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المعدل من  أدنى  اإلصابات  زالت   ما 
األسبوعي

مع  االشتباكات  خالل  أصيبوا  الذين  الفلسطينيين  عدد  بلغ 
القوات اإلسرائيلية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية 
 21( الماضي  األسبوع  خالل  اإلصابات  عدد  مثلي  من  أكثر 
خالل  اإلصابات  عدد  مجمل  بين  من  وكان   .)49 مقابل 
30 إصابة من القاصرين. بالرغم من ذلك ما زال  األسبوع 
منذ  السائد  األسبوعي  المعدل  من  بكثير  أقل  العدد  هذا 

مطلع  عام 2013 )119(.

اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين والقوات اإلسرائيلية 
في 28 أيار/مايو في منطقة التل بالقرب من قرية الخضر 
في بيت لحم أثناء قيام القوات اإلسرائيلية بأعمال الدورية 
عدة  أيام  مدار  على  االشتباكات  واستمرت  المنطقة.  في 
الفلسطينيين  الشبان  يد  على  الحجارة  إلقاء  وتضمنت 
المعدنية  واألعيرة  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  وإطالق 
وأصيب  اإلسرائيلية.  القوات  يد  على  بالمطاط  المغلفة 
16 فلسطينيا نتيجة استنشاق الغاز  خالل هذه االشتباكات 
المسيل للدموع وأصيب شاب واحد جراء عيار معدني مغلف 
مستوطنة  من  بالقرب  أخرى  اشتباكات  واندلعت  بالمطاط. 
الحجارة  فلسطينيين  رشق  بعد  )القدس(،  يعكوف  كوخاف 
 31 في  المنطقة  تجوب  كانت  باتجاه سيارة جيب عسكرية 
الحية  األعيرة  بإطالق  اإلسرائيلية  القوات  وردت  أيار/مايو. 
من  يبلغ  قاصر  وأصيب  فلسطينيين.  إصابة  إلى  أدى  مما 
القوات  أطلقتها  حية  بأعيرة  إصابته  جراء  عاما   15 العمر 
اإلسرائيلية بالقرب من قبة راحيل )بيت لحم( في 31 أيار/

مايو. وما تزال ظروف هذا الحادث مجهولة.

أثناء  اندلعت  اشتباكات  خالل  فلسطينيا   19 وأصيب 
مظاهرتين أسبوعيتين، نظمت األولى في قرية بلعين )رام 

القضايا الرئيسية

إصابة ما يقرب من 50 فلسطينيا خالل اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية معظمهم من القاصرين.  ●
استمرار عنف المستوطنين – إتالف 1,000 شجرة زيتون  ●

تهجير 13 شخصا في القدس الشرقية نتيجة عمليات الهدم   ●
إصابة مدني فلسطيني على يد القوت اإلسرائيلية بالقرب من السياج وإصابة ثالثة أطفال جراء انفجار ذخيرة غير   ●

منفجرة في غزة.

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية
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بواسطة  الزراعية  القرية  أراضي  عزل  على  احتجاجا  اهلل( 
احتجاجا  )قلقيلية(  قدوم  كفر  قرية  في  واألخرى  الجدار، 
من  طويلة  فترة  منذ  الرئيسي  القرية  مدخل  إغالق  على  

أجل تسهيل تنقل المستوطنين اإلسرائيليين. وأصيب 



التقرير األسبوعي لحماية المدنيين  2
28 أيار/مايو – 3 حزيران/يونيو 2013

أربعة فلسطينيين آخرين خالل اشتباكات اندلعت في سياق 
في  اإلسرائيلية  القوات  نفذتها  واعتقال  تفتيش  عمليات 

نابلس وجنين والخليل خالل هذا األسبوع.

وإلحاق شجرة   1000 عن  يزيد  ما   إتالف 
أضرار ببعض السيارات

إلى  أدت  حادثا   18 عن  يقل  ال  ما  األسبوع  هذا  خالل  وقع 
إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين وآخر أدى إلى إصابة 
هذا  ويمثل  القدس(.  في  جيلو  مستوطنة  )في  فلسطيني 
50 بالمائة مقارنة بالمعدل األسبوع  ارتفاعا بنسبة  العدد 
أي  يُصب  ولم   .2013 عام  خالل  الحوادث  هذه  لمثل 

مستوطن خالل هذا األسبوع.

في خمسة حوادث وقعت هذا األسبوع أبلغ أن مستوطنون 
1,220 شجرة زيتون  النار أو قطعوا ما ال يقل عن  أشعلوا 
معظمها )614( تعود لقرى مادما وبورين )نابلس( وأصيب 
األخرى  األشجار  أما  للنار.  إخمادهما  أثناء  فلسطينيان 
فتضمنت 300 شجرة في قرية عورتا )نابلس(، و160 في 
قرية بيتللو )رام اهلل(، و100 شجرة في قرية جت )قلقيلية(، 
و30 شجرة في قرية عصيرة القبلية )نابلس(، و20 شجرة 
في قرية حوسان )بيت لحم(. وفي قريتي عصيرة القبلية 
أشعلت  )الخليل(  زيف  وقرية  نابلس(  في  )كالهما  ومادما 

النار في محاصيل القمح مما أدى إلى إتالفها.

الشرقية  القدس  في  أيار/مايو   31 في  وقعا  حادثين  وفي 
ثقب المستوطنون إطارات 16 سيارة وكتبوا عليها شعارات أو 
أشعلوا النار فيها في شعفاط )القدس الشرقية(، والزبيدات 
ومرج نعجة )وكالهما في أريحا( ورشقوا سيارات إسرائيلية 
في الطور مما أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها. وفي حوادث 
متفرقة أخرى وقعت خالل األسبوع أفادت مصادر إعالمية 
إسرائيلية أّن 11 إسرائيليا من بينهم ثمانية أطفال تتراوح 
أعمارهم بين 12 و 15 عاما من مستوطنة بات عين )بيت 
لحم( ومستوطنة كريات أربع )الخليل( والبؤروة االستيطانية 
الماضيين  األسبوعين  اعتقلوا خالل  )نابلس(  حفات جلعاد 
واتهموا بإلقاء الحجارة باتجاه سيارات فلسطينية أو إشعال 

النار في حقول تعود لفلسطينيين.

كتب  األسبوع  خالل  وقعا  إضافيين  حادثين  وفي 
شعار  وكتبوا  للمسيحيين  معادية  شعارات  المستوطنون 
»بطاقة الثمن« على جدران كنيسة في البلدة القديمة في 
القدس وعلى عدة منازل وسيارة في قرية بيتللو )رام اهلل(. 
بيان  في  الهجمات  هذه  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وأدان 

أصدر هذا األسبوع.

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

359 177

49 29

604 257

879 472

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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قطاع غزة 

أو أضرار  إصابات  أي  ينجم عنهما  لم  آخرين  وفي حادثين 
بالممتلكات، ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة باتجاه حافلة 
تقل مستوطنين بالقرب من حاجز حوارة )نابلس( وباتجاه 

سيارات إسرائيلية بالقرب من قرية الخضر في بيت لحم.

لكسب تستخدم  مبان  وثالثة  منزل   هدم 
)الرزق في القدس الشرقية والمنطقة )ج

هدمت السلطات اإلسرائيلية خالل هذا األسبوع أربعة مبان 
)ج(  والمنطقة  الشرقية  القدس  في  فلسطينيون  يمتلكها 
بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء. ويعد 
 12 البالغ  الماضي  انخفاضا ملموسا مقارنة باألسبوع  هذا 
الهدم  لعمليات  ونتيجة  الماضي.  الشهر  عملية هدم خالل 
خالل هذا األسبوع تمّ تهجير 13 شخصا من بينهم خمسة 

أطفال وتضرر مصادر كسب العيش لـ34 شخصا. 

في  حنينا  بيت  في  منزل  هدمت  التي  المباني  بين  ومن 
القدس الشرقية أما المباني الثالثة األخرى فتضمنت ورشة 

إصابة شخص بالقرب من السياج
وقوع  عن  فيها  يبلغ  لم  أسابيع  ثالثة  من  يقرب  ما  بعد 
إصابات في قطاع غزة أطلقت النار باتجاه مزارع فلسطيني 
القوات  يد  2 حزيران/يونيو على  إصابته في  إلى  أدى  مما 
 300 نطاق  في  تقع  منطقة  في  تواجده  أثناء  اإلسرائيلية 
متر من السياج الذي يفصل بين إسرائيل وغزة. باإلضافة 
القوات اإلسرائيلية ما ال يقل عن عمليتي  إلى ذلك نفذت 
تجريف لألراضي في مناطق تقع على بعد عدة مئات من 
هذه  ووقعت  أيار/مايو.   29 في  غزة  قطاع  داخل  األمتار 
الحوادث في سياق القيود التي يفرضها الجيش اإلسرائيلي 

على الوصول إلى مناطق بالقرب من السياج.

صيد  مناطق  على  المفروضة  بالقيود  يتصل  فيما  أما 
فقد  الشاطئ،  من  بحرية  أميال   6 تتعدى  التي  األسماك 
صيادي  باتجاه  النار  اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت 
أسماك فلسطينيين في عدة حوادث إلجبارهم على العودة 
أية  وقوع  عن  اإلبالغ  عدم  من  وبالرغم  الشاطئ.  إلى 
إصابات فقد أبلغ عن إلحاق أضرار بقارب واحد على األقل. 
وتفيد مصادر محلية أنه في بعض الحاالت كان الصيادون 
6 أميال بحرية  إلى   5 مبحرون في منطقة تقع في نطاق 
المفروضة على  القيود  زالت  وما  النار عليهم.  إطالق  عند 
الصيد  قطاع  تقوض  األسماك  صيد  مناطق  إلى  الوصول 
في غزة. يوجد ما يقرب من 3,500 صياد مسجل في غزة 
بعد أن كان العدد 10,000 صياد تقريبا في أيلول/سبتمبر 

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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لتصليح السيارات في حزما )القدس( ومبنيين زراعيين في 
األسبوع  )بيت لحم(. وخالل هذا  )الخليل( والخضر  سوسيا 
ثالثة  أوامر هدم ضد  اإلسرائيلية  السلطات  أصدرت  أيضا 
منازل في القدس الشرقية وأوامر طرد أصدرت ضد ثالث 
تستخدم  ومبان  منازلها  بهدم  تعليمات  تضمنت  عائالت 
تقع  أنها  بحجة  لحم  بيت  العبيدية في  العيش في  لكسب 
المنطقة  العائالت تقطن  نار«. وهذه  في »منطقة إطالق 
قبل تصنيفها كـ«منطقة إطالق نار« إال أن هذه المباني قد 
بنيت مؤخرا. باإلضافة إلى ذلك سلمت القوات اإلسرائيلية 
أوامر طرد ضد أرض في قرية برقين )سلفيت( زرعت فيها 
»أراضي  أعلن عنها  األرض  أّن  زيتون بحجة  1,000 شتلة 
يمتلكون  أنهم  المتضررون  الفلسطينيون  ويقول  دولة«. 

هذه األرض.

2000. ويوجد 2,000 عامل آخر يعتمدون بالكامل أو جزئيا 
على مصادر الدخل من أعمال متصلة بصيد األسماك.

 إصابة ثالثة أطفال جراء انفجار ذخيرة غير
منفجرة

في حادث وقع في 28 أيار/مايو انفجرت ذخيرة غير منفجرة 
كانت بحوزة أحد أعضاء مجموعة فلسطينية مسلحة داخل 
منزل في جباليا مما أدى إلى إصابته وإصابة ثالثة أطفال 
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2013 ُقتل طفالن في  )3 و5 و11 عاما(. ومنذ مطلع عام 
حوادث متصلة بمخلفات الحرب من المتفجرات. إضافة إلى 

ذلك أصيب 23 فلسطينيا من بينهم 19 طفال.

إصدار حكم إعدام رابع خالل هذا العام
حكم  غزة  في  عسكرية  محكمة  أصدر  أيار/مايو   30 في 
من  مع  بالتعاون  إدانته  بعد  فلسطيني  ضد  شنقا  اإلعدام 
وصفتها المحكمة بأنها »جهة معادية«. ويعتبر هذا الحكم 
في  فلسطينية  محاكم  تصدره  الذي  الرابع  اإلعدام  حكم 
قطاع غزة منذ مطلع عام 2013. إن محاكمة المدنيين في 
حقوق  لمعايير  مخالفا  بطبيعته  يعتبر  عسكرية  محاكم 
اإلنسان الدولية وخصوصا فيما يتصل بضمانات الحصول 
الفلسطيني  المركز  ويفيد  عادلة.  قضائية  إجراءات  على 
لحقوق اإلنسان أّن من بين أحكام اإلعدام البالغ عددها 109 
أحكامًا أصدرت في غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية 
في عام 1994 نفذ 25 حكما )14 منها نفذت بدون الحصول 

على مصادقة الرئاسة الفلسطينية(.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_06_07_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

هذا األسبوع

هذا األسبوع

المعدل األسبوعي 2012

المعدل األسبوعي 2012

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار


