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 بيوتحاد األوراال

 (األونرواو،  وروبي )الضفة الغربية وقطاع غزةمكتب ممثل االتحاد األ

 2020  مايو/أيار 28

 

   

 

 القدس الشرقية ها، بما فيلهدم والمصادرة في الضفة الغربيةستة أشهر عن عمليات المدة تقرير 

 12019 ديسمبر/كانون األول 31 - يوليو/تموز 1

 

 ملخص

 

في الضفة الغربية المحتلة بما   اإلسرائيليةاستمر تدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرتها من جانب السلطات 
 هدم أو االستيالءبال  للفلسطينيينمملوك  مبنى    319تأثر    حيث.  فيها القدس الشرقية خالل الفترة المشمولة بالتقرير

ت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  ل  و  م    إلجراءات.نتيجة لهذه ا  طفاًل   222شخًصا من بينهم   447  ُشردقد  و
بقيمه   التقريرفي  الستة أشهر المشمولة    ةالتي استهدفت خالل فتر   األبنيةمن بين    ىمبن  62أو االتحاد األوروبي  

  يورو. 391,406تقارب 
 

ومن  بناًء. 623 كانون األول/ديسمبر( –)كانون الثاني/يناير  2019عمليات الهدم في عام عدد بلغ إجمالي و

ضمن المساعدات اإلنسانية بلغت قيمتها االتحاد األوروبي بناًء مموالً من  98هناك كان بين األبنية المستهدفة، 

. 2018روبي مقارنة بعام الممولة من االتحاد األو األبنيةهدم عمليات ضعف  أي ما يشكل ،يورو 480,625

 ٪ في حاالت النزوح95زيادة بنسبة ٪ في عمليات الهدم و35زيادة بنسبة  2019شهد عام  فقد ، وبصفة عامة

 .2018مقارنة بعام 

 

يمثل أعلى   مما.  2019  عام  في القدس الشرقية في  بنىً م  204  هدمت السلطات اإلسرائيليةفقد  عالوة على ذلك،  و

٪ من 40ازدادت عمليات هدم المباني السكنية في القدس الشرقية بنسبة ورقم سنوي في العقدين الماضيين. 

  اً عدد 2019شهد عام قد تضاعف عدد النازحين في القدس الشرقية في نفس الفترة. وكما . 2019إلى  2018

بلدية القدس لتغطية تكاليف لفسهم لتجنب دفع رسوم  عمليات الهدم في القدس الشرقية من قبل أصحابها أن  في  اً كبير

 تنفيذ عملية الهدم. 

 

أخرى تتعلق بالتطورات في الفترة المشمولة بالتقرير تنطوي على ارتفاع غير مسبوق في  اً أمور كما أن هناك

، كبيرة من الفلسطينيين  والتي تؤثر سلبًا على أعداد  المياه(صلة بية المجتمعية )ليس أقلها  عمليات هدم البنية التحت

للهدم السريع لبعض  ((ICA)ية )الذي يوسع سلطة اإلدارة المدنية اإلسرائيل 1797وتنفيذ األمر العسكري 

 .عمليات الهدم العقابيةباإلضافة إلى ، وهدم المؤسسات التعليمية ، الهياكل

 

 

 

 

 
(. جميع 2019أبريل نيسان/ 20)آخر وصول في  ، (UN OCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةلقاعدة بيانات الهدم  1

 المعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير في أي وقت اعتماًدا على البيانات المتاحة الجديدة.
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 مقدمة: .1

زاء من الضفة  ئيلية في أجتخطيط وتقسيم المناطق التقييدية التي تطبقها السلطات اإلسراتعيق أنظمة 

وتغطي وسبل العيش للفلسطينيين.  الالئق والبنية التحتية، تطوير السكن القدس الشرقية هاالغربية، بما في

من القدس الشرقية،  % 13وحوالي  )ج(من المنطقة % 1خطة التخطيط المعتمدة للفلسطينيين أقل من 

٪ من القدس الشرقية للمستوطنات 35  تقارب  بينما ُخصصت مساحة.  وهذا شرط ُمسبق إلصدار التصاريح

 التي ضمن حدود المجالس اإلقليمية للمستوطنات اإلسرائيلية   (ج)٪ من المنطقة  70  وأُدرجت  اإلسرائيلية

 ،1967ن اإلسرائيلية أنه منذ عام أفادت منظمة السالم اآلكما . 2الفلسطينيةأصبحت خارج حدود التنمية 

أراضي الدولة التي خصصتها إسرائيل ألي استخدام في الضفة  ٪ من 99.76ما نسبته تم تخصيص 

 1625للفلسطينيين )حوالي من األراضي ٪ 0.24 اقتطاعتم بينما  .الغربية للمستوطنات اإلسرائيلية

على األقل دونم  121م( "بدون شروط لصالح الفلسطينيين، ودون 326٪ فقط )20 صص منهمخُ ، دونم(

 تحت السيطرة الفلسطينية".  (ب)قة موجودة حاليًا في المنطها من

 

منحون تصاريح وجدت اللجنة الرباعية للشرق األوسط أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ال يُ و

منازلهم خطر هدم الفلسطينيون الذين يبنون بدون هذه التصاريح ويواجه . 3اإلسرائيليةبناء من السلطات 

من   10000ت إلى أن أكثر من  التقديرا  حيث تشيرالغرامات المكلفة.    ها، بما فيعقوبات أخرىوتعرضهم ل

 المباني الفلسطينية في المنطقة )ج( لديها حاليًا أوامر هدم معلقة صادرة عن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية

ظة. هذه في أي لحالمعلقة العديد من أوامر الهدم  تنفّذ أن يمكنو. التصاريح المطلوبةبسبب افتقارها إلى 

كما أن هنالك ما ال يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية تفتقر إلى تصاريح بناء إسرائيلية، 

وتتنافى ممارسة إجراءات التنفيذ، . من السكان لخطر النزوح المحتمل 100,000مما يُعرض أكثر من 

لقانون التزامات إسرائيل بموجب امثل هدم العقارات الُمستخدمة ألغراض إنسانية ومصادرتها، مع 

 .حكام القانون اإلنساني الدولي، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعةأالدولي، بما في ذلك  

 

 :أرقام الهدم العامة .2

إلى   2019نحاء الضفة الغربية خالل الفترة الواقعة بين تموز/يوليو أعدد األبنية المستهدفة في جميع  بلغ

 218و  بناًء في القدس الشرقية 82بناًء( ومن هذه األبنية كان هناك      4319)  9201كانون األول/ديسمبر  

 البيانات حسب األشهر الفردية. 1 الشكليعرض و )ج(.في المنطقة 

 

 المصادرةالمهدومة أو  بنية: العدد الشهري لأل1 الشكل

 
 (UN OCHA) الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق المصدر: 

 
 (UN OCHAلتنسيق الشؤون اإلنسانية )مكتب األمم المتحدة  2
التي حللتها منظمة و،  تحليل المكون المستقلتظهر بيانات و. 2016 يوليو/تموز 1تقرير اللجنة الرباعية للشرق األوسط في  3

Bimkom لمقدمة ٪ من طلبات تراخيص البناء ا4-3، فإن حوالي 2018إلى  2000 ما بينأنه في الفترة  ، اإلسرائيلية غير الحكومية

٪ من هذه الطلبات تمت الموافقة 97أن  Bimkomوجدت فقد ، لموافقة. وبالمقارنةمن الفلسطينيين في الضفة الغربية تحصل على ا

 .1972عليها في عام 
 المهدمة جزئياً. المبانيال يشمل هذا الرقم  4
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التي هُدمت. حيث سجل مجموع عدد  المباني الفردية  لعدد أعلى رقم شهري  يوليو/هد شهر تموزشو

والتي  )ج(، المنطقةعمليات الهدم في هذه الزيادة هول السببكان و .ومنشأة ( منزالً 66)عمليات الهدم 

ً في المناطق  الهدم مع استمرار ،مبنى( 52)سجلت   .)أ(، و)ب( أيضا

بموجب ، والتي تخضع )أ( مناطقمنها تقع في  10لقدس الشرقية، افي في صور باهر  مبان   كما هدمت

ي القدس ف بناءً  82 هدم، 2019في النصف الثاني من عام وأوسلو لسيطرة السلطة الفلسطينية.  اتفاقية

٪ 56)ج( ما نسبته المنطقة  في المباني شكلتومة. المهدو المباني٪ من جميع 40الشرقية، وهو ما يمثل 

 .التي تم هدمها المبانيمن جميع 

 

  2019المصادرة في عام هدم أو ال وكان مجموع عمليات

 623قد وصل إلى    كانون األول/ديسمبر(  -)كانون الثاني/يناير

موقع عمليات  اليسارتُظهر الخريطة الموجودة على و. مبنى

رة في  وقد تمت عمليات الهدم والمصاد .5والمصادرة الهدم 

مناطق القدس  على التركيز، مع جميع المحافظات الفلسطينية

تأثيرها  ،باإلضافة .وبيت لحم ،ورام هللا ،حولهاوما الشرقية 

ربة رأس األحمر في الشمال مثل خمختلفة مجتمعات على 

الغربي، والزاوية، و دير  الشرقي، وخربة جبارة في الشمال

 ، وخلة عطا هللا مغاير العبيد في الجنوب.بلوط في الغرب

 

 52ما يقرب من مصادرة ، تم هدم أو في المتوسط الشهريف

 في عام  ما كان عليهلى م. وهذا الرقم أع2019مبنى في عام 

 2017عام  و،  كل شهر (يُهدم  بناًء    38)  وصل إلىحيث    2018

، ولكنه أقل بكثير من (كل شهربناء  35)هدم الذي سجل فيه 

 مبنى 91)مجموع عدد عمليات الهدم  وصلحيث  2016عام 

 . 2 الشكلانظر  في الشهر(،

 
 

 

 

 والمعدالت الشهرية المصادرةالمهدومة أو  لألبنية: العدد السنوي 2 الشكل

 
 (UN OCHA)تنسيق الشؤون اإلنسانية ل ألمم المتحدةا لمصدر: مكتبا

 

 222فلسطينياً )من بينهم  447في الفترة المشمولة بالتقرير إلى تشريد  االستيالءأدت عمليات الهدم وو

 . 3، انظر الجدول طفالً( 11441فيهم  افلسطينياً )بم 25701على ، وأثرت سلباً طفالً(

 
 .https://www.ochaopt.org/data/demolitionأخذت الخريطة من الموقع:  5
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 المصادرةمن عمليات الهدم أو  7والمتضررين 6: العدد الشهري لألشخاص النازحين3الجدول 

 مجموع 2019

 النازحين

 األطفال المتضررون جميع المتضررين أطفال نازحون

 3,391 7,965 26 47 يوليو/تموز

 717 1,094 6 19 أغسطس/آب

 252 1,119 26 54 سمتمبر/أيلول

 118 216 45 87 أكتوبر/األولتشرين 

 221 431 71 141 نوفمبر/ثانيالتشرين 

 6,742 14,876 48 99 ديسمبر/كانون األول

 – يوليو/)تموز المجموع

 (ديسمبر/كانون األول

447 222 25,701 11,441 

 (UN OCHA)تنسيق الشؤون اإلنسانية ل ألمم المتحدةا لمصدر: مكتبا

 

السلطات اإلسرائيلية قمات عندما تموزكانت أعداد الفلسطينيين المتضررين مرتفعة بشكل خاص في و

تأثرت ثالثة من هذه . كما ثمانية خزانات مياه تخدم أربعة مجتمعات محلية في محافظة الخليلبتدمير 

اقتلعت ، كانون األولوفي  .تينالمجتمعات بتجريف األرض واقتالع آالف األشجار في منطقتين ترفيهي

دول شجرة وشتلة حرجية في منطقة ترفيهية تم تطويرها بدعم من ال   2000السلطات اإلسرائيلية أكثر من  

من السكان في بلدة بيت فوريك القريبة  14000تخدم حوالي والتي ، األعضاء في االتحاد األوروبي

االتحاد األوروبي ودوله  مّول    ،مبنى آخر  11دم  ه  ،  كانون األول أيًضاومجتمع رعي خربة تانا. وفي شهر  

حول المنطقة أو من محافظة القدس  (ج) المنطقةفلسطينية في في تجمعات بدوية منها  4 األعضاء

، هدمت السلطات (. عالوة على ذلك"E1خطة "حسب المخططة للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي )

 .)ج( المنطقة عينون بجوار بلدة طوباس في منطقة( في تر مكعبم 2000اإلسرائيلية خزانين للمياه )

عندما هدمت  أغسطس/آب شهر أخرى ملحوظة في الفترة المشمولة بالتقرير في كما ووقعت حوادث

منطقة بردلة في  متر مكعب في  1000االتحاد األوروبي بمساحة  مولهالسلطات اإلسرائيلية خزان مياه 

هدمت السلطات  حين، ديسمبر/أغراض الري. وفي أيلولكان يخدم الذي ، وشمال وادي األردن

. طوباسفي المنطقة )ج( في وف طاإلسرائيلية خمسة صهاريج مياه تستخدم للري بالقرب من خربة ع

 . شجرة أخرى 220شجرة زيتون وإتالف  240فضالً عن قطع 

 

الهدم أو االستيالء  من عملياتعدد األشخاص المتضررين  ارتفعقد ، فبالمقارنة مع السنوات السابقةو

. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عمليات هدم البنية 4 الشكل، انظر 2019بشكل استثنائي في عام 

إجمالي عدد النازحين في   يعداقتالع األشجار. كما  ، باإلضافة إلىالتحتية المتعلقة بتوزيع المياه والنقل

 . م سنوي في السنوات الخمس الماضيةثاني أعلى رق 2019عام 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .هدمهوتم يستخدم كمكان إقامة معتاد  مبنىيشمل جميع األشخاص الذين كان لديهم  6
، ن هنا فئات حصرية متبادلةلمتأثريان وينازحال تعتبر فئاتيشمل جميع األشخاص الذين هُدمت ممتلكاتهم ، بخالف محل إقامتهم.  7

 .الثانيةأي أن األشخاص الذين تم احتسابهم تحت الفئة األولى غير مدرجين في الفئة 
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 االستيالءمن عمليات الهدم أو  : العدد السنوي للنازحين أو المتضررين4 الشكل

 (UN OCHA)تنسيق الشؤون اإلنسانية ل ألمم المتحدةاالمصدر: مكتب 

 

 والمباني الممولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبيممولة من االتحاد األوروبي هدم المباني ال .3

مّوله االتحاد األوروبي   مبنى  62ما مجموعه    االستيالء علىتم هدم أو  ،  2019في النصف الثاني من عام  

هذا  يشيرو. السكنية والمعيشية المبانيي ذلك ، بما فأو الدول األعضاء فيه ضمن المساعدات اإلنسانية

بخسائر مادية بلغت . 5 الشكل، انظر 2016مستويات مماثلة للسنوات السابقة، باستثناء عام  الرقم إلى

 تهدم  فقد  ،الفترة المشمولة بالتقرير الحاليحتى نهاية    2014عام    ذمن،  كمرجعويورو.    391,406قيمتها  

أو دوله  /ممول من االتحاد األوروبي و مبنى 536رب اما يقعلى  السلطات اإلسرائيلية استولتأو 

 1000رب اما يقهناك كما أن . 8يورو 501,837,1قيمتها متراكمة تبلغ  خسارةوهو ما يمثل  األعضاء.

ماليين يورو(  5تراكمية تبلغ حوالي  خسارة)بو/أو دوله األعضاء ممول من االتحاد األوروبي  مبنى

 . معرضة حاليًا لخطر الهدم

 

من االتحاد  والتي كان قد تم تمويلها التي هدمت/تم االستيالء عليها لألبنية: العدد السنوي 5 الشكل

 الخسائر المالية المتكبدة، بما في ذلك دوله األعضاءاألوروبي أو 

 
 (UN OCHA)تنسيق الشؤون اإلنسانية ل األمم المتحدة المصدر: مكتب

 

 في فترة إعداد التقارير حدثت مثيرة للقلق تطورات .4

ً االتالية  تثير التطورات ة في توطيد الوجود والسيطر وتساهم، على حياة الفلسطينيين لقلق ألنها تؤثر سلبا

 القدس الشرقية. ها، بما فياإلسرائيلية على الضفة الغربية

 القدس الشرقية 4.1

يمنع نظام التخطيط والتقسيم العمراني لبلدية القدس اإلسرائيلية التنمية الحضرية الفلسطينية من خالل 

األمر  .النمو السكاني الطبيعيوضع قيود وحواجز على أنشطة البناء وتجاهل االحتياجات الناشئة عن 

 
، تمثل الخسائر المالية المتكبدة بسبب عمليات (ECHOبالنسبة لعمليات الحماية المدنية األوروبية وعمليات المساعدة اإلنسانية ) 8

 .2009٪ من ميزانيتها في الضفة الغربية منذ أن بدأت في تسجيل مثل هذه الحوادث في عام 1ه ما متوسط الستيالءدم/االه
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. إضافة إلى سطينييناإلسكان للسكان الفلوساسية األتحتية البنية نقص حاد في الخلق  الذي يؤدي إلى

التنمية مثل نقص المدارس ورياض األطفال ومرافق الشباب واألماكن العامة واألطر على قيود فرض 

تظهر دراسة للبيانات اإلسرائيلية وية واإلنمائية. التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية واالجتماع

٪ من  60ثر من أنه بينما يشكل الفلسطينيون أك 1991الرسمية حول تصاريح البناء التي تعود إلى عام 

الصعوبات  قد خلقتو. 9المطلوبة٪ من تصاريح البناء 30، إال أنهم لم يتلقوا سوى سكان القدس الشرقية

ً ون  يواجهها الفلسطينييالتي   دون الحصول  هم للبناء  من  بالعديددفع    في الحصول على تصاريح البناء وضعا

، يقدر اليوم أن ما بين ثلث إلى نصف الوحدات السكنية الالزمة من البلدية. ونتيجة لذلكعلى التصاريح 

 الهدم.، مما يعرضها لخطر تفتقر إلى تصاريح 1967ة منذ عام التي بنيت في األحياء الفلسطيني

 

وهو  -مبنى  200أكثر من  2019بلغ إجمالي عدد المباني التي هدمت في القدس الشرقية خالل عام كما 

في  المهدومة رب نصف المباني اما يق شكلت المباني السكنيةورقم قياسي على مدى العقدين الماضيين. 

زيادة بنسبة  ، وهو ما يمثل2018مبنى سكني هدم في عام  70بـ مبنى مقارنة  100، أي لقدس الشرقيةا

قد نزح حوالي  ف. 2018ام مقارنة بع 2019تضاعف عدد النازحين في القدس الشرقية في عام و٪. 40

تنسيق األمم المتحدة ل، وهو أكبر رقم سنوي يسجله مكتب  2019القدس الشرقية في عام    من  اً شخص  350

قام بها التي القدس الشرقية عمليات الهدم في  فيعددًا كبيًرا  2019شهد عام كما الشؤون اإلنسانية. 

أنفسهم لتجنب الرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية على تنفيذ عمليات  المباني أصحاب

، والتي تمثل أكثر من ربع المباني التي هدمت في من "عمليات الهدم الذاتي"عملية  54فيذ تم تنفالهدم. 

 . 2019القدس الشرقية في عام 

 

 9القدس الشرقية، منها في ى في حي صور باهر مبن 12، هدمت السلطات اإلسرائيلية يوليو/تموزفي و

طفالً، وتضرر ما  14شخصاً، من بينهم  24ُشرد  ،ونتيجة لذلك بالسكان. منها مأهولة 3و، مبان  سكنية

ً اشتروا شقق آخرين  200ال يقل عن  ى  في هذا المبنى. وعلى الرغم من أن جميع المباني كانت تقع عل ا

تتحمل  التي، (أ)لمنطقة ل تابعمنها تقع في جزء من الحي  10، إال أن "جانب القدس" من الجدار الفاصل

 13هدفت السلطات اإلسرائيلية ، استأغسطس/آبشهر في و. فيها السلطة الفلسطينية مسؤولية التخطيط

رداً على هدم سابق في مجتمع   نيتبُ ،  وانات ممولة من االتحاد األوروبيانت مالجئ للحيمنها ك  4،  ىمبن

مبان  أخرى في حي العيسوية   3ومنها    الجنوبي من منطقة بلدية القدس(  بير أوناه )منطقة سكنية في الجزء 

ن سكنيين مبنيي منها، مبنى 13دمت السلطات اإلسرائيلية ، هسبتمبر/ أيلول وفيفي القدس الشرقية. 

مفصولين عن باقي ال والعيزرية ةالولجفي مجتمعي  ويقعان، شقة 84 يشمالنمتجاورين قيد اإلنشاء 

 المدينة بواسطة الجدار الفاصل. 

 

، رفي حي جبل المكبحادث  وقع أكبر  ومبنى في القدس الشرقية.    30  دمهُ   فقد  ،أكتوبر/في تشرين األولأما  

للحيوانات، وحاويتان  مالجئ 8مبنى، بما في ذلك منزل واحد، و  13دمت السلطات اإلسرائيلية حيث ه

وهدم مبنى قيد اإلنشاء في حي ن. وآخر 60 وتضرر . كما ُشرد فلسطينيانللتخزين، وجداران حجريان

في "منطقة   عواق  المبنى  أنتم الهدم بدعوى أسباب أمنية  و  صور باهر في المنطقة )أ( في القدس الشرقية.

منها في حي سلوان بسبب  3، مبان 8 دمتهُ  ،نوفمبر/تشرين الثانيفي وعازلة" بجوار الجدار الفاصل. 

،   بالنشاط االستيطاني اإلسرائيليسلوان أحد أكثر األحياء تأثراً وتعتبر عدم الحصول على رخصة بناء. 

التي تتخذها منظمات  اإلجراءات القانونيةفلسطينياً لخطر اإلخالء بسبب  450حيث يتعرض أكثر من 

كما  .10الشرقية القدس  كامل فلسطيني في مثل هذه الحالة في 900من أصل ما يقرب من  ،المستوطنين

 .ديسمبر  /كانون األول مبان  في  10وهدمت السلطات اإلسرائيلية 

 

 
 السالم اآلن 9

فلسطينياً في القدس الشرقية لديهم قضايا إخالء  870، فإن ما ال يقل عن اإلنسانية التابع لألمم المتحدة وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون 10

 شكل رئيسي.عالقة رفعتها منظمات المستوطنين ب
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 المياه 4.2

بالقيود اإلسرائيلية والسيطرة على البنية فلسطيني في المنطقة ج بشكل مباشر  300.000يتأثر حوالي 

التحتية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، مثل شبكات المياه والصرف الصحي ،  

لتًرا من المياه للفرد في اليوم ، مقارنةً بتوصية  50أكثر من  شخص أقل 95000حيث يتلقى حوالي 

شخص مياه شرب  83000ا في اليوم ، بينما يتلقى أكثر من لترً  100منظمة الصحة العالمية التي تبلغ 

 .11ذات نوعية سيئة ، أو يضطرون إلى شراء مياه باهظة الثمن وغير منظم

 

هدمت السلطات اإلسرائيلية واستولت على البنية التحتية المتعلقة بشبكات توزيع المياه الحيوية في المنطقة 

التي تؤثر على المجتمعات الفلسطينية التي تعاني بالفعل من نقص و في الفترة المشمولة بالتقرير( ج)

، استهدفت السلطات اإلسرائيلية ثمانية خزانات مياه تخدم أربعة تجمعات سكنية يوليو/وفي تموزالمياه. 

في و، وأصدرت أمراً بوقف العمل لخزان مياه في كردلة )طوباس(. (ج)في الخليل في المنطقة 

 5 ت، هدمسبتمبر/وفي أيلولفي طوباس. متر مكعب  1000سعته مياه للري ن دم خزا ، هُ أغسطس/آب

، أصدرت أكتوبر/تشرين األولي  فأما  ف.  وخزانات مياه في نفس المنطقة مما أثر على مجتمع خربة عط

، وهو اآلن معرض ب مياه في خربة الرهوة )الخليل(السلطات اإلسرائيلية أمراً بوقف العمل لخط أنابي

كانون في  وخزانات مياه في بيت خليل )الخليل(.    3  ت، هدمنوفمبر/في شهر تشرين الثانيوم.  لخطر الهد

، هدمت السلطات اإلسرائيلية خزانات مياه من البولي إيثيلين في وادي سنسل في القدس ديسمبر/األول

 في منطقة عينون في طوباس. تر مكعبم 1000وخزان مياه مساحته 

 

 1797األمر العسكري  4.3

سلطة اإلدارة   يخول، حيث  2019  يوليو/تموزفي    1797األمر العسكري    بدأت السلطات اإلسرائيلية بتنفيذ

ستة أشهر  بناؤه خالللم يكتمل الهدم إذا  أمرتسليم  منساعة  96 مبنى بعدأي  هدمب المدنية اإلسرائيلية

أي مبنى   اإلسرائيلية حرية هدمسلطة  اليمنح    فإن هذا األمر  ،في حالة المباني السكنيةو  .األمرمن إصدار  

األمر أوامر عسكرية أخرى   يلحقو  .12يوًما  30عن  في مدة ال تزيد  تم تشغيله  لم يال يزال غير مأهول أو  

 .مسبق رالمتنقلة" دون إشعا المنشآتعلى "صدرت مؤخًرا تسمح للسلطات اإلسرائيلية باالستيالء 

 

تم والمسجلة في الفترة المشمولة بالتقرير.  االتفي عدد من الح 1797األمر العسكري  تطبيقتم كما 

وفي وقت الحق في  (.ج)منطقة الساس لهدم مبنيين لكسب الرزق في كأ أيلول/تموزاستخدامه في 

تشرين  أما فيكأساس لهدم مبنى زراعي في وادي رحال )بيت لحم(.  خدم ، استُ أغسطس/آب

 -( طيبة )رام هللاالفي قريتي بيت أمر )الخليل( و - (ج) مناطقتم تنفيذ عمليتي هدم في ف، أكتوبر/األول

أخرى  6، و (ج) المنطقةفي  نوفمبر/تشرين الثانيفي عمليات  6، و 1797على أساس األمر العسكري 

 .ديسمبر/كانون األولفي 

 

 التعليم 4.4

بسبب   بالهدم، مهددة  القدس الشرقية  ها، بما فيفي الوقت الحاليمدرسة في الضفة الغربية    50هناك حوالي  

من أشكال الدعم من االتحاد  كشكلنصف هذه المدارس على األقل  بناءوقد تم  .13ة معلقالأوامر الهدم 

 . دوله األعضاءاألوروبي أو 

 

لخطر   مما يعرضهما  ،روبي في الخليل أوامر بوقف العملاالتحاد األو  يمولهماتلقت مدرستان    أيلول،   فيف

 أمر بوقف العمل، صدر أكتوبر/في تشرين األولوعلى مجتمع أم سدرة. سلباً يؤثر س األمر الذي ، الهدم

األوامر مع تؤدي هذه  وفي الخليل.     تجمع السيمياابتدائية ممولة جزئياً من االتحاد األوروبي في   مدرسةل

 
 .2019تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام لألمم المتحدة اعامة على االحتياجات اإلنسانية لمكتب النظرة ال 11
 2019 ل/سبتمبرأيلو 20بتاريخ  A / 74/357وثيقة الجمعية العامة لألمم المتحدة  12
الممثل الخاص لليونيسف، جينيفيف ومنسق الشؤون اإلنسانية، جيمي ماكغولدريك، ل 2019 يناير/كانون الثاني 30بيان مشترك في  13

 ، واليونسكو.بوتين
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األمن عمليات الهدم والتهديد بالهدم واالشتباكات مع قوات ك ،تدخالت أخرى من السلطات اإلسرائيلية

، والعنف ضد المعلمين والطالب في نقاط التفتيش  المدرسين  وإيقاف،  إلى المدرسة  الطريقاإلسرائيلية في  

سلبًا على الوصول إلى التعليم آلالف األطفال  إلى التأثير ،قوات األمن والمستوطنينوالطالب من 

 .الفلسطينيين

 

 عمليات الهدم العقابية 4.5

السلطات اإلسرائيلية  تحملها، التي هدم منازل الفلسطينيين وعائالتهمواصلت السلطات اإلسرائيلية 

 العقابيةة عن الهجمات المختلفة ضد اإلسرائيليين. وتجدر اإلشارة إلى أن عددًا من عمليات الهدم  يمسؤولال

قبل صدور حكم  أيفي المحاكم العسكرية اإلسرائيلية، قبل انتهاء اإلجراءات القضائية  نُفذتهذه قد 

، في حين أن عمليات الهدم إلى احتياجات "الردع" هدم عمليات الالسلطات اإلسرائيلية  بررتواإلدانة. 

 العقابية غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

 

 فيوخزانات مياه.  3ومنازل  5، بما في ذلك رينية في الفترة المشمولة بالتقريمبان  فلسط 8تم هدم فقد 

، في مخيم األمعري (أ)منطقة رائيلية منزالً قيد اإلنشاء في ، هدمت السلطات اإلسأكتوبر/تشرين األول

 ر/مايوأيا، ينتمي إلى عائلة رجل أدين بقتل جندي إسرائيلي خالل عملية تفتيش واعتقال في )رام هللا(

وفي تشرين . 2018 يناير/كانون الثانيدم منزل العائلة السابق لنفس السبب في هُ  كما. 2018

، في قرية بيت خزانات مياه 3منازل و  4في ذلك  ، بماعلى أساس عقابي مبان   7 تدمهُ  ،نوفمبر/الثاني

فلسطينيين متهمين  4تعود ملكية المباني لعائالت وشخًصا.  15، مما أدى إلى تشريد )الخليل( كاحل

 .2019 أغسطس/آبباختطاف وقتل جندي إسرائيلي خارج الخدمة في  

 

 المتعلقة بالتدريبات العسكرية اإلسرائيلية  التبعات 4.6

واصل الجيش اإلسرائيلي إجراء تدريبات عسكرية في المناطق التي حددها كمناطق إلطالق النار في 

أنها تقع في بحجة مبنى  37 الجيش هدم، ري الفترة المشمولة بالتقريفوادي األردن بالضفة الغربية. ف

 .التابعة للجيش اإلسرائيلي 912و  918 مناطق التدريب وإطالق النار

 

 تقريرالبيانات العامة لالتحاد األوروبي خالل فترة ال .5

مع  ستيالءواالفي إثارة مسألة عمليات الهدم  رخالل الفترة المشمولة بالتقرياستمر االتحاد األوروبي 

 :، تم اتخاذ اإلجراءات التالية. باإلضافة إلى ذلكذوي الصلةورين المحا

 

بيانًا  2019 تموز/يوليو 16في ي القدس ورام هللا رؤساء بعثات االتحاد األوروبي فأصدر  •

مبان    10النية المعلنة للسلطات اإلسرائيلية للمضي في هدم عن قلقهم حول فيه  معربين، محليًا

أطفال،   9شخًصا، بينهم    17أسر تضم    3، مما يعرض  شقة  70تحتوي على حوالي     ،فلسطينية

 سيطرةتحت    (ب)و    (أ)  مناطقتقع غالبية المباني في  و  لخطر النزوح.  ،وادي الحمصفي حي  

. كما أعربت البعثة عن قلقها إزاء طرد عائلة صيام (ج)  المنطقة، ومبنيين في  السلطة الفلسطينية

تلقت عدة أسر أخرى من مجتمع  . كماالقدس الشرقيةفي حي سلوان  من يوليو/تموز 10في 

 .لمنازلها  وادي ياسول الضعيفة أوامر هدم

 

 مبان    10بيانا بشأن هدم    2019  يوليو/تموز  22في  تحاد األوروبي  لال  الرسميأصدر المتحدث   •

في   جزء من حي صور باهروهو  ، شقة، في وادي الحمص 70لسطينية، تحتوي على حوالي ف

متحدث باسم االتحاد األوروبي بأن غالبية المباني تقع في القدس الشرقية المحتلة. وصرح ال

للسلطة  فيها تخضع جميع القضايا المدنيةالتي من الضفة الغربية  )ب(و  (أ)المنطقتين 

ً التفاقيات أوسلو على وقف السلطات اإلسرائيلية  الرسميالمتحدث  حث. كما الفلسطينية وفقا

 عمليات الهدم الجارية على الفور.
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لسلطات لاالستيطاني  التوسعبيانًا بشأن  2019 آب/أغسطس 6في الرسمي أصدر المتحدث  •

ال  (ج)، وذكر في هذا السياق أن "السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة اإلسرائيلية

، في حين أن جميع ة وهدم وتشريد ونزع ملكية متكررةيزالون يواجهون عمليات مصادر

 ".ة الفلسطينية ما زالت غير معتمدةالرئيسية المقدمة وتصاريح البناء للتنميخططهم 

 

 

بيانًا  2019 أيلول/سبتمبر 2في االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا  اتبعث رؤساءأصدر   •

، بين قريتي بتير وبيت جاال لسطينية بالقرب من بيت لحمهدم منزل ومطعم لعائلة ف  بشأنمحليًا  

، إلى جانب بناء أن عمليات الهدم هذهبعثات  المن الضفة الغربية. وذكر رؤساء    (ج)في المنطقة  

، تؤدي إلى تفاقم التهديدات لصالحية حل الدولتين وتزيد من تقويض ستوطنات في المنطقةالم

كامل السلطات اإلسرائيلية الوفاء ب، وأن االتحاد األوروبي يتوقع من الت السالم الدائماحتما

 .الدولي كقوة احتالل بموجب القانون اإلنساني االتزاماته

 

 2019  نوفمبر/تشرين الثاني  20في  أصدر رؤساء بعثات االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا   •

وذّكروا   أعربوا فيه عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الطفل  العالميبيانًا محليًا بمناسبة يوم الطفل  

، بما في ذلك على للتطبيق عالميًا ةجميع المسؤولين بأن اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل قابل

األرض الفلسطينية المحتلة. كما أعرب رؤساء بعثات االتحاد األوروبي عن قلقهم البالغ إزاء  

ألطفال  يجوز حرمان ا، وشددوا على أنه ال  بين األطفال  االعتقالالهجمات على المدارس ومعدل  

 ، و يجبتجازهم بشكل غير قانوني أو تعسفييجب عدم احأنه ، ومن حريتهم إال كملجأ أخير

، بما يتماشى مع قاسية أو الالإنسانية أو المهينةال اتالعقوبللتعذيب وغيره من  تعريضهمعدم 

 من اتفاقية حقوق الطفل. 37المادة 

 


