األمم المتحدة
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
األراضي الفلسطينية المحتلة

حماية المدنيين
 18 – 12أيار/مايو 2010

الضفة الغربية
انخفاض عدد اإلصابات في صفوف الفلسطينيين على يد القوات اإلسرائيلية
شھد ھذا األسبوع انخفاضا ملحوظا في عدد الفلسطينيين الذي أصيبوا على يد القوات اإلسرائيلية؛ فقد أصيب ثالثة فلسطينيين
مقارنة بـ 24فلسطينيا أصيبوا خالل األسبوع الماضي .ومنذ مطلع ھذا العام قتل ستة فلسطينيين وجندي إسرائيلي وأصيب 628
فلسطينيا و 74إسرائيليا في الضفة الغربية بما فيھا القدس الشرقية ،على خلفية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وقد أصيب الفلسطينيون الثالثة في حادثين منفصلين أحدھما حادث اعتداء جسدي على حاجز تفتيش في محافظة القدس )إصابة(
وخالل مظاھرة ضد بناء الجدار في قرية بلعين )إصابتان( في محافظة رام ﷲ .وقد أصابت القوات اإلسرائيلية كذلك خمسة
ناشطين إسرائيليين في مظاھرتين إحداھما ُنظم ضد طرد عائالت فلسطينية على يد مستوطنين في حيّ الشيخ جراح في القدس
الشرقية ،واألخرى ضد توسيع مستوطنة حلميش والقيود المتواصلة على وصول الفلسطينيين لألراضي التابعة لقريتي دير نظام
والنبي صالح المجاورتين )رام ﷲ( .وفي قرى النبي صالح وبلعين أحرقت ھذا األسبوع  350دونما من أراضي الرعي وخمسة
دونمات من أشجار الزيتون على التعاقب عقب إطالق القوات اإلسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع خالل المظاھرات التي وقع
فيھا.
وقد نفذت القوات اإلسرائيلية ھذا األسبوع  106عملية بحث داخل القرى والبلدات الفلسطينية ،أي أعلى بقليل مقارنة بالمعدل
األسبوعي لعدد العمليات التي ُنفذت منذ مطلع عام  .(102) 2010وعلى غرار األسابيع السابقةُ ،نفذ معظم ھذه العمليات في
شمال الضفة الغربية ) .(63وخالل إحدى ھذه العمليات أغارت القوات اإلسرائيلية على مكتب تابع لبلدية الخليل في المنطقة التي
تسيطر عليھا إسرائيل في البلدة القديمة في الخليل ) (H2وأغلقته.

استمرار األحداث المتصلة بمستوطنين إسرائيليين؛ مقتل فلسطيني وإصابة ستة آخرين

قُتل ھذا األسبوع فتى فلسطيني يبلغ من العمر  15عامًا من قرية المزرعة الشرقية جراء إطالق النار عليه أثناء تجوله في التالل
بصحبة اثنين من أصدقائه .وتشير اإلفادات التي قدمھا السكان المحليون إلى أنّ أشخاصا ً كانوا مسافرين في سيارة تحمل لوحة
ترخيص إسرائيلية أطلقوا النار بعد رشق سيارتھم التي كانوا يقودونھا في شارع  60بالحجارة بالقرب من القرية .وقد فتحت ك ّل
من السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية تحقيقات بالحادث )رام ﷲ(.

وقعت خالل ھذا األسبوع أيضًا ثمانية حوادث متصلة بمستوطنين استھدفت الفلسطينيين وأسفرت إما عن وقوع إصابات في
صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتھم ،أي أعلى بقليل من عدد األحداث المماثلة المسجلة منذ مطلع ھذا العام ) .(6وقد ت ّم
التبليغ عن وقوع حوادث أخرى تضمنت االعتداء على األراضي ومنع الوصول والتخويف .ومنذ بداية عام  2010أصيب ما
مجموعه  42فلسطينيا و  26مستوطنا ً في أحداث متصلة بالمستوطنين.
وخالل ھذا األسبوع اعتدى المستوطنون اإلسرائيليون جسديا وأصابوا ستة فلسطينيين من بينھم ثالثة أطفال يبلغون من العمر
خمسة ،و 12و 16عاما ،في أربعة حوادث منفصلة في منطقة رام ﷲ وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية الذي أصيبت فيه
امرأة بعد اعتداء مستوطن إسرائيلي عليھا خالل مناسبة "يوم القدس" .إضافة إلى أنه وفي أعقاب حادث وقع في حي الشيخ جراح
اندلعت اشتباكات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين مما أدى إلى إصابة مستوطنين اثنين .وقد أصيب مستوطنان آخران
بشظايا زجاجية جراء إطالق فلسطينيين النار على سيارتھم التي كانوا يقودونھا في شارع رقم  462في منطقة رام ﷲ .وفي
أعقاب ھذا الحادث نصبت القوات اإلسرائيلية عدة حواجز فجائية طيارة في المنطقة ون ّفذت عمليات تفتيش كما ومركزت الجنود
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على حاجز عطارة لفترة استغرقت عدة ساعات بلّغ خاللھا عن تأخيرات وطوابير طويلة على الحاجز .ولم يبلغ عن أي
اعتقاالت.
ومن بين األحداث التي أدت إلى تضرر في الممتلكات ھذا األسبوع أيضا ،نفّذ المستوطنون عملية تجريف لما يقرب من 30
دونما من األراضي التي تعود لقرية جالود )نابلس( وأزالوا األسيجة التي تحيط بأراض زراعية تعود لقرية التواني )الخليل(.
وخالل األسبوع أيضا ،دخل مستوطنون من مستوطنة يتسھار قرية عريف )نابلس( وألقوا الحجارة باتجاه مدرسة القرية؛ دون أن
ينجم عن ذلك إصابات أو أضرار بالممتلكات .وإضافة إلى ذلك ،دخل مستوطنون إسرائيليون ملثمون في ساعات الصباح الباكرة
إلى مجمع سكني يقع خلف الجدار إلى الجنوب من الخليل ودمروا ثالثة سيارات.
ووفقا للتقارير اإلعالمية اإلسرائيلية اكتشف  23شاھد قبر محطم خالل ھذا األسبوع في مقبرة يھودية تقع في جبل الزيتون في
القدس الشرقية؛ وقد فتحت الشرطة اإلسرائيلية تقريرا بالحادث.

موجة جديدة من أوامر وقف البناء في المنطقة )ج(
بالرغم من عدم تنفيذ أي عملية ھدم في المنطقة )ج( في الضفة الغربية منذ أكثر من شھر ،إال أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية
واصلت تسليم أوامر وقف البناء وھي إجراء إداري يسبق إصدار أمر بالھدم ،إضافة إلى أوامر ھدم نھائية .وقد سلّمت اإلدارة
المدنية اإلسرائيلية ھذا األسبوع  41أمرا بوقف البناء ضد مبان يمتلكھا الفلسطينيون في قرية بني نعيم )الخليل( والبيرة )رام
ﷲ( ،والمغيّر والمجمع البدوي المسكرة )رام ﷲ( بحجة عدم حصولھا على تراخيص للبناء .وفي مجمع المسكرة أمھلت السلطات
اإلسرائيلية السكان عشر ساعات لھدم مبانيھم وإال ت ّم ھدمھا ومصادرة ممتلكاتھم .ولكن حتى تاريخ  20أيار/مايو لم ُتن ّفذ أي
عملية ھدم .ويبلغ العدد اإلجمالي للمباني التي تسلمت أوامر بوقف البناء  25منزال ،من بينھا  18منزال مأھوال والباقي قيد
اإلنشاء ،وثمانية خيام سكنية ،وسبعة حظائر للماشية ومصنع للحجارة ومنذ مطلع عام  ،2010ھدمت السلطات اإلسرائيلية ما
مجموعه  65مبنى يمتلكھا الفلسطينيون في المنطقة )ج( ،األمر الذي أدى إلى تھجير  125شخصا ،من بينھم  47طفال ،ومبنى
واحد في القدس الشرقية؛ إضافة إلى ثالثة مبان أخرى ھدمھا أصحابھا في القدس الشرقية مما أدى إلى تھجير سبعة أشخاص.

آخر مستجدات الوصول والحركة؛ "تحرير" ثالث قرى يعزلھا الجدار
في  12أيار/مايو أنھى الجيش اإلسرائيلي تواجده في حاجز تفتيش راس عطية المقام على الجدار )قلقيلية( .وقد جاءت ھذه
الخطوة في أعقاب انتھاء أعمال تحويل مسار الجدار حول مستوطنة ألفي منشي التي ن ّفذتھا السلطات اإلسرائيلية .حيث يترك
المسار الجديد الذي يأتي في أعقاب قرار صدر عن محكمة العدل العليا عام  2005ثالثة قرى ھي الضبعة ،ووادي الرشراش،
وراس الطيرة )ما مجموعه  884شخص( خارج المنطقة المغلقة ،ويعيد لھا إمكانية الوصول المباشر ألجزاء أخرى من الضفة
الغربية بعد ما يقرب من سبعة سنوات .غير أن المسار الجديد يبقي قريتان أخريان )عرب الرماضين الجنوبي ،وعرب أبو فرده
ومجموع سكانھما  338شخصا( باإلضافة إلى أراض زراعية قيّمة في المنطقة المغلقة ما بين الجدار والخط األخضر .وكجزء
من المسار الجديد نصبت السلطات اإلسرائيلية بوابة حديدية ال تعمل وفق ساعات عمل محددة ،األمر الذي يعيق وصول حوالي
 60طالب مدرسة من القريتين إلى مدارسھم في مدينة قلقيلية والقرى المجاورة عبر حاجز راس عطية السابق إلى الجنوب .وقد
أبلغ مكتب االرتباط اإلسرائيلي رئيس مجلس قرية عرب الرماضين الجنوبي بأنه يتوجب على الطالب اآلن استخدام حاجز
جلجولية إلى الشمال بدال منذ ذلك ،مجبرين طالب القريتين على سلوك طريق التفافية يبلغ طولھا  16كيلومترا من المنزل إلى
المدرسة وبالعكس .ويُذكر أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تو ّفر ألطفال القريتين خدمات سفر من المدرسة وإليھا.
وفي شمال الضفة الغربية أيضاً ،اضطرت وحدة إطفاء فلسطينية ،استدعيت جراء اشتعال حريق بالقرب قرية كفر الديك
)سلفيت( ،إلى تنسيق دخولھا إلى المنطقة مع الجيش اإلسرائيلي ،حيث إنّ المدخل الرئيسي للقرية كان مغلقا بحاجز طريق .وقد
سمح الجيش اإلسرائيلي للوحدة بالدخول غير أن ما يقرب من  200دونم من أراضي القرية كانت قد ُدمرت بالكامل قبل أن
تستطيع وحدة اإلطفاء الوصول إلى المنطقة وإخماد الحريق.
وفي القدس الشرقية ،أغلقت في  12أيار/مايو الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة باإلضافة إلى أحياء سلوان والشيخ جراح
خالل المسيرات التي شارك فيھا عشرات اآلالف من اإلسرائيليين بمناسبة الذكرى الـ  43لـ"يوم القدس" ،وھو يوم ضم القدس
الشرقية إلى إسرائيل .وقد نشرت القوات اإلسرائيلية بكثافة خالل اليوم .وفي محافظة القدس استمر إغالق ثالث بوابات تقع على
الجدار وتتحكم بالوصول إلى األراضي الزراعية التي يعزلھا الجدار لفترة تزيد عن الشھر .وخالل مظاھرة ُنظمت ھذا األسبوع
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أمام إحدى ھذه البوابات اقتحم المتظاھرون البوابة مواجھين قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتھا القوات اإلسرائيلية؛ وقد أبلغ
عن عدة حاالت من االختناق جراء استنشاق الغاز في صفوف المتظاھرين.

قطاع غزة
اس تمرار األح داث عل ى الح دود مس فرة ع ن ثالث ة خس ائر بش رية ف ي ص فوف الم دنيين
الفلسطينيين؛ ومقتل صياد وجرح ثالثة آخرين على يد القوات البحرية المصرية
أطلقت القوات اإلسرائيلية النار وقتلت مسنا فلسطينيا من المدنيين وأص ابت آخ ر خ الل ح ادثين منفص لين عل ى ط ول الح دود ب ين
غزة وإسرائيل .إضافة إلى ذلك ،أصيب فتى فلسطيني يبل غ م ن العم ر  16عا ًم ا إص ابة بالغ ة ج راء انفج ار لغ م بينم ا ك ان يعم ل
برفقة عائلته في أرضھم الواقعة بالقرب من السياج الحدودي .ومنذ مطلع عام  2010قت ل  18فلس طينيا )م ن بي نھم س تة م دنيين(
وثالثة جنود إسرائيليين ،وعامل أجنبي في إسرائيل ،وأصيب  72فلسطينيا )من بينھم  60م دنيا( ،وأربع ة جن ود إس رائيليين عل ى
خلفية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
وفي  14أيار/مايو أطلقت القوات اإلسرائيلية المتمركزة على الحدود ،إلى الشرق من جباليا ،وقتلت مسنا فلسطينيا كان يزور قب ر
زوجته في مقبرة تقع في المنطقة .وقد أفادت مصادر طبية أن س بب الوف اة ك ان اإلص ابة بع دة طلق ات وش ظايا .وف ي ح ادث آخ ر
أطلقت القوات اإلسرائيلية النار عل ى مجموع ة م ن الفلس طينيين خ الل جمعھ م للرك ام ب القرب م ن الح دود ،مم ا أس فر ع ن إص ابة
واحد منھم .وواصلت القوات اإلسرائيلية خالل ھذا األسبوع أيضا ف رض القي ود عل ى وص ول الفلس طينيين إل ى األراض ي الواقع ة
داخل "المنطقة العازلة" بواسطة إطالق النيران "التحذيرية" باتجاه األشخاص الذين ي دخلون المنطق ة ،مم ا ي ؤثر عل ى الم زارعين
والعمال ،ومن خالل تجريف األراضي الواقعة على الحدود .وخ الل ھ ذا األس بوع ،توغل ت ال دبابات والجراف ات اإلس رائيلية ع دة
مرات ،تحت غطاء إطالق النار المكثف ،مئات من األمتار داخل غزة وانسحبت بعد أن نفذت عمليات تجريف لألراضي.
وخالل ھذا األسبوع أيضا ،أطلقت القوات البحرية المصرية النار على قارب صيد بعد دخوله المياه المصرية ،مما أسفر عن
مقتل صياد فلسطيني وإصابة ثالثة آخرين ،باإلضافة إلى مصادرة قاربھم .وقد ُنفذت القوات البحرية المصرية خالل األربعة
أشھر الماضية ستة عمليات ھجوم مماثلة ضد صيادين فلسطينيين .واستمرت كذلك القيود التي تفرضھا إسرائيل على الوصول
إلى مناطق في البحر تبعد عن الشاطئ ثالثة أميال بحرية .وفي حادثين على األقل وقعا خالل ھذا األسبوع أطلقت قوارب القوات
البحرية اإلسرائيلية النار "التحذيرية" على قوارب صيد فلسطينية ،مجبرة إياھا على العودة إلى الشاطئ .وقد أسفرت ھذه القيود
عن إصابة ثالثة صيادين فلسطينيين منذ بداية العام .وقد ُنظمت ھذا األسبوع عدة مظاھرات بعض منھا ُنظم إحياء للذكرى الـ62
لما يطلق عليه الفلسطينيون يوم "النكبة" وضد القيود المفروضة على الوصول إلى "المنطقة العازلة" ،ولم يُبلغ عن وقوع
إصابات.
وخالل الفترة التي شملھا التقرير ،أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عددا من الص واريخ بدائي ة الص نع باتج اه جن وب إس رائيل،
بما في ذلك القواعد عسكرية على الحدود ،لم ينجم عنھا أي إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات .إضافة إلى ذلك ،عثرت ق وات
األمن المحلية على عبوة ناسفة في مدينة غزة وفجرتھا ھذا األسبوع.

تنفيذ عقوبة اإلعدام في غزة للمرة الثانية ھذا العام

في  18أيار/مايو أعدمت سلطات حماس ثالثة فلسطينيين أدينوا بتھمة القتل .وتعد ھذه المرة الثانية في عام  2010التي ُتنف ذ فيھ ا
سلطات حماس عقوبة اإلعدام؛ ففي منتصف شھر أبريل/نيسان الماضي أعدم سجينان أدينا بالتعامل مع إسرائيل .ووفق ا لم ا أورده
مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،فقد كان ھؤالء الذين تم إعدامھم من بين مجموعة من  16شخص ا حكم ت عل يھم محكم ة باإلع دام
في غزة .وقد أدان منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط عملية اإلعدام.

سلطات حماس تھدم  12منزال؛ وتسليم أول منزل يعاد بناؤه في شرق جباليا
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ھدمت سلطات حماس خالل ھذا األسبوع  12منزال في منطقة رفح ،بحجة بنائھا بصورة غير قانونية على أراضي حكومية .وقد
أدى ھذا الھدم إلى تھجير واحد وثالثين عائلة ،يبلغ عدد أفرادھا حوالي  190شخصا .ونص بت معظ م الع ائالت المھج رة الت ي ل م
تعط أي إشعار مسبق بعملية الھدم خياما فوق ركام المنازل المھدّمة .ومن المخطط ھدم ما يقرب من  200منزل ف ي المنطق ة ف ي
اإلطار ذاته.
باإلضافة إلى ذلك ،سلمت سلطات حماس ھذا األسبوع أول منزل يُعاد بناءه في شرق جباليا لمالكه .وقد ك ان ھ ذا المن زل ق د ُد ّم ر
خالل الھجوم العسكري "الرصاص المصبوب" على غزة .وأعلنت حماس عن خط ة لت رميم م ا يزي د ع ن  1,000وح دة س كنية،
م ن ب ين م ا يق رب م ن  6,000وح دة س كنية ُدم رت ف ي أنح اء قط اع غ زة أو تض ررت أض رارا بالغ ة خ الل الھج وم العس كري
"الرصاص المصبوب" .ومنذ ذلك الحين ،تعطلت جھود إعادة اإلعمار على نط اق واس ع نظ را للقي ود المفروض ة عل ى االس تيراد
التي تحظر دخول مواد البناء الضرورية .وبالرغم من ذلك ،تزايدت كميات اإلسمنت ومواد البناء التي تدخل عبر األنف اق الواقع ة
أسفل الحدود ما بين مصر وغزة.

فتح معبر رفح استثنائيا ،وحاولي  3,500شخص يخرجون من غزة

فُتح معبر رفح بصورة استثنائية في  15أيار/مايو لمدة ستة أيام .وھذه المرّ ة ھي المرة الثالث ة فق ط الت ي يف تح فيھ ا المعب ر بموع د
مح دد من ذ مطل ع ع ام  .2010وتش ير البيان ات األولي ة إل ى أنّ ح والي  3,681ش خص خرج وا م ن غ زة م ا ب ين  15إل ى 18
أيار/مايو في حين دخل  529تقريبا .وق د منع ت الس لطات المص رية ح والي  650شخص ا س جلوا أس ماءھم ل دى س لطات حم اس
من العبور.

مناسبة ترفيھية في غزة

ف ي ظ ل القي ود المتواص لة عل ى حري ة حرك ة الفلس طينيينُ ،نظم ت بطول ة رمزي ة تح اكي "ك أس الع الم" عل ى م دى األس بوعين
الماضيين بين ف رق فلس طينية تمث ل منتخب ات ك رة الق دم الوطني ة م ن جمي ع أنح اء الع الم .وق د حض ر ھ ذه المباري ات الت ي دعمھ ا
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واتحاد كرة القدم الفلسطيني آالف من سكان غزة وشارك فيھا  16فريق ا ً م ن قط اع غ زة ،لع ب ف ي
صفوفھا رعايا أجانب موجودون في غزة.

زيادة انخفاض واردات الوقود الصناعي وغاز الطھي ،وتواصل انقطاع الكھرباء
طرأ ھذا األسبوع انخفاض آخر على واردات الوقود الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد كھرباء غزة؛ فقد دخل إلى غزة ھ ذا
األسبوع ما يقرب من  0.85مليون لتر مقارنة بـ  1.35مليون لتر دخلت غزة األس بوع الماض ي .وتمث ل ھ ذه الكمي ة  27بالمائ ة
من الكمية الفعلية التي يحتاجھا القطاع أس بوعيا م ن الوق ود لتش غيل محط ة تولي د كھرب اء غ زة بق درتھا التش غيلية الكامل ة .ونتيج ة
ل ذلك م ا زال معظ م س كان غ زة يع انون م ن انقط اع التي ار الكھرب ائي ال ذي وص ل إل ى  12-8س اعة يومي ا ،مم ا يض طرھم إل ى
االعتماد على المولدات التي تعمل على الوقود خالل الساعات الطويلة التي ينقطع فيھا التيار .ھذه المولدات التي ُيستورد معظمھ ا
عبر األنفاق قد تكون غير آمنة مما يعرض السكان للخطر .وفي ھذا السياق ،اندلع حريق تسبب به مولد كھربائي داخل منزل ھذا
األسبوع مما أسفر عن مقتل شخصين من عائلة واحدة .ومنذ مطلع عام  2010قتل  31شخصا وأصيب  41آخرون ف ي ح وادث
متعلقة بالمولدات.
وعلى غرار ذلك طرأ انخفاض آخر على واردات غاز الطھي ھذا األسبوع ) 899مقابل  920طن( ،أي  64بالمائة فقط من
المعدل األسبوعي الذي يحتاجه القطاع ،وفق تقديرات جمعية أصحاب محطات الوقود .ونتيجة تواصل نقص غاز الطھي ما زالت
ُتطبّق في قطاع غزة خطة لتقنين للغاز.

ما زالت الواردات ال تلبي الحاجة؛ واستمرار دخول مواد البناء بصورة محدودة ) 15-9أيار/مايو(
انخفضت واردات غزة عبر المعابر بنسبة  11بالمائة تقريبا ھذا األسبوع ،مقارنة باألسبوع الماضي ) 637.5شحنة مقابل 713
شحنة( .ويُمثل رقم ھذا األسبوع حوالي  23بالمائة من المعدل األسبوعي من عدد حموالت الشاحنات التي أدخلت خالل الخمس ة
أشھر األولى من عام  (2,807) 2007أي قبل تولي حماس .وعلى غ رار األس ابيع الس ابقة ،ك ان للطع ام وم واد النظاف ة نص يب
األسد من البضائع المستوردة ) 424.5حمولة شاحنة أو  67بالمائة من مجمل المستوردات(.
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واستمر ھذا األسبوع دخول كميات محدودة من مواد البناء .فقد دخلت إلى غزة ھ ذا األس بوع ش حنة واح دة محمل ة ب ـ 20ط ن م ن
اإلسمنت ) 0.5حملة ش احنة( وثماني ة أطن ان م ن قض بان الحدي د ) 0.5حمل ة ش احنة( .ھ ذه الش حنات مخصص ة لت رميم مستش فى
القدس ف ي مدين ة غ زة ال ذي تع رض ألض رار جس يمة خ الل الھج وم العس كري اإلس رائيلي "الرص اص المص بوب" .وتعتب ر ھ ذه
الشحنة ،التي تمولھا وتنسقھا الحكومة الفرنسية ،جزءا من  50شحنة أخرى من المتوقع دخولھا إلى غزة خالل الش ھرين الت اليين.
وألول مرة منذ فرض الحصار في حزيران/يونيو  2007سُمح بدخول شحنة واحدة من قط ع الغي ار لم زارع ال دواجن إل ى غ زة.
ول دى نھاي ة الفت رة الت ي ش ملھا التقري ر ،دخ ل ع دد م ن الش حنات تحم ل م واد بن اء لمش رع بن اء لوكال ة غ وث وتش غيل الالجئ ين
)األنوروا( في خان يونس .وتواصل ھذا األسبوع أيض ا دخ ول ش حنات المالب س واألحذي ة واألخش اب واأللمني وم ،حي ث دخ ل م ا
مجموعه  125شحنة من المالبس ،و  89شحنة من األحذية ،و  15شحنة من األخشاب و  18شحنة من األلمني وم إل ى غ زة من ذ
مطلع شھر نيسان/أبريل الماضي .ولألسبوع الثالث على التوالي لم تخرج أي صادرات من غزة.

النسخة الملزمة للتقرير ھي النسخة اإلنجليزية
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_05_21_english.pdf
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