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خالل شخصا   270 عن  يقل  ال  ما   إصابة 
 المظاهرات واالشتباكات

مدنيا   200 من  يقرب  ما  األسبوع  هذا  خالل  أصيب 
تسعة  إصابة  إلى  إضافة  شابا،   80 بينهم  من  فلسطينيا 
أيار/مايو في  14 و17  الفترة ما بين  جنود إسرائيليين في 
اشتباكات اندلعت أثناء مظاهرات نُظمت إلحياء ذكرى »يوم 
النكبة« )الذي يتزامن مع إعالن استقالل دولة إسرائيل في 
15 أيار/مايو 1948 الذي أعقبه عملية تهجير واسعة النطاق 
للفلسطينيين(. وخالل هذه المظاهرات رشق المتظاهرون 
اإلسرائيلية في  القوات  وردت  بالحجارة  اإلسرائيلية  القوات 
معظم الحاالت بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع واألعيرة 
في  المواجهات  أعنف  ووقعت  بالمطاط.  المغلفة  المعدنية 
قلنديا  حاجز  وحول  الشرقية  القدس  من  القديمة  البلدة 
الجلزون  مخيم  وخارج  اهلل(،  )رام  بيتونيا  وحاجز  )القدس( 
)رام اهلل( والعروب )الخليل( وقرى الخضر )بيت لحم( وسلواد 

)رام اهلل(.

وأبلغ عن وقوع اشتباكات أخرى في 17 و18 و19 أيار/مايو في 
بلدة أبو ديس )محافظة القدس( بعد أن قام الفلسطينيون 
القدس  عن  البلدة  يفصل  الذي  الجدار  في  فتحة  باحداث 
ما  وأصيب  القدس.  إلى  للوصول  محاولة  في  الشرقية 
من  معظمهم  االشتباكات  خالل  فلسطينيا   37 مجموعه 
القاصرين ومنهم خمسة أطفال أصيبوا إصابات خطيرة في 

الرأس والبطن.

وإجماال أصيب ما ال يقل عن 270 فلسطينيا هذا األسبوع أي 
أكثر من مثلي المعدل األسبوعي المسجل في عام 2013. 
بأعيرة  بالمائة(   54( المدنيين  نصف  عن  يزيد  ما  وأصيب 

القضايا الرئيسية

إصابة ما ال يقل عن 270 فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية خالل مظاهرات واشتباكات في أنحاء الضفة الغربية   ●
أصيب معظمهم خالل المظاهرات التي نُظمت إلحياء ذكرى »يوم النكبة«.

5,000 شخص، من بينهم حاالت طبية بعد أن أغلق  احتجز على جانبي معبر رفح بين غزة ومصر ما ال يقل عن   ●
ضباط أمن مصريين معبر رفح بصورة غير رسمية في أعقاب حادث اختطاف أفراد من القوات المصرية في سيناء. 

وقد أعيد فتح المعبر في 22 أيار/مايو.

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية

0هذا األسبوع
20139 )لتاريخ اليوم(
20123 )لنفس الفترة(

3,031 2,471

هذا األسبوع

هذا األسبوع

المعدل 
األسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2012المجموع في 2013

www.ochaopt.org 
 OCHA  - المحتل��ة   الفلس��طينية  األراض��ي  ف��ي  اإلنس��انية  الش��ؤون  لتنس��يق  المتح��دة   األم��م  مكت��ب 
 ochaopt@un.org | +972 )0( 2 582 9962 972+ | فاكس )الشرقية 91386 | هاتف  9962 582 2 )0 ص.ب. 38712 القدس 

بالتنسيق ننقذ األرواح

مقارنة  ملموس  ارتفاع  وهو  بالمطاط،  مغلفة  معدنية 
والبالغ   2013 عام  مطلع  منذ  المسجل  االسبوعي  بالمعدل 
يقرب  ما  ونجم  بالمائة.   25 البالغ   2012 وعام  بالمائة   42

عن 30 بالمائة من إصابات هذا االسبوع عن استنشاق 
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باألعيرة  اإلصابة  نتيجة  بالمائة  للدموع، و3  المسيل  الغاز 
الحية. أما اإلصابات األخرى فوقعت نتيجة االعتداء بالضرب 

على يد الجنود أو اإلصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

نتيجة بالممتلكات  وأضرار   إصابات 
الحوادث المتصلة بالمستوطنين

سجل خالل هذا األسبوع ما مجموعه تسعة حوادث متصلة 
وممتلكاتهم  الفلسطينيين  تضرر  إلى  أدت  بالمستوطنين 
عام  خالل  المسجل  األسبوعي  للمعدل  مماثل  عدد  وهو 

 .2013

 15 في  )قلقيلية(  فرعاتا  قريتي  المستوطنون  دهم 
ورشقوا  أيار/مايو   17 في  )نابلس(  وعوريف  أيار/مايو 
األشجار.  إحراق  وحاولوا  بالحجارة  الفلسطينيين  منازل 
تدخلت  التي  اإلسرائيلية  القوات  الفلسطينيون  ورشق 
وردت  بالحجارة  ذلك  جراء  اندلعت  التي  االشتباكات  لفض 
للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  بإطالق  اإلسرائيلية  القوات 
استنشاق  جراء  فلسطينيين  تسعة  عالج  استدعى  مما 
أطفال  ثالثة  على  جسديا  المستوطنون  واعتدى  الغاز. 
مما  الشرقية  القدس  في  القديمة  البلدة  في  فلسطينيين 
أيار/مايو(. وفي حادث آخر وقع في   14( أدى إلى إصابتهم 
البلدة القديمة اعتدى فلسطينيون جسديا على مستوطن 

مما أدى إلى إصابته.

نابلس  منطقتي  في  األسبوع  خالل  آخران  حادثان  ووقع 
ورام اهلل أسفرا عن إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين 
الزراعية: في 15 أيار/مايو قطع المستوطنون أو اقتلعوا ما 
يقرب من 75 شتلة زيتون تعود لقرية يتما وفق المجلس 
النار في محاصيل الشعير في قرية دير  القروي، وأشعلوا 
المستوطنون  حاول  ذلك  إلى  باإلضافة  اهلل(.  )رام  جرير 
اإلسرائيليون إشعال النار في أرض في قريتين في نابلس 
القريتين  سكان  ولكن  )فرعاتا(  وقلقيلية  فوريك(  )بيت 

أخمدوا هذه الحرائق، ولم يبلغ عن وقوع أضرار.

وأخيرا، نفذ المستوطنون ثالثة هجمات رشق بالحجارة مما 
أدى إلى إلحاق أضرار بستة سيارات فلسطينية.

الشرقية القدس  في  شخصا   18  تهجير 
شجرة  650 واقتالع  الهدم  عمليات   جراء 

في نابلس
هدمت السلطات اإلسرائيلية خالل هذا األسبوع منزال وستة 
وفي  الشرقية  القدس  في  الرزق  لكسب  تستخدم  مبان 
المنطقة )ج( بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية 

عمليات الهدم والتهجير
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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

359 168

49 27

604 245

879 415

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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قطاع غزة 

يد  على  الشرقية  القدس  في  آخر  منزل  وهدم  للبناء، 
أصحابه بعد تسلمهم أمر هدم لتجنب دفع غرامات باهظة. 
ونتيجة لذلك تمّ تهجير 18 شخصا من بينهم عشرة أطفال 

وتضرر 25 عائلة على األقل.

في  اإلسرائيلية  القوات  هدمتها  التي  المباني  وتضمنت 
الشرقية مبنى سكنيا في مخيم شعفاط لالجئين  القدس 
ومبنى تجاريا في الشيخ جراح. وفي المنطقة )ج( تضمنت 

استمرار الهدوء النسبي
إطالق  تضمنت  التي  الحوادث  بعض  وقوع  من  بالرغم 
القوات اإلسرائيلية النار في المنطقة المقيد الوصول إليها 
الهاون  لقذائف  المسلحة  الفلسطينية  المجموعات  وإطالق 
الهدوء النسبي استمرت  أّن حالة  باتجاه جنوب إسرائيل إال 

في قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات خالل األسبوع.

التي  الحوادث  بعض  خالل  اإلسرائيلية  القوات  أطلقت 
وقطاع  إسرائيل  بين  الفاصل  السياج  من  بالقرب  وقعت 
غزة األعيرة التحذيرية باتجاه المدنيين الفلسطينيين الذي 
قانونية،  غير  بصورة  إسرائيل  إلى  العبور  يحاولون  كانوا 
الغموض  زال  وما  طفل.  بينهم  من  خمسة،  واعتقلت 
طول  على  إليها  الوصول  المقيد  المنطقة  حدود  يكتنف 
السياج: ففي حين تعلن وزارة الدفاع اإلسرائيلية أنّه يسمح 
للمزارعين الوصول مشيا على األقدام إلى مناطق تبعد عن 
يُسمح  ال  أنه  اإلسرائيلي  الجيش  يعلن  متر،   100 السياج 
 300 السياج  تبعد عن  التي  المناطق  للفلسطينيين دخول 

متر.

الوصول  على  إسرائيل  تفرضها  التي  القيود  سياق  وفي 
3 أميال بحرية  إلى مناطق الصيد التي تبعد عن الشاطئ 

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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قرية  في  تجارية  مبان  خمسة  استهدفت  التي  المباني 
برطعة الشرقية )جنين( التي تقع في منطقة مغلقة خلف 
الجدار، وبئر مياه زراعي في قرية عقربا )نابلس(. واقتلعت 
القوات اإلسرائيلية في قرية عقربا 650 شتلة زيتون بحجة 
أن  أنها زرعت في أراض أعلن عنها »أراضي دولة«، رغم 

العائلة تدعي ملكيتها لألرض.

آخر المستجدات: أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أنها ستعيد 
 3 من  األسماك  بصيد  فيها  المسموح  المنطقة  توسيع 
أيار/مايو. وقد كانت   21 6 أميال بحرية بداية من  إلى 
في  السابق  في  طبقت  قد  بحرية  أميال  الستة  حدود 
سياق تفاهمات وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس 
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ولكن هذا التوسيع 
تمّ تعليقه في 21 آذار/مارس 2013 "ردا" على إطالق 
حسبما  للصواريخ  المسلحة  الفلسطينية  المجموعات 

جاء في تصريح للحكومة اإلسرائيلية.

في  التحذيرية  النار  اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت 
ثالثة حوادث على األقل باتجاه صيادي أسماك فلسطينيين 
إلجبارهم على العودة إلى الشاطئ. وأبلغ عن إلحاق أضرار 
اعتقلت  أيار/مايو   19 في  وقع  حادث  وفي  الصيد.  بمعدات 
القوات البحرية اإلسرائيلية صيادي أسماك وصادرت قاربهم 

ولكنها أطلقت سراحهم في اليوم التالي، بدون الزورق.

مقتل عامل في حادث متصل باألنفاق
في حادث وقع في 18 أيار/مايو قتل عامل فلسطيني يبلغ 
من العمر 20 عاما جراء انهيار نفق أسفل الحدود بين مصر 
وغزة أثناء عمله بداخل النفق مما أوصل عدد القتلى في 
 12 إلى   2013 عام  مطلع  منذ  باألنفاق  المتصلة  الحوادث 
شخصا. وأصيب 11 عامال فلسطينيا حتى هذا التاريخ من 
عام 2013 في حوادث األنفاق. وما زالت األنفاق التي يتميز 
بعضها بسوء البناء أهم مصدر لنقل مواد البناء المحظور 
إلى  باإلضافة  إسرائيل،  مع  الرسمية  المعابر  عبر  دخولها 
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في  ثمنه  من  أقل  بثمن  مصر  من  يُشترى  الذي  الوقود 
إسرائيل.

 إغالق معبر رفح: اآلالف ظلوا عالقين على 
جانبي المعبر

المصرية بصورة غير رسمية  االمن  قوات  أفراد من  أغلق 
بعد  أيار/مايو   17 من  بداية  ومصر  غزة  بين  رفح  معبر 
اختطاف سبعة من أفراد القوات المصرية على يد مجموعة 
مسلحة في شبه جزيرة سيناء قبل عدة أيام. وقد أدى هذا 
اإلغالق غير الرسمي إلى وقف جميع أشكال تنقل األشخاص 
والبضائع عبر المعبر. وأفاد مسؤولون فلسطينيين في غزة 
أّن ما يزيد عن 2,000 شخص من بينهم حاالت طبية منعوا 
من مغادرة غزة، وأّن ما يقرب من 3,000 شخص من بينهم 
مرضى وحجاج وطالب منعوا من عبور المعبر للدخول إلى 
1,300 فلسطيني  المتوسط يعبر ما يقرب من  غزة. وفي 
عبر معبر رفح يوميا في االتجاهين. ويتضاعف أثر إغالق 
المفروضة على وصول  الصارمة  القيود  معبر رفح بسبب 
الفلسطينيين عبر معبر إيريز مع إسرائيل. وباإلضافة إلى 
ذلك كثفت الشرطة المحلية في أعقاب عملية الخطف من 

تواجدها على طول األنفاق ألسباب أمنية.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_05_24_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.
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1.  إّن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية يتنافى بطبيعته مع معايير حقوق اإلنسان الدولية وخصوصا فيما يتصل باإلجراءات القضائية التي 
يضمنها الحق في محاكمة عادلة. التقرير السنوي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة وتقارير مكتب المفوض السامي 

واألمين العام لوضع حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى. A/HRC/22/35 6 آذار/مارس 2013.


