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حماية المدنيين
 8-2حزيران/يونيو 2010

الضفة الغربية
إصابة  18فلسطينيا ً على يد القوات اإلسرائيلية

أصابت القوات اإلسرائيلية ھذا األسبوع  18فلسطينيا ً خالل اشتباكات ومظاھرات وقعت في أنحاء الضفة الغربية معظمھا في
القدس الشرقية .وفي عام  2010قتل ستة فلسطينيين وجندي إسرائيلي وأصيب  675فلسطينيا و 84من أفراد القوات اإلسرائيلية
في الضفة الغربية بما فيھا القدس الشرقية على خلفية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .وذلك مقارنة  14فلسطينيا واثنين من أفراد
القوات اإلسرائيلية قتلوا في الفترة ذاتھا من عام  ،2009إلى جانب إصابة  ،529وعشرة على التعاقب.
تحوّ لت مظاھرة ُنظمت خالل ھذا األسبوع في حي العيسوية في القدس الشرقية إلى اشتباكات ما بين سكان القرية والقوات
اإلسرائيلية ،مما أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين .وقد شارك في ھذه المظاھرة مئات الفلسطينيين احتجاجا عل مقتل وإصابة
الناشطين الدوليين خالل اعتراض القوات البحرية اإلسرائيلية ألسطول غزة لدى توجھه إلى غزة في  31أيار/مايو .وخالل
المواجھات رشق فلسطينيون الحجارة باتجاه القوات اإلسرائيلية التي ردّت بإطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل
الغاز المسيل للدموع ،كما ونصبت القوات اإلسرائيليّة حواجز "طيارة" على مداخل القرية لعدة ساعات مانعة بذلك وصول
السيارات .وأصيب ھذا األسبوع أيضا سبعة فلسطينيين آخرين وصحفية أجنبية واحدة خالل المظاھرة األسبوعية ضد بناء الجدار
ّ
ونظم الفلسطينيون مظاھرة أخرى مناھضة للجدار في قرية الولجة )بيت لحم( ،ولم ُتسفر عنھا أي
في قرية بلعين )رام ﷲ(.
إصابات.
إضافة إلى ذلك ،اندلعت اشتباكات ما بين السكان الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية في حي سلوان في القدس الشرقيّة ،في أعقاب
اعتداء المستوطنين اإلسرائيليين في تلك المنطقة جسديا على فتى يبلغ من العمر  14عاماً ،مما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين
)أنظر قسم المستوطنين أيضا ً( .وقد وقعت في الحي ذاته اشتباكات خالل عملية العتقال المتھربين من دفع الضرائب ،ورغم أنھا
لم ُتسفر عن وقوع إصابات ،إال أنّ السلطات اإلسرائيلية اعتقلت أربعة أشخاص ،واحتجزت ثالثة سيارات على األقل يملكھا
فلسطينيون وجرار واحد .وظل مستوى التوتر مرتفعا في حي سلوان وسط تھديدات بأنّ بلدية القدس تخطط لتنفيذ عمليات ھدم
مكثفة في المنطقة.
وفي القدس الشرقية أيضا ،احتجزت الشرطة اإلسرائيلية أربعة أعضاء منتخبين من المجلس التشريعي الفلسطيني مرتبطين
بحركة حماس ،أحدھم أطلق سراحه مؤخرا بعد أن قضى مدة  4سنوات في السجن .ووفقا للتقارير اإلعالمية ،صادرت الشرطة
بطاقات ھويتاھم المقدسية وأمرتھم بمغادرة المدينة في بداية شھر تموز/يوليو  ،2010وذلك على أساس أن وزارة الداخلية
اإلسرائيلية قد سحبت إقامتھم في إسرائيل .وتعتبر ظاھرة تھجير سكان القدس الشرقية الفلسطينيين بعد سحب إقاماتھم ظاھرة
شائعة .وتفيد بيانات صادرة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية ،أن الوزارة سحبت في عام  2008وحده اإلقامة من  4,577مواطن
من القدس الشرقية.
وخالل ھذا األسبوع قتل فلسطيني عندما صدمته سيارة جيب عسكرية إسرائيلية كانت مسافرة على شارع رقم  60في منطقة
الخليل.
ون ّفذت القوات اإلسرائيليّة ھذا األسبوع  63عملية بحث داخل القرى والبلدات الفلسطينية ،أيّ أقل بكثير من المعدل األسبوعي
لعدد العمليات المماثلة التي ُنفذت حتى ھذا التاريخ من عام .(100) 2010
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األحداث المتصلة بمستوطنين إسرائيليين ,إصابة سبعة فلسطينيين
سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خالل ھذا األسبوع  12اعتداءا نفذھا مستوطنون إسرائيليون استھدفت الفلسطينيين وأسفرت
إما عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتھم .وحتى ھذا التاريخ سُجلت  132حادثة مماثلة وھو ما ي ّ
ُمثل
أكثر من ضعف عدد الحوادث المُسجّ لة في الفترة ذاتھا من عام  .(62) 2009وقد أبلغ كذلك عن عدة حوادث أخرى خالل
األسبوع الماضي تضمنت التخويف والتحرش على يد مستوطنين إسرائيليين .وخالل عام  2010قتل طفل فلسطيني واحد
وأصيب  55آخرون و 28مستوطنا في حوادث متصلة بمستوطنين.
أسفرت أربعة من الحوادث التي وقعت ھذا األسبوع عن إصابة سبعة فلسطينيين .أطلق مستوطن إسرائيلي في إحدى ھذه
الحوادث النار على فلسطينيين اثنين ،من بينھم فتى يبلغ من العمر  17عاما ً ،بالقرب من مخيم العروب لالجئين ،مما أدى إلى
إصابتھما .وقد وقع ھذا الحادث خالل رشق للحجارة على يد فلسطينيين باتجاه سيارات تحمل لوحات ترخيص إسرائيليّة مسافرة
في المنطقة نجم عنه إصابة مستوطنين اثنين أيضا .وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين ،من بينھم فتى يبلغ من العمر  14عاما ،في
حي سلوان )القدس الشرقية( ،ثالثة من ھذه اإلصابات وقعت خالل اشتباكات مع المستوطنين اإلسرائيليين وواحد نتيجة اعتداء
جسدي .أما الحادث المتبقي فقد أصيب خالله فتى يبلغ من العمر  15عاما عندما سقط وأصيب أثناء فراره من المستوطنين
اإلسرائيليين في قرية عراق بورين )نابلس(.
أما الحوادث الثمانية المتبقية فقد أدت إلى التسبب بأضرار لممتلكات الفلسطينيين ،حيث أفادت تقارير منفصلة من خمس قرى تقع
في منطقة شمال الضفة الغربية )قرى عوريف ،وعينبوس ،وحوارة وعصيرة القبلية في نابلس وفرعاتا في قليلية( أنّ المستوطنين
اإلسرائيليين أشعلوا النار في أراضي زراعية تعود لھذه القرى .ويُعتقد أن ھذه العمليات ارتكبھا مستوطنون من مستوطنة يتسھار
)نابلس( والبؤرة االستيطانية التي تدعى مزرعة جلعاد )قلقيلية( .ويقدر أن  480دونما من األراضي معظمھا مزروع بأشجار
الزيتون واللوز وتعود ملكيتھا لـ  85عائلة من القرى الخمس دمّرت ،وأن عدة مئات من األشجار والمحاصيل أحرقت .وأخمدت
ھذه الحرائق على يد وحدات إطفاء فلسطينية في الحاالت الخمس .وفي حادث منفصل آخر وقع في منطقة رام ﷲ ،أشعل
المستوطنون اإلسرائيليون النار في حوالي  30دونم من األراضي التي تعود لقرية المزرعة القبلية ،مما أدى إلى تدمير 40
شجرة زيتون .وتعرضت سيارة فلسطينية ألضرار عندما رشقھا مستوطنون بالحجارة أثناء سفرھا على شارع  60في منطقة
نابلس .وفي حادث منفصل آخر ،الحق مستوطن إسرائيلي مسلح من مستوطنة معون )الخليل( راعي ماشية فلسطيني )يبلغ من
العمر  14عاما( وسرق ثالثة من الماعز التي كان يرعاھا.
وباإلضافة إلى الحوادث المذكورة ,والتي أسفرت عن إصابة اثنين في صفوف المستوطنين اإلسرائيليين  ،أفاد الجيش اإلسرائيلي،
أنّ فلسطينيين ألقوا الحجارة ،في حادثين منفصلين ،باتجاه السيارات التي تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية والمسافرة على طرق
الضفة الغربية في منطقتي الخليل وبيت لحم ،مما أدى إلى التسبب بأضرار للسيارات.

السلطات اإلسرائيلية تواصل إصدار أوامر الطرد والھدم في المنطقة )ج(

في  6حزيران/يونيو سلّم الجيش اإلسرائيلي ثالثة "أوامر طرد" منفصلة لثالث عائالت في خربة الراس األحمر وھي مجمع
سكاني بدوي في غور األردن )طوباس( ،وأعطت تعليمات شفھية لستة عائالت أخرى تطالبھم بھدم منازلھم وحظائر ماشيتھم
خالل الـ 24ساعة القادمة؛ وحتى نھاية الفترة التي يشملھا ھذا التقرير ،لم يت ّم تنفيذ أي عملية طرد .علما ً أنّ ھذه األوامر تھدد 70
شخصا ،من بينھم  19طفال ،بخطر النزوح الداخلي الفوري .وفي حزيران/يونيو  ،2009ھدم الجيش اإلسرائيلي  15خيمة
سكنية ،و 30حظيرة للماشية و 18فرنا من أفران الطابون في ھذه القرية ،مما أدى إلى النزوح القسري ألكثر من  120شخصا
من بينھم  66طفال .و ُتصدر أوامر الطرد والھدم التي تستھدف ھذا التجمع السكاني على أساس أنه قائم على منطقة أعلن عنھا
الجيش اإلسرائيلي منطقة تدريب عسكري مغلقة؛ وينطبق ھذا الوضع على ما يقرب من  18بالمائة من أراضي الضفة الغربية.
وبالرغم من عدم تنفيذ أي عملية ھدم في المنطقة )ج( في الضفة الغربية منذ شھرين تقريبا ،إال أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية
واصلت تسليم أوامر الھدم ووقف البناء بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء .وسجّ ل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في
األراضي الفلسطينية المحتلة ھذا األسبوع  18حادثة سلمت فيھا اإلدارة المدنية اإلسرائيلية أوامر مماثلة ضد مبان يمتلكھا
الفلسطينيون ،من بينھا ثمانية منازل )اثنان منھا قيد اإلنشاء( ،وعشر حظائر للماشية في ك ّل من منطقة حارس )سلفيت( ،وعين
فارس )بيت لحم( ،وقرى فصايل التحتا وفصايل الفوقا والزبيدات )أريحا( .وسُلمت أيضا في قرية الزبيدات أوامر ھدم إضافية
تستھدف حفرا امتصاصية .وفي عام  ،2010ھدمت السلطات اإلسرائيلية ما مجموعه  65مبنى يمتلكھا الفلسطينيون في المنطقة
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)ج( ،األمر الذي أدى إلى نزوح  129شخصا ،من بينھم  47طفال ،ويُشار إلى أنه في الفترة ذاتھا من عام  2009ھدمت
السلطات اإلسرائيلية  57مبنى في المنطقة )ج( األمر الذي أدى إلى نزوح  171شخصا.

تطبيق جزئي لحزمة تسھيالت على إمكانية الوصول
ھذا األسبوع ،سجّ ل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة إزالة تلين ترابيين في شمال الضفة الغربية،
كانت تعيق حركة مرور المركبات عبر المداخل الرئيسية لقرية كفر الديك في محافظة سلفيت ) 4,800شخص( ،وقرية جماعين
في محافظة نابلس ) 6,600شخص( .وقد ح ّسن إزالة ھذه التالل الترابية الوصول إلى الخدمات واألسواق ومصادر كسب
الرزق.
وخالل األسبوعين الماضيين وسّعت السلطات اإلسرائيلية تسھيالت تنقل الفلسطينيين مواطني إسرائيل عبر جميع حواجز الضفة
الغربية .ونتيجة لذلك يُتوقع أن يرتفع عدد ھؤالء المواطنين الذين يصلون إلى المدن الفلسطينية لغرض التسوق غالبا ،مما سيرفع
من مستوى النشاط االقتصادي في ھذه المدن.
وتأتي ھذه التدابير في سياق حزمة تسھيالت على الوصول أعلنت عنھا السلطات اإلسرائيلية في  24أيار/مايو .وبالرغم من أنّ
ھذه الحزمة تتضمن إزالة  60معيق للحركة ،إال أنّ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة لم يتمكن
حتى اآلن سوى تأكيد إزالة عشرة معيقات فحسب ،أھمھا ،ت ّل ترابي يعيق وصول مجموعة كبيرة من البلدات والقرى إلى شارع
 60في منطقة الخليل .وال يزال الوعد بفتح طريق محظورة على حركة مرور الفلسطينيين تقع إلى الشرق من القدس )شارع
مستوطنة كيدار( ينتظر التنفيذ.

قطاع غزة
مقتل ستة فلسطينيين في حادث بحري واحد
في حادث واحد وقع ھذا األسبوع ،قتل ت الق وات اإلس رائيلية س تة فلس طينيين؛ وأص يب ف ي ح ادث آخ ر ثالث ة فلس طينيين آخ رين،
إضافة إلى إصابة فتى يبلغ من العمر  16عاما ً جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة كانت بحوزته .ومنذ مطلع ع ام  2010قُت ل 31
فلس طينيا )م ن بي نھم تس عة م دنيين( وثالث ة جن ود إس رائيليين ،وأح د الرعاي ا األجان ب ،وأص يب  116فلس طينيا )م ن بي نھم 100
مدني( ،وخمسة جنود إسرائيليين على خلفية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
ف ي ح ادث وق ع بت اريخ  7حزي ران/يوني و عل ى ش اطئ غ زة ،أطلق ت الق وات اإلس رائيلية الن ار عل ى ق ارب فلس طيني وقتل ت س تة
فلسطينيين من بينھم مدنيان وأربعة من أفراد جماعة مسلحة .أحد الم دنيان ھ و مال ك الق ارب أم ا الث اني فھ و ص ياد فلس طيني ك ان
عل ى م تن ق ارب آخ ر مج اور للق ارب المس تھدف .ووفق ا لوس ائل اإلع الم اإلس رائيلية ،الت ي اقتبس ت م ن مص ادر ف ي الج يش
اإلسرائيلي ،فقد كان المسلحون في ط ريقھم لتنفي ذ ھج وم ف ي إس رائيل؛ أم ا المص ادر الفلس طينية فق د أف ادت أنّ الفلس طينيين ك انوا
يجرون تدريبا عسكريا .وف ي الي وم ذات ه ،اس تھدفت غ ارة جوي ة إس رائيلية وأص ابت فلس طينيا ً آخ ر ُي زعم بأن ه عض و ف ي جماع ة
مسلحة وھو في طريقه إلى منزله في منطقة جباليا.
وواصلت القوات اإلسرائيلية خالل ھذا األسبوع أيضا فرض القيود على وصول الفلسطينيين إلى األراض ي المعل ن عنھ ا "من اطق
محظورة ،والتي تمتد على مساحة تبلغ  18بالمائة من مساحة قطاع غزة ،معظم المنطقة المحظورة ھي منطقة زراعي ة تق ع عل ى
طول الحدود ما ب ين غ زة وإس رائيل .وخ الل ھ ذا األس بوع ،أص يب م دنيان فلس طينيان ف ي ح ادثين منفص لين ب القرب م ن الح دود
عندما أطلقت القوات اإلسرائيلية النار باتجاه مجموع ة م ن األش خاص أثن اء جمعھ م للخ ردة .وف ي ح ادث آخ ر عل ى األق ل أطلق ت
القوات اإلسرائيلية النار على مزارعين فلسطينيين مجبرة إياھم على مغادرة أرضھم .وقد ّ
نظم الفلسطينيون ھذا األسبوع عددا م ن
المظاھرات لالحتجاج على القيود المفروضة على الوصول إل ى األراض ي الواقع ة عل ى ط ول الح دود أطلق ت الق وات اإلس رائيلية
خاللھا النار في الھواء في أعقاب رشق شبان فلسطينيين الحجارة واالقتراب من السياج الحدودي؛ ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.
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وخالل ھذه الفترة أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة عددا من الصواريخ بدائي ة الص نع باتج اه جن وب إس رائيل ،بم ا ف ي ذل ك قواع د
عسكرية على الحدود ،لم ينجم عنھا أي إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.

معرض للتدمير بسبب آفة جديدة
محصول البندورة ّ

أعلنت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو( في تقرير لھا عن تفشي آفة زراعية خطيرة ت دعى "توت ا أبس ولوتا"،
ف ي قط اع غ زة .ھ ذه اآلف ة مقاوم ة لجمي ع المبي دات الحش رية المت وفرة ف ي غ زة تقريب ا ،و َيص عُب مكافحتھ ا نظ را لقل ة المع دات
الضرورية بما فيھا الشباك المضادة للحشرات وذلك بسبب الحصار اإلس رائيلي عل ى غ زة .وم ن الممك ن أن ت دمر ھ ذه اآلف ة 90
بالمائة من محصول البندورة .مع العلم أن  60بالمائة تقريبا ً من محصول البن دورة ھ ذه الس نة ُد ّم ر كم ا تفي د منظم ة الف او ،األم ر
الذي يُعرّ ض ما يقرب من  21,000مزارع ومن يعيلونھم لخطر مباشر بفقدان مصدر كسب رزقھم .كما أنّ التقارير األولية تفيد
أنّ بعضا من المناطق في شمال الضفة الغربية متأثر بھذه اآلف ة أيض ا .وتعم ل منظم ة الف او بالتع اون م ع وك االت إنس انية أخ رى
لتتعامل مع ھذه األزمة.

فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
فتحت السلطات المصرية معبر رفح أمام الحركة في كال االتجاھين في  2حزيران/يونيو حتى إشعار آخر .وتعتبر ھذه المرة
األولى التي تفتح فيھا السلطات المصرية حدودھا مع قطاع غزة لفترة غير محدّدة منذ أن أغلقت رسميا ً في حزيران/يونيو
 .2007ومنذ ذلك الوقت أصبح المعبر يُفتح بمواعيد غير منتظمة لمدة يومين أو ثالثة أيام ك ّل شھر للسماح بالعبور المحدود
لحاالت معينة .وال يزال التنقل من خالل المعبر مقصوراً على الحاالت الطبية واإلنسانية باإلضافة إلى الطالب وحاملي جوازات
السفر األجنبية.

الس ماح ب دخول بض ائع جدي دة إل ى غ زة؛ وانخف اض ال واردات اإلجمالي ة ) 30أي ار/م ايو 5
ّ
حزيران/يونيو(
وافقت السلطات اإلسرائيلية ،خالل الفترة المشمولة في التقرير ،على دخول  11سلعة جديدة من األغذية ومواد التنظيف إلى غ زة
م ن بينھ ا ،المرب ى ،والح الوة ،والمش روبات الغازي ة ،والفواك ه المعلّب ة ،وش فرات ومعج ون الحالق ة .ولك ن وف ي المجم ل ،ط رأ
انخفاض على واردات غزة عبر المع ابر بنس بة  26بالمائ ة تقريب ا ھ ذا األس بوع ،مقارن ة باألس بوع الماض ي ) 488ش حنة مقاب ل
 662شحنة( .ويُمثل رقم ھذا األسبوع  17بالمائة تقريبا م ن المع دل األس بوعي م ن ع دد حم والت الش احنات الت ي أدخل ت خ الل
الخمسة أش ھر األول ى م ن ع ام  (2,807) 2007أي قب ل س يطرة حرك ة عل ى قط اع غ زة .وعل ى غ رار األس ابيع الس ابقة ،ك ان
للطعام ومواد النظافة نصيب األسد من البضائع المس توردة ) 347حمول ة ش احنة أو  71بالمائ ة م ن مجم ل ال واردات( .وم ا زال
الحظر على التصدير قائما؛ ولم تخرج من غزة أيّ صادرات ھذا األسبوع.
واستمر ھذا األسبوع دخول مواد البناء إلى غزة عبر المعابر م ع إس رائيل لمش روعين رئيس يين م ن مش اريع إع ادة اإلعم ار .فق د
سُمح ھذا األسبوع بدخول م ا مجموع ه  18ش حنة م ن الحص ى )الحص باء( ) 722ط ن( وش حنة واح دة م ن اإلس منت ) 29ط ن(
الستخدامھا في مشروع بناء  151وحدة سكنية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا( في خان يونس .و ُتمثل المواد التي سُمح
بدخولھا حتى اآلن  17بالمائ ة م ن الكمي ات المطلوب ة للمش روع .باإلض افة إل ى ذل كُ ،س مح ب دخول  20ط ن م ن اإلس منت )0.5
حمولة شاحنة( وأربعة أطنان من قضبان الف والذ ) 0.5حمول ة ش احنة( مخصص ة لت رميم مستش فى الق دس 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"( .وتواص ل ھ ذا األس بوع أيض ا ال دخول
المحدود للمواد التي كان دخولھا مقيدا سابقا :حيث دخل ما مجموعه  98شحنة من األخشاب ،و  47شحنة من األلمنيوم ،و 240
شحنة من المالبس ،و 134شحنة من األحذية ،إلى غزة منذ مطلع شھر نيسان/أبريل الماضي.
ومن بين الش حنات المق در ع ددھا ب ـ 70ش حنة م ن مختل ف البض ائع الت ي كان ت عل ى م تن أس طول غ زة ال ذي اعترض ته الق وات
اإلس رائيلية األس بوع الماض ي ،ل م ي دخل إل ى غ زة حت ى اآلن منھ ا س وى  5ش حنات .وب الرغم م ن أنّ األم م المتح دة تح ّ
ث جمي ع
األطراف على بذل أقضى جھودھم لضمان إيصال المساعدات اإلنسانية التي جلبھا أس طول غ زة ،إال أنّ األولوي ة العلي ا المترتب ة
على منظم ات المجتم ع اإلنس اني ف ي األراض ي الفلس طينية المحتل ة تتمث ل ف ي العم ل عل ى رف ع الحص ار م ن أج ل ض مان دخ ول
البضائع واألشخاص باستمرار وانتظام إلى قطاع غزة ،إضافة إلى تزويد وتوزي ع المس اعدات اإلنس انية ب دون أي معي ق ،بم ا ف ي
ذلك إعادة إعمار البنى التحتيّة الحيويّة.
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تواصل نقص الوقود الصناعي وغاز الطھي
طرأ ھذا األسبوع انخفاض طفيف عل ى واردات الوق ود الص ناعي المس تخدم لتش غيل محط ة تولي د كھرب اء غ زة مقارن ة باألس بوع
الماضي ) 1.05مليون لتر مقابل  1.09مليون لتر( .ونظ را ل نقص الوق ود الن ابع م ن نق ص ف ي التموي ل ،م ا زال ت محط ة تولي د
كھرباء غزة تعمل بنسبة  38بالمائة من قدرتھا التشغيلية الكاملة .ونتيجة لذلك ما زال معظم سكان غزة يعانون من انقط اع التي ار
الكھربائي ال ذي وص ل إل ى  12-8س اعة يومي ا .وم ن األم ور األخ رى الت ي تعي ق عم ل محط ة تولي د كھرب اء غ زة نق ص الم واد
الض رورية لص يانة وإص الح المع دات الحيوي ة ف ي
محطة توليد كھرباء غ زة ،نظ را للقي ود الت ي تفرض ھا
الس لطات اإلس رائيلية عل ى اس تيراد ھ ذه الم واد .م ع
العل م أن م ا يق رب م ن  97غرض ا ض روريا لص يانة
المحطة ما زالت محظورة الدخول منذ حزيران/يوني و
.2007
وعل ى غ رار ذل ك ،ط رأ انخف اض بنس بة  14بالمائ ة
عل ى واردات غ از الطھ ي ھ ذا األس بوع ) 750ط ن
مقاب ل  873ط ن( ،أي  54بالمائ ة م ن المع دل
األسبوعي الذي يحتاجه القط اع وف ق تق ديرات جمعي ة
أصحاب محطات الوق ود .ونتيج ة تواص ل نق ص غ از
الطھي م ا زال ت خط ة لتقن ين للغ از المعم ول بھ ا من ذ
تشرين الثاني/نوفمبر ُ 2009تطبّق في قطاع غزة.

كانون ثاني – أيار 2007
قبل سيطرة حركة حماس

النسخة الملزمة للتقرير ھي النسخة اإلنجليزية
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_06_11_english.pdf
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