
الحوادث المتصلة بمستوطنين
أو  الفلسطينيين  صفوف  في  إصابات  إلى  أدت  التي  الحوادث 

أضرار بممتلكاتهم: 
في 2012 مقابل الفترة ذاتها من عام 2011:   17 مقابل 19 

الفلسطينيون الذي أصيبوا هذا األسبوع: 1
ذاتها من  الفترة  2012 مقابل  الذي أصيبوا في   الفلسطينيون 

عام 2011: 9 مقابل  8
المستوطنون الذي أصيبوا في 2012 مقابل الفترة ذاتها من عام 

2011:   1 مقابل 3 

  التقرير األسبوعي لحماية المدنيين
 18-24 كانون الثاني/يناير 2012

المتحدة  األمم 
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب 

المحتلة  الفلسطينية  األراضي 

ochaopt@un.org | www.ochaopt.org | +972 )0( 2 582 5841 972+ | فاكس )ص.ب. 38712 القدس الشرقية 91386 | هاتف  9962 582 2 )0

القضايا الرئيسية
أدت فترات انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الطلب في غزة إلى زيادة استخدام األساليب غير اآلمنة للتدفئة كاستخدام مدافئ الفحم. وقد 

توفي هذا األسبوع شخصان إثر تعرضهما لالختناق في منزلهما نتيجة استخدامهما لمثل هذه األساليب.

تمّ تهجير ما يزيد عن 50 شخص في المنطقة )ج( هذا األسبوع في سياق عمليات الهدم في محيط القدس.

متعلقة  بشرية  خسائر  وقوع  استمرار 
بالصراع نتيجة النشاط االستيطاني

القوات  يد  على  فلسطينيين  عشرة  األسبوع  هذا  أصيب 
اإلجراءات  ضد  األسبوعية  المظاهرات  خالل  اإلسرائيلية 
الرئيسي  المدخل  إغالق  فيها:  بما  بالمستوطنات  المتصلة 
)قلقيلية(،  كيدوميم  مستوطنة  بجوار  قدوم  كفر  لقرية 
وتوسيع مستوطنة حلميش )رام اهلل(، وبناء الجدار في قرية 
المعصرة )بيت لحم(، بالقرب من مستوطنة إفراتا. وأصيب 
فلسطيني آخر بعد إطالق النار عليه بحجة محاولته مهاجمة 
أصيب  وقد  )القدس(.  قلنديا  حاجز  على  إسرائيلي  جندي 
االعتداء  أيضًا بعد  17 عامًا  العمر  يبلغ من  فتى فلسطيني 
عليه جسديا على يد مستوطنين إسرائيليين أثناء عمله في 
أرضه الواقعة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور )الخليل(.

وخالل هذا األسبوع أيضا، خرّب المستوطنون اإلسرائيليون 
رفع  مما  اهلل(،  )رام  ابزيع  دير  لقرية  تعود  زيتون  شجرتي 
عام  في  المستوطنين  يد  على  دمرت  التي  األشجار  عدد 
2012 إلى ما يزيد عن 100 شجرة. وفي عام 2011، خرّب 

المستوطنون ما يزيد عن 10,000 شجرة.

العمر  يبلغ من  )أحدهما  أصيب طفالن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  منفجرة  غير  ذخيرة  انفجار  بعد   )13 واآلخر  عاما   11
بالقرب من منطقة عسكرية  لعبهما  أثناء  الخليل  محافظة 
بالقرب من قرية جنبا. وفي عام 2011، أصيب أربعة أطفال 

في حوادث مشابهة.

وخالل هذا األسبوع أيضا دهمت القوات اإلسرائيلية مكاتب 
الدولية للصليب األحمر واعتقلت عضوين من  تابعة للجنة 
وتفيد  الفلسطيني عن حركة حماس.  التشريعي  المجلس 

بسبب  اعتقالهما  تمّ  العضوين  أّن  اإلسرائيلية  السلطات 
مكوثهما في القدس بصورة غير قانونية بعد سحب بطاقات 
أعضاء  ثالثة  وأعتقل  عام.  عن  يزيد  ما  قبل  هوياتاهما 
آخرين في محافظتي رام اهلل وبيت لحم بسبب ارتباطهما 

بحركة حماس.

الضفة الغربية 
يد  على  الفلسطينية  البشرية  الخسائر 

القوات اإلسرائيلية
عدد القتلى هذا األسبوع: 0

عام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة   2012 عام  خالل  القتلى  عدد 
201: 0 مقابل 5

اإلصابات خالل هذا األسبوع: 12، 10 أصيبوا خالل المظاهرات،
ومن بينهم: 0 أطفال

عدد المصابين خالل عام 2012 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 
2011: 43 مقابل 89

عمليات البحث واالعتقال: حوالي 90
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تهجير 50 شخصا بسبب عمليات الهدم
هدمت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع 17 مبنى فلسطينيا 
في المنطقة )ج( في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على 

تراخيص للبناء. 

عناتا  قرية  في  موقعين  في  مساكن  ثماني  هُدمت  وقد 
إلى  أدى  مما  بدوي،  مجتمع  أحدهما  القدس(،  )محافظة 
التي  المنازل  أحد  طفال.   29 بينهم  من  شخصا،   52 تهجير 
هدمت والذي كان يُستخدم كمركز اجتماعي قدُ هُدم للمرة 
الخامسة. ويواجه القسم الواقع في المنطقة )ج( من قرية عناتا 
خطر التهجير بسبب أوامر الهدم المعلقة وغيرها من الظروف 
السلطات  تُطبقها  التي  السياسات  عن  الناتجة  الصعبة 
المباني  أما  الغربية.  الضفة  )ج( في  المنطقة  اإلسرائيلية في 
غير  تجارية  األسبوع فهي محالت  هُدمت هذا  التي  المتبقية 
مستخدمة تعود لثماني عائالت فلسطينية في مجتمع العوجا 
السلطات  إلى ذلك، أصدرت  باإلضافة  األردن.  الواقع في غور 

الخسائر البشرية الفلسطينية على يد 
القوات اإلسرائيلية

عدد القتلى هذا األسبوع: 4
ومن بينهم: طفل 1

عدد القتلى خالل عام 2012 مقارنة بالفترة المماثلة من 
عام 2011: 4 مقابل 3

اإلصابات خالل هذا األسبوع: 0
ومن بينهم: 0أطفال 

المماثلة  بالفترة  2012 مقارنة  المصابين خالل عام  عدد 
من عام 2011: 2 مقابل 11

قطاع غزة 

لجمع  مبان  وخمسة  منزال   16 ضد  هدم  أوامر  اإلسرائيلية 
المياه في القدس الشرقية وفي محافظات الخليل ونابلس.

في  هدمت  التي  الفلسطينية  المباني 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية:

فيها  بما  الغربية  الضفة  في  هدمت  التي  الفلسطينية  المباني 
القدس الشرقية:

هدمت خالل هذا األسبوع: 17
المباني السكنية منها: 8

المماثلة من  الفترة  2012 مقابل  التي هدمت في عام  المباني 
عام 2011: 39 مقابل 30.

من  ذاتها  الفترة  مقابل   2012 في  هُجروا  الذي  الفلسطينيون 
عام 2011:   52 مقابل  70

الغارات  استئناف  غزة،  في  الهدوء  تبدّد 
الجوية

خالل  غزة  قطاع  سادت  التي  الهدوء  فترة  أعقاب  في 
األسبوعين الماضيين استُؤنفت الغارات الجوية االسرائيلية 
هذا األسبوع مما أدى إلى مقتل مسلحين فلسطينيين في 
ناسفة  عبوة  زرع  محاولتهما  بعد  الثاني/يناير  كانون   18
وقطاع  إسرائيل  بين  ما  يفصل  الذي  السياج  من  بالقرب 
منطقة  في  جوية  غارات  شُنّت  ذلك  إلى  باإلضافة  غزة. 
الزراعية.  الدفيئات  خانيونس مما أدى إلى تدمير عدد من 
اطالق  في  المسلحة  الفلسطينية  الفصائل  استمرت  وقد 
وقوع  عن  التبليغ  دون  إسرائيل  جنوب  باتجاه  صواريخ 

إصابات أو أضرار بالممتلكات.

فتاة  بينهما  من  شخصان  توفي  األسبوع،  هذا  وأيضا 
17 عاما بسبب جراح أصيبا بها  فلسطينية تبلغ من العمر 
المصبوب"  "الرصاص  اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم  خالل 

الذي وقع ما بين عام 2008-2009. 

إصابة فلسطينيين في حادث انهيار نفق
في 21 كانون الثاني/يناير أصيب عامالن فلسطينيان جراء 
أثناء  وغزة،  مصر  بين  ما  الحدود  أسفل  يقع  نفق  انهيار 
عملهما داخله. وفي عام 2012 قتل شخص وأصيب ثالثة 
آخرين في حوادث متصلة باألنفاق. وإجماال في عام 2011، 
54 آخرون في حوادث مختلفة  36 فلسطينيًا وأصيب  قتل 
األنفاق  وانهيار  الجوية  الغارات  تضمنت  باألنفاق،  متصلة 
والصدمات الكهربائية. وما تزال األنفاق المصدر الرئيسي 
المحظور  البناء  مواد  بينها  ومن  البضائع،  بعض  لنقل 
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إلى  باإلضافة  إسرائيل،  مع  الرسمية  المعابر  عبر  دخولها 
الوقود الذي يُشترى بثمن أقل من ثمنه في إسرائيل.

آمنة  غير  تدفئة  وسائل  على  االعتماد   
وفاة  إلى  تؤدي  الكهرباء  انقطاع  بسبب 

شخصين
منذ بداية فصل الشتاء تراوح عدد ساعات انقطاع الكهرباء 
ارتفعت عن  أنها  أي  يوميا،  وعشرة ساعات  ثماني  بين  ما 
األشهر  خالل  يوميا  ساعات  خمس  البالغ  اليومي  معدلها 
السابقة. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى 
التحميل  بسبب  التغذية  خطوط  في  المتكرر  الخلل  جانب 
الزائد. ويبلغ معدل تزويد الكهرباء في غزة حاليا أقل من 
الحاجة بنسبة 38 بالمائة )217 من 350 ميغاوط(.  نقص 
الكهرباء في غزة يُجبرالعديد من األشخاص إلى اللجوء إلى 
استخدام طرق تدفئة بديلة غير آمنة كمدافئ الفحم في 
منازلهم، وهي أساليب لها تبعات خطيرة على السكان, حيث 
الثاني/يناير زوجان بسبب تعرضهما  18 كانون  توفي في 

لالختناق في منزلهما.

المسافرين  تسجيل  تطبيق سياسة  إعادة 
في معبر رفح

سياسة  تطبيق  أعادت  أنها  غزة  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 
تسجيل المسافرين الفلسطينيين الراغبين في عبور معبر 
تم  وقد  السفر.  على  الطلب  زيادة  نتيجة  مصر  إلى  رفح 
رفع هذا االجراء خالل الشهر الماضي نتيجة انخفاض عدد 
المسافرين. وقد تحسّن العبور عبر معبر رفح منذ السنة 
الذين  األشخاص  عدد  زال  ما  ذلك،  من  بالرغم  الماضية، 
المماثلة  الفترة  العدد خالل  أقل من  يوميا  المعبر  يعبرون 
قبل فرض الحصار على غزة، ويعود ذلك إلى تقليل عدد 
أيام وساعات عمل المعبر. وفي عام 2011 بلغ معدل عدد 
االتجاهين  في  المعبر  يعبرون  كانوا  الذين  األشخاص 
كانوا  الذين  األشخاص  عدد  أي نصف  350 شخصا،  يوميا 
يعبرون المعبر خالل األشهر الستة األولى من عام 2006، 
أي قبل اإلغالق الجزئي للمعبر. وباستثناء الحاالت الطبية 

واإلنسانية الطارئة يجب على كل شخص يرغب بالخروج 
من غزة االنتظار حتى عشرة أيام قبل أن يسمح له مغادرة 

غزة.

ألول  األردن  إلى  األثاث  بتصدير  السماح 
مرة منذ عام 2007

سمحت إسرائيل خالل هذا األسبوع بتصدير شحنة من 15 
تجاري.  لمعرض  األردن  إلى  باألثاث  بضائعمحملة  حاوية 
وتعتبر هذه الشحنة األولى من المنتجات الغير زراعية التي 
يُسمح لها بمغادرة غزة منذ فرض الحصار في عام 2007.

سُمح  الثاني/يناير  كانون   21 و   15 بين  ما  الفترة  وفي   
بتصدير ما مجموعه 7 شحنات من المحاصيل الزراعية من 
غزة إلى األسواق العالمية. وتضمن هذه الشحنات: شحنتان 
الزينة  أزهار  من  شحنات  وثالث  طن(،   2.7( الفراولة  من 
)171,500 زهرة(، وشحنة واحدة من الفلفل الحلو )4 طن( 
وشحنة من البندورة الصغيرة )تشيري( )7 طن(. ومنذ مطلع 
 ،2011 الثاني/نوفمبر  تشرين  أواخر  في  التصدير  موسم 
سمح بتصدير ما يزيد عن 130 شحنة من هذه المحاصيل 
خارج غزة وتعتبر هذه الشحنات استثنائية حيث تصدر رغم 
الحظر الشامل الذي تفرضه إسرائيل على تصدير البضائع 
التصدير ألسواق  زال  وما   .2007 عام  منذ  غزة  قطاع  من 

غزة التقليدية في إسرائيل والضفة الغربية محظورا.

نقل البضائع: )معبر كيرم شالوم - كرم 
أبو سالم(:

الواردات:
حموالت الشاحنات التي دخلت خالل األسبوع األخير: 1,079

النسبة المئوية للشاحنات التي تحمل مواد الغذاء: 41%
المعدل األسبوعي منذ مطلع عام 2011:  1,041

المعدل األسبوعي قبل الحصار:  2,807
الصادرات:

الشاحنات التي خرجت هذا األسبوع:  7
  المعدل األسبوعي منذ مطلع عام 2011 : 19

  المعدل األسبوعي قبل الحصار: 240

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2012_01_27_english.pdf
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