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_arabic.pdf


التقرير األسبوعي لحماية المدنيين  
16-10 شباط/فبراير 2015

3

207

1

0

2014

2015

This week

باسم »اراضي دولة«( في الثمانينات وتم ضمها داخل حدود 
مشابه  أمر  إصدار  وتمّ  اإلسرائيلية.  أربع  كريات  مستوطنة 
هذا األسبوع في قرية تياسير )طوباس( يدعو إلى إزالة 300 

شجرة زيتون وإذا ما نفذ هذا األمر فإنه سيؤثر على عائلة من 
سبعة أفراد.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

0هذا األسبوع
20150 )لتاريخ اليوم(
5)نفس الفترة(2014

10,763* 6

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2014المجموع في 2015

هذا األسبوع

*The figure includes Palestinian injuries during the recent Israeli 
offensive on Gaza (10,500)

في  »التحذيرية«  النيران  إطالق  استمرار 
المناطق المقيد الوصول إليها

اإلسرائيلية  القوات  الفترة حوادث إطالق  استمرت خالل هذه 
النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر يوميا 
17 حادثا خالل الفترة التي شملها  حيث سجل ما ال يقل عن 
حادثين  وفي  إصابات.  وقوع  عن  منها  أي  تسفر  لم  التقرير، 
باتجاه  النار  اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت  األقل  على 
قوارب صيد فلسطينية كانت مبحرة 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 
والقطاع  الفلسطينيين  أمن  تقوض  غزة  شواطئ  طول 
آلالف  للدخل  الرئيسي  المصدر  وهو  غزة  في  الزراعي 

المزارعين وصيادي األسماك وعائالتهم.

اإلسكان  مراكز  في  شبّ  حريق  في  فلسطيني  رضيع  وفاة 
الجماعية التابعة لوكالة األونروا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة طفل يبلغ من العمر 
4 أشهر في حريق شبّ في أحد مراكز اإلسكان الجماعية التابعة 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
والدا  وأصيب  حانون.  بيت  في  داخليا  للمهجرين  )األونروا( 
نتيجة  اندلع  الحريق  أّن  أولي  تحقيق  ويفيد  بجروح.  الطفل 
عطل كهربائي. ويعيش حاليا ما يزيد عن 10,000 فلسطيني 
مراكز  في  صعبة  معيشة  ظروف  في  داخليا  المهجرين  من 
إسكان جماعية تابعة لوكالة األونروا. وتؤكد الوكالة أن قضية 
مراكز  في  يعيشون  الذين  داخلين  المهجرين  وسالمة  أمن 
اإلسكان الجماعية تعتبر أمر ذا أهمية كبرى. ونفذت الوكالة 
مؤخرا تدريبا يتعلق بالسالمة عند وقوع الحرائق من بينهم 
موظفي مركز إسكان جماعي في بيت حانون، وأعادت فحص 
السالمة  بيئة  لتعزيز  الجماعية  المراكز  في  الكهرباء  شبكات 

في هذه المراكز.

الفواكه  استيراد  مؤقتا  تعلق  غزة 
اإلسرائيلية

أعلن وزير الزراعة في غزة في 16 شباط/فبراير تعليق شراء 
و استيراد الفواكه اإلسرائيلية إلى غزة بصورة مؤقتة بداية 
اإلسرائيلية  السلطات  تعليق  على  ردا  شباط/فبراير   18 من 

نقل الفراولة من غزة إلى الضفة الغربية.

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

األوروبية أوشك على االنتهاء.

حظرت   2007 حزيران/يونيو  عام  في  الحصار  فرض  ومنذ 
إلى  البضائع من غزة  تقريبا تصدير  كاملة  إسرائيل بصورة 
الضفة الغربية وإسرائيل وهما السوقان الرئيسيان لمنتجات 
سياق  في   ،2014 الثاني/نوفمبر  تشرين   6 وفي  غزة. 
إطالق  وقف  اتفاقية  إليها خالل  التوصل  تمّ  التي  التفاهمات 
من  محدودة  زراعية  منتجات  تصدير  إسرائيل  سمحت  النار، 

قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ما زال معبر رفح بين مصر وغزة مغلقا
بقي معبر رفح مغلقا طوال الفترة التي شملها التقرير. ويفاد 
أّن ما يزيد عن 30,000 شخص مسجلين وينتظرون السماح 
بين  بينهم مرضى وطالب. ومن  إلى مصر من  بالعبور  لهم 
 17,000 هذا العدد تفيد سلطة الحدود والمعابر أن ما يقرب 
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https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_20_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

تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

هذا األسبوع

المعدل األسبوعي 
2014

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

هذا األسبوع

شخص مسجلين لدى وزارة الداخلية للحصول على تصاريح 
سفر عاجلة في حال تمّ فتح المعبر. وكانت آخر مرة ُفتح فيها 
 20 بين  ما  الفترة  في  باالتجاهين  استثنائية  بصورة  المعبر 
قافلة  ولمرور  المسافرين  أمام  الثاني/يناير  كانون   22 إلى 

إنسانية تحمل مواد طبية وغذائية.

يوما سمح خاللها   158 المعبر  فتح  برمته   2014 عام  وخالل 
 2013 بعام  مقارنة  باالتجاهين  فلسطينيا   97,690 بعبور 
التي فتح المعبر خاللها 262 يوما مما سمح بعبور 302,240 

فلسطينيا في االتجاهين.

على  قادرة  غير  غزة  سكان  من  العظمى  الغالبية  تزال  وما 
السلطات  وأعلنت  إيريز.  معبر  أو  رفح  معبر  عبر  العبور 
اإلسرائيلية في 17 شباط/فبراير عن تسهيالت إضافية على 
القيود المفروضة على عمل هذا المعبر. ويفيد اإلعالن أّن هذه 
الذين يسمح بعبورهم  التجار  التسهيالت تتضمن زيادة عدد 
من  الشهرية  الحصة  وزيادة  تاجر،   800 إلى   400 من  يوميا 
وتوسيع   5,000 إلى   3,000 من  للتجار  تمنح  التي  التصاريح 
المالبس  كمنتجات  غزة  من  والصناعية  الزراعية  الصادرات 

واألثاث.

*The covering period for exports from 27 - 31 January 2015

*The covering period for exports from 27 - 31 January 2015

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_20_english.pdf
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_13_english.pdf

