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القوات مع  اشتباكات  يف  العرشات   اإصابة 
اإلرسائيلية

اشتباكات  يف  األسبوع  هذا  الفلسطينيني  عرشات  أصيب 
عدد  فان  ذلك  من  بالرغم  اإلرسائيلية.  القوات  مع  وقعت 
األسبوعي  املعدل  من  بكثري  أقل   (30) األسبوع  هذا  اإلصابات 
وأصيب  إصابة).   128) آذار/مارس  شهر  مطلع  منذ  املسجل 
اإلرسائيلية  القوات  مع  اشتباكات  خالل  فلسطينيني  عرشة 
والثانية  الله  رام  يف  بيتونيا  حاجز  عند  آذار/مارس   21 بتاريخ 
وقعت  القدس.  يف  الرام  بلدة  يف  آذار/مارس   22 يف 
مع  تضامنا  نُظمت  مظاهرات  سياق  يف  االشتباكات  هذه 
السجون  يف  الطعام  عن  املرضبني  الفلسطينيني  األرسى 
األسبوع  هذا  اإلرسائيلية  القوات  وأصابت  اإلرسائيلية. 
التي  املنطقة  يف  اشتباكات  خالل  فلسطينيني  أربعة  أيضا 
و22   21  ،20 يف  الخليل  مدينة  يف  إرسائيل  عليها  تسيطر 
ضد  نُظمت  مظاهرة  خالل  منهم  اثنان  أصيب  آذار/مارس. 
حركة  أمام   2000 عام  منذ   60 رقم  لشارع  املتواصل  اإلغالق 

املرور الفلسطينية بالقرب من مستوطنة بيت حجاي.

طيارا  حاجزا  آذار/مارس   18 يف  اإلرسائيلية  القوات  ونصبت 
اشتباكات  إىل  أدى  مام  جنني  يف  جبع  قرية  مدخل  عند 
استنشاقهم  جراء  فلسطينيني  ستة  إصابة  عن  أسفرت 
فلسطينيان  أصيب  ذلك  إىل  وإضافة  للدموع.  املسيل  الغاز 
قرية  يف  اإلرسائيلية  القوات  مع  اشتباكات  خالل  حية  بأعرية 
مغلفة  معدنية  بأعرية  أصيبا  آخران  واثنان  (القدس)  عناتا 

باملطاط عند مدخل قرية عبود (رام الله).

القضايا الرئيسية

عىل  ردا  سامل  أبو  كرم  معرب  وأغلقت  الصيد  مناطق  عىل  املفرضة   القيود  من  اإلرسائيلية  السلطات  كثفت  غزة،  يف   ●
املفروضة  القيود  من  أيضا  زادت  وقد  إرسائيل.  جنوب  باتجاه  مسلحة  فلسطينية  مجموعات  قبل  من  صواريخ  اطالق 

عىل معرب ايرز املخصص لعبور الناس

يف الضفة الغربية، إصابة سبعة فلسطينيني وإتالف ما يقرب من 340 شجرة يف حوادث متصلة بعنف املستوطنني.  ●

مل تنفذ السلطات اإلرسائيلية هذا األسبوع أية عملية هدم لألسبوع الثالث عىل التوايل.  ●

 القتىل الفلسطينيون عىل يد
القوات اإلرسائيلية

 الجرحى الفلسطينيون عىل يد
القوات اإلرسائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلرسائيلية
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يتعلق  حادث  يف  آذار/مارس   23 يف  فلسطيني  وأصيب 
يف  عوارتا  قرية  من  بالقرب  املنفجرة  غري  الحية  بالذخائر 

نابلس

املتصلة  الحوادث  عدد  ارتفاع 
باملستوطنني ضد الفلسطينيني

باملستوطنون  متصلة  حوادث  عرشة  األسبوع  خالل  سجل 
وإلحاق  فلسطينيني  سبعة  إصابة  إىل  أدت  اإلرسائيليون 
أسبوعي  مبعدل  مقارنة  فلسطينية  وسيارات  بأشجار  أرضار 

بلغ سبعة حوادث منذ مطلع عام 2013.

من  مستوطنون  اشتبك  آذار/مارس   22 يف  وقع  حادث  يف 
رام  يف  القبلية  املزرعة  قرية  سكان  مع  تلمون  مستوطنة 
ووصلت  القرية.  محيط  إىل  املستوطنون  دخل  عندما  الله 
املستوطنون  وتعرض  املكان،  إىل  اإلرسائيلية  القوات 
ورد  الفلسطينيني  يد  عىل  بالحجارة  للرشق  والجنود 
املغلفة  املعدنية  األعرية  بإطالق  اإلرسائييل  الجيش 
لذلك  ونتيجة  للدموع.  املسيل  الغاز  وقنابل  باملطاط 
خطرية  اختناق  بحالة  أصيب  أحدهام  فلسطينيان  أصيب 
إصابته  جراء  واآلخر  للدموع  املسيل  الغاز  استنشاق  جراء 
ومنذ  رأسه.  يف  باملطاط  مغلفة  معدنية  برصاصة 
خالل  فلسطينيا   70 من  يقرب  ما  أصيب   2013 عام  مطلع 
مواجهات  بسبب  اندلعت  اإلرسائيلية  القوات  مع  اشتباكات 

بني الفلسطينيني واملستوطنني.

من  يبلغ  فلسطيني  طفل  أصيب  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل 
بزجاجة  إصابته  جراء  مارس  آذار   20 يف  أعوام   9 العمر 
القدس.  يف  القدمية  البلدة  يف  إرسائييل  مستوطن  رشقها 
جسديا  إرسائيليون  مستوطنون  اعتدى  آخرين  حادثني  ويف 
مستوطنة  من  بالقرب  فلسطينيني  ماشية  راعيي  عىل 
بالقرب  ومزارع  آذار/مارس   18 يف  (طولكرم)  حيفيز  أفني 

من مستوطنة يتسهار (نابلس) يف 21 آذار/مارس. 

إتالف  إىل  أدت  إضافية  حوادث  ثالثة  األسبوع  هذا  ووقعت 
شتلة   300 بينها  من  املستوطنني،  يد  عىل  األشجار  مئات 
آذار/  20 (يف  لحم  بيت  يف  حوسان  لقرية  تعود  زيتون 

لقرية  تعود  عنب  كروم  وخمسة  زيتون  شجرة  و27  مارس)؛ 
زيتون  شتلة  و12  آذار/مارس)؛   17 (يف  الخليل  يف  أمر  بيت 
ويف  آذار/مارس).   20) نابلس  يف  بورين  لقرية  تعود 
باتجاه  الحجارة  املستوطنون  رشق  إضافية  حوادث  ثالثة 
مستوطنة  من  بالقرب  مسافرة  كانت  فلسطينية  سيارات 
مستوطنة  و  آذار/مارس،   18 يف  (قلقيلية)  شومرون  كرين 
إيل  بيت  مستوطنة  و  آذار/مارس،   20 يف  (نابلس)  يتسهار 
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قطاع غزة 

أرضار  إلحاق  إىل  أدى  مام  آذار/مارس،   22 يف  الله)  (رام 
أيضا  األسبوع  هذا  اإلرسائيلية  القوات  ونصبت  سيارة.  بـ22 
قريتي  من  بالقرب   5 شارع  من  مقطع  طول  عىل  سياجا 
رشق  حوادث  أعقاب  يف  سلفيت  يف  وحارس  حارس  كفل 
يف  االرسائييل  االعالم  أفاد  املستوطنني.  باتجاه  حجارة 
الذين  حارس  قرية  من  شبان  خمسة  اعتقال  السياق  هذا 
اصابة  اىل  أدى  والذي  حجارة،  بالقاء  اعرتفوا  أنهم  زعم 

طفلة ارسائيلية اصابة بالغة يف 14 آذار/مارس.

املجاري  مياه  أغرقت  فلسطينيون  جراءه  ترضر  حادث  ويف 
من  دومنا   150 من  يقرب  ما  عيليت  بيتار  مستوطنة  من 
(بيت  فوكني  وادي  ملنطقة  تعود  التي  الزراعية  األرايض 

لحم) للمرة الثانية هذا العام.

اإلرسائييل  الجيش  أن  إرسائيلية  إعالمية  مصادر  وأفادت 
ورامات  تصيون  عوز  االستيطانية  البؤرة  يف  مبان  ستة  أخىل 
عن  وأبلغ  الله.  رام  يف  إيل  بيت  مستوطنة  جنوب  ميجرون 
اإلرسائيلية،  والقوات  املستوطنني  بني  اشتباكات  اندالع 

اعتقل عىل إثرها مستوطنان.

هدم  عملية  أي  تنفيذ  وعدم  مخيم؛  تفكيك 
لألسبوع الثالث عىل التوايل

عليه  أطلقوا  مخيام  الفلسطينيون  نصب  آذار/مارس   20 ِيف 
لالحتجاج  (القدس)  العيزرية  قرية  من  بالقرب  يونس"  "أحفاد 
تلك  وخاصة  اإلرسائيلية  االستيطانية  السياسات  عىل 
بشكل  واالستيطان  "رشق1"  مبرشوع  املتعلقة  السياسات 
أمرا  اإلرسائيلية  القوات  وسلمت   . الغربية  الضفة  يف  عام 
الخيام  وتفكيك  املنطقة  بإخالء  هناك  للناشطني  مكتوبا 
عسكرية  منطقة  مؤخرا  عنها  أعلن  منطقة  يف  لوجودها 
اإلرسائيلية  القوات  فككت  آذار/مارس   24 ويف  مغلقة. 
ومن  منهم؛   50 واحتجزت  بالقوة  النشطاء  وأخلت  الخيام 
االعتقال  قيد  اإلرسائيلية  القوات  عليهم  أبقت  أربعة  بينهم 
هذا  ويعد  الحق.  وقت  يف  بكفالة  رساحهم  أطلق  حتى 
وتفككه  الفلسطينيون  يقيمه  الذي  نوعه  من  الرابع  املخيم 

القوات اإلرسائيلية منذ مطلع عام 2013.

هدم  عملية  أي  األسبوع  هذا  اإلرسائيلية  السلطات  تنفذ  ومل 
بالرغم  التوايل.  عىل  الثالث  لألسبوع  فلسطينية  مبان  ضد 
عمل  وقف  أوامر  اإلرسائيلية  السلطات  أصدرت  ذلك  من 
سامت  دير  البدوي  للمجمع  تعود  فلسطينية  مبان  ستة  ضد 
ومبنى  نيجوحوت  ناحال  مستوطنة  من  بالقرب  (الخليل) 
الطارئ  اإلنسانية  االستجابة  صندوق  بناءه  مول  آخر  سكنيا 
قيد  ومنزال  (الخليل)،  إذنا  قرية  يف  املتحدة  لألمم  التابع 

اإلنشاء  يف قرية عزون عتمة (قلقيلية). 

أميال  ثالثة  اىل  الصيد  مناطق  تقليص 
بحرية ردا عىل إطالق صواريخ

بني  عنه  أعلن  الذي  النار  إطالق  وقف  استمرار  من  بالرغم 
إال   2012 الثاين/نوفمرب  ترشين   21 يف  وإرسائيل  حامس 
خمسة  األسبوع  هذا  أطلقت  مسلحة  فلسطينية  مجموعة  أن 
يبلغ  ومل  آذار/مارس.   21 يف  إرسائيل  جنوب  باتجاه  صواريخ 
مبنى  بجانب  ساحة  صاروخ  أصاب  ولكن  إصابات  وقوع  عن 
مصادر  وتفيد  باملمتلكات.  أرضار  إلحاق  اىل  أدى  مام  سكني 
الجامعة  أعضاء  من  عددا  اعتقلت  غزة  رشطة  أن  إعالميه 
بالرغم  الصواريخ.  إطالق  عن  مسؤوليتها  أعلنت  التي 
السلطات  فرضت  الصواريخ،  إطالق  عىل  رداً  و  ذلك،  من 
التي  غزة  يف  األسامك  صيد  مناطق  عىل  قيودا  اإلرسائيلية 
من  بحرية  أميال  ثالثة  نطاق  يف  الصيد  مبوجبها  يُسمح 
بحرية  أميال  ستة  إىل  املساحة  هذه  وسعت  أن  بعد  الشاطئ 

كجزء من اتفاق وقف إطالق النار.

 القتىل الفلسطينيون عىل يد
القوات اإلرسائيلية

 الجرحى الفلسطينيون عىل يد
القوات اإلرسائيلية
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خسائر  وقوع  عن  يبلغ  مل  التوايل  عىل  الرابع  ولألسبوع 
القوات  يد  عىل  الفلسطينيني  صفوف  يف  برشية 
األسبوع  هذا  اإلرسائيلية  القوات  وسلمت  اإلرسائيلية. 
غزة.  من  عاما   24 العمر  من  يبلغ  فلسطيني  شاب  جثة 
الجانب  يف  النار  إلطالق  تعرضه  بعد  ُقتل  قد  الشاب  وكان 
الثاين/نوفمرب  ترشين   26 يف  السياج  من  اإلرسائييل 
يف  مجاورة  قرية  يف  منزال  واقتحم  إرسائيل  عرب  أن  بعد 
مبفردها  كانت  امرأة  وهاجم  نحاميا)  (سدي  ارسائيل  جنوب 
منذ  الفلسطينيني  القتىل  عدد  يصل  وبالتايل  املنزل.  يف 
 21 يف  وإرسائيل  حامس  بني  النار  إطالق  وقف  عن  اإلعالن 
الفرتة  هذه  خالل  وأصيب  خمسة.  إىل  الثاين/نوفمرب  ترشين 
جميعهم  اإلرسائيلية  القوات  يد  عىل  فلسطينيني   110 أيضا 
حادثني  وخالل  السياج.  من  بالقرب  حوادث  يف  أصيبوا 
آذار/مارس)   24 و   23 (يف  األسبوع  خالل  وقعا  األقل  عىل 
صيد  قوارب  باتجاه  النار  اإلرسائيلية  البحرية  القوات  أطقت 
 1.5 الشاطئ  عن  تبعد  منطقة  يف  مبحرة  كانت  فلسطينية 
مع  الشاملية  املائية  الحدود  من  بالقرب  ولكن  بحريا  ميال 
أطلق  االرسائيلية،  السلطات  من  ورد  ما  حسب  إرسائيل. 
عبورها  عند  صيد  قوارب  باتجاه  النار  االرسائييل  الجيش 
تحديدها  تم  التي  غزة  وقطاع  ارسائيل  بني  املائية  الحدود 

يف معاهدة أوسلو.

متصلة  حوادث  يف  أطفال  ستة  إصابة 
بالذخرية غري املنفجرة

أعوام)   10 و   6 بني  ما  أعامرهم  (ترتاوح  أطفال  ستة  أصيب 
مخلفات  انفجرت  أّن  بعد  آذار/مارس   22 يف  وقع  حادث  يف 
رشق  السالم  حي  يف  بها  يلعبون  كانوا  منفجرة  غري  حرب 
يف  طفالن  قتل   ،2013 الثاين  كانون  بداية  ومنذ   رفح. 
أصيب  وقد  املنفجرة.  غري  الحرب  مبخلفات  متعلقة  حوادث 
يزاملكتب  وما  طفل.   16 بينهم  من  آخرين  فلسطيني   17
زيادة  عىل  تعمل  االلغام   ملكافحة  املتحدة  االمم  خدمات 

الوعي مبخاطر مخلفات الحرب غري املنفجرة يف غزة

إغالق املعابر بعد إطالق صواريخ
فلسطينية  مجموعات  يد  عىل  الصواريخ  إطالق  عىل  ردا 
أغلقت  مارس،   21 يوم  يف  ارسائيل  جنوب  باتجاه  مسلحة 
سامل)  أبو  (كرم  شالوم  كريم  معرب  اإلرسائيلية  القوات 
املخصص  إيريز  معرب  عىل  قيودها  وكثفت  البضائع  لنقل 
بحوذتها  اإلنسانية  للحاالت  فقط  والسامح  األشخاص  لعبور 
التي  الفرتة  نهاية  حتى  مغلقان  املعربان  زال  وما  تصاريح. 
الفصح  عيد  عطلة  مع  أيضا  تتزامن  التي  التقرير  شملها 
يوم  منتصف  يف  شالوم  كريم  معرب  إغالق  وقبل  اليهودي. 
من  شاحنة  حمولة   675 سوى  غزة  يدخل  مل  آذار/مارس،   21
انخفاض  وهو  آذار/مارس،  و21   19 بني  الفرتة  يف  البضائع 
حموالت  من  األسبوعي  باملعدل  مقارنة  باملائة   38 بنسبة 
سامل)  أبو  (كرم  شالوم  كريم  معرب  قطعت  التي  الشاحنات 
حزيران/ يف  الحصار  فرض  وقبل   .2013 عام  بداية  منذ 

شاحنة  حمولة   2,807 معدله  ما  أسبوعيا  عرب   ،2007 يونيو 
إىل غزة.

إصدار حكم اإلعدام ضد رجل يف غزة

حكم  غزة  يف  عسكرية  محكمة  أصدرت  آذار/مارس   24 يف 
بحجة  عاما   23 العمر  من  يبلغ  فلسطيني  ضد  شنقا  اإلعدام 
ويفيد  معادية".  "جهات  املحكمة  سمتهم  من  مع  تعامله 
اإلعدام  أحكام  عدد  أّن  اإلنسان  لحقوق  الفلسطيني  املركز 
عام  يف  الفلسطينية  السلطة  تأسيس  منذ  أصدرت  التي 
 26 و  غزة  يف  أصدرت  أحكام   106 بينها  من   ،132 بلغ   1994
عام  منذ  األحكام  هذه  من   46 وأصدر  الغربية؛  الضفة  يف 
من  ونفذ  غزة.  قطاع  يف  السلطة  حامس  تويل  بعد   2007
قطاع  يف  حكام   25 بينها  من  حكام   27 األحكام  هذه  بني 
الرئاسة  مصادقة  عىل  الحصول  بدون  نفذت  منها   14) غزة 
الحكم)  لتنفيذ  قانونيا  رشطا  تعترب  التي  الفلسطينية 

وحكمني يف الضفة الغربية.

سامل  أبو  وكرم  ايرز  معربي  فتح  اعادة  تم  آذار/مارس،   28 يف  املستجدات:  آخر 
بحسب القيود التي كانت مفروضة قبل 21 آذار/مارس 2013.
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http://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_weekly_breifing_notes_2013_03_25_english.pdf

.yassinm@un.org ، +972 (0)2 5829962 للمزيد من املعلومات، االتصال عىل مي ياسني

النسخة امللزمة للتقرير هي النسخة اإلنجليزية

يرجى املالحظة أن األرقام الواردة يف هذا التقرير خاضعة للتغيري بناء عىل ورود معلومات اضافية.

نقل البضائع
(معرب كريم شالوم - كرم أبو سامل)

الواردات

الصادرات

(معرب كريم شالوم - 
كرم أبو سامل)

معرب رفح

معرب أيرز

 قطاع
غزة

هذا األسبوع

هذا األسبوع

املعدل األسبوعي 2012

املعدل األسبوعي 2012

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

2807

1095

675

2007أيار  -كانون ثان 
ما قبل الحصار

2012المعدل األسبوعي 

هذا األسبوع
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