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 تقرير مؤسسة احلق امليداين حول 

2021انهتااكت حقوق الإنسان لعام    

 مقدمة 

فلسطني عىل املس توى ادلاخيل وعىل صعيد ممارسات انتاكسة عىل صعيد حقوق الإنسان يف  2021لقد شّّك عام 

 2021.  ففي حني ابتدأ  عام 2020الاحتالل واجملمتع ادلويل أ مام مسؤولياته جتاه دوةل الاحتالل ابملقارنة مع 

جراء انتخاابت  15ابلتفاؤل الس يايس بسبب اإصدار الرئيس محمود عباس يف  اكنون الثاين مرسوًما نّص عىل اإ

وقرارت املدعية العامة يف احملمكة اجلنائية ادلولية يف بداية أ ذار  1ية وجملس وطين عىل التوايل، ترشيعية ورئاس  

جراء حتقيٍق شامل يف أ وضاع ال رض الفلسطينية احملتةل.   2ابإ

رجاء الانتخاابت يف هناية نيسان من ذات العام واحلراك الس يايس الكبري اذلي شهدته الساحة الفلسطينية   ّل أ ّن اإ اإ

مل تكد   3ىل أ ثر الإرجاء شّّك انتاكسة س ياس ية وخيبة أ مل يف الشارع الفلسطيين املتعطش لتحّول دميقراطي. ع

لغاء الانتخاابت تركد حىت اندلعت الاحتجاجات الفلسطينية يف مدينة القدس احملتةل عىل خلفية  تفاعالت اإ

ومدن داخل اخلط  املدن يف الضفّة الغربية  املامرسات الاستيطانية يف يح الش يخ جّراح ومّعت الاحتجاجات بقية

 غّزة احملارصة. قطاع و  الاخرض

 
في  "  1 الذي صدر  عباس  محمود  الرئيس  مرسوم  المركزية  االنتخابات  لجنة  ثاني    15تسلمت  االنتخابات  2021كانون  عقد  على  ونص   ،

 . لجنة االنتخابات المركزية."  الفلسطينية العامة
 https://www.elections.ps/tabid/1128/language/ar-PS/Default.aspx  

2 “Justice for Palestine: Historic Day for Palestinian Victims of Israeli Crimes.” Al-Haq. 

https://www.alhaq.org/advocacy/17972.html  
 . 24فرانس ." إجرائها في القدس الشرقية" ضمان "ن عاما لحي 15محمود عباس يعلن إرجاء أول انتخابات فلسطينية منذ " 3

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-
%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9  

https://www.elections.ps/tabid/1128/language/ar-PS/Default.aspx
https://www.alhaq.org/advocacy/17972.html
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210430-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 عىل قطاع غّزة، اس متر أ حد عرش يوًما، ختلهّل قصف  ا عسكرايً ويف تكل ال ثناء، شنّت سلطات الاحتالل جهومً 

برية. متّّيت  جوي وبري وحبري مكثف ل عيان مدنية وعسكرية يف قطاع غّزة، وأ حلق دماًرا شاسًعا وخسائر برشية ك 

الهبّة با هّنا مشلت الشعب الفلسطيين با مكهل عىل جانيب اخلط ال خرض، وظهرت املامرسات والس ياسات الاس تعامرية  

 جتاه اكفة س ياقات الشعب الفلسطيين أ يامن وجد. 

فاندلعت  ويف الشهر التايل، حزيران، قتلت ال هجزة ال منية الفلسطينية الناشط نزار بنات خالل حماوةل اعتقاهل، 

ثر ذكل احتجاجات يف عدٍد من مدن الضفّة الغربية، ل س ياّم يف مدينة رام هللا. طالبت الاحتجاجات ابلعداةل   عىل اإ

والقصاص لقتةل نزار بنات، ووصلت املطالبات لإسقاط النظام احلامك الفلسطيين. صاحب الاحتجاجات محةل مقع  

تعّسفي طالت النشطاء والناشطات هبدف القضاء عىل  ممهنجة وعنف وهتديد ومحالت تشويه مسعة واحتجاز

 املظاهرات.

 ملخص تنفيذي

 15فلسطينيًا/ة مهنم  84تصاعدت الانهتااكت خالل العام املنرصم عىل اكفة الصعد، فقد قتلت سلطات الاحتالل 

ّزة، ليصل اإجاميل  شهيًدا/ة خالل الهجوم العسكري الإرسائييل عىل قطاع غ  240طفاًل/ة طوال العام ابلإضافة اإىل 

 فلسطينيًا/ة.  324عدد الشهداء/ات اإىل 

مسكنًا خالل العام يف الضفّة الغربية مبا فهيا مدينة القدس احملتةل، فضاًل عن   233هدمت سلطات الاحتالل 

وحدة سكنية أ خرى بشٍّك جزيئ خالل الهجوم العسكري عىل   6367وحدة سكنية بشٍّك اكمل و 1313تدمري 

 قطاع غّزة.

منشا ة خاصة أ خرى دّمرت   787، فضاًل عن يف الضفة الغربيةمنشا ة خاصة 367وهدمت سلطات الاحتالل 

منشا ت عامة يف الضفّة الغربية، ابلإضافة اإىل   7خالل الهجوم العسكري عىل قطاع غّزة. وهدمت قوات الاحتالل 

 .4منشا ة عامة أ خرى دّمرت خالل الهجوم العسكري عىل قطاع غّزة  871

ارتكبت ال هجزة ال منية الفلسطينية مئات الانهتااكت خالل العام املنرصم، مشلت حالت احتجاز تعّسفي عىل  

العادةل،  خلفية حّرية الرأ ي والتعبري وعىل خلفية النشاط الس يايس، ومشلت الانهتااكت خمالفات لإجراءات احملامكة 

لكرتونية، ومدامهة املساكن وتفتيشها، وغريها من   وفض احتجاجات سلمية ابلقّوة، ومصادرة أ موال وأ هجزة اإ

الاعتداءات اليت متّس احلق ابحلرية وال مان. 

 
 https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19476.html4  
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 5انهتااكت قوات الاحتالل الإرسائييل )ل تشمل حضااي وخسائر الهجوم العسكري عىل قطاع غّزة( 

 القتل 

داخل  الارسى الس ياس يني شهيًدا/ة، ابس تثناء الوفيات  84 الشهداء الفلسطينيني خالل العام املنرصمبلغ عدد 

السجون الإرسائيلية وحضااي الهجوم العسكري عىل قطاع غّزة اذلين نفرد هلم قسًما خاًصا يف التقرير. وشهد العام  

شهيًدا/ة، ويعزى  32تلت خالهل سلطات الاحتالل اذلي ق  2020املايض ارتفاعًا كبرًيا بعدد الشهداء مقارنة بعام 

ذكل اإىل الهجمة الإرسائيلية عىل الش يخ جّراح والقمع غري املتناسب لالحتجاجات اليت مّعت فلسطني عىل جانيب 

اخلط ال خرض خالل شهر أ اّير، فضاًل عن س ياسة اإطالق النار من أ جل القتل اليت نفّذهتا سلطات الاحتالل 

 .)عنف املس توطنني املس تعِمرين( س توطنني يف س ياق الاس تعامرعنف امل وانفالت 

ّن نسسب اجل حب  الشهيدات/ويف توزيع الشهداء  ( من اذلكور.79) والبايقمن اجململ نساء،  5، فاإ

 

ي 
 1الرسم البيان 

 

 

 

 
 . أدناه يوجد قسم خاص بخسائر الهجوم العسكري اإلسرائيلي 5

79

5

توزيع الشهداء حسب الجندر

ذكور إناث
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 ابلغون/ات. 69طفاًل/ة، و 15ومن اجململ 

 

ي 
 2الرسم البيان 
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ي 
 3الرسم البيان 
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العدد

توزيع الشهداء على المحافظات

أم الفحم أريحا شمال غّزة طوباس بيت لحم غّزة طولكرم

سلفيت القدس الخليل رام هللا والبيرة جنين نابلس
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ي الرسم 
 4البيان 
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ي 
 5الرسم البيان 

 

 

ي 
 6الرسم البيان 

 جامثن شهيد من مجمل عدد الشهداء. 30وقد احتجزت سلطات الاحتالل 
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ي 
 7الرسم البيان 

 قتل حالت خاصة/قتل غري مبارش

شهداء يف جسون الاحتالل. يقتل أ يًضا س نواًي العديد من   3فلسطينيني/ات يف ظروٍف خاصة، مهنم  9تويف 

املتعّمد أ و غري املتعّمد هلم يف حميط الشوارع الرسيعة  ريناملس تعمِ  الفلسطينيني/ات بسبب دهس املس توطنني

 جّراء ادلهس. خشصان )شاب وامرأ ة( . يف هذا العام استشهداملس تعمرين اليت يس تخدهما املس توطنون والالتفافية

 

ي 
 8الرسم البيان 
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ي 
 9الرسم البيان 

 

 

 الهدم

، ل تشمل املنشا ت اليت مت 2021منشا ة خاصة وعامة خالل عام  606سلطات الاحتالل ما مجمهل هدمت 

تدمريها خالل الهجوم العسكري عىل قطاع غّزة. وارتفع العدد الإجاميل للمنشا ت املهدومة العام املنرصم عن عام  

 منشا ة خاصة وعامة. 535اذلي هدم خالهل ما مجمهل  2020

1 1 1 1 1 1 1

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

العدد

توزيع الوفيات على المحافظات

بيت لحم أريحا قلقيلية خانيونس دير البلح القدس رام هللا الداخل
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 2021الثاين ترشين  -ال غوار 

 

 6مساكن 

 مسكنًا خالل العام املنرصم.  233هدمت سلطات الاحتالل 

 
وحدات سكنية غري مأهولة تعود   3وحالة املسكن إن كان مأهوًلا أم ًل، فإذا هدمت مثًلا  تستند معايري مؤسسة احلق فيما خيص املساكن على معيارين أساسيني مها املالك  6

سلطات اًلحتًلل يف وادي    للمالك/ة نفسه/ها، تعد املؤسسة الوحدات السكنية الثًلث مسكناا واحداا وجتمع مساحة الوحدات السكنية الثًلث. فعلى سبيل املثال، هدمت 
ية، لكن تعددت ملكية نفس املالكني لعدد من الوحدات السكنية غري املأهولة، لذلك مجعت مساحات هذه الوحدات السكنية ودخلت  وحدة سكن 70احلمص أكثر من 

فاا أو مرافق  مسكناا فقط. وكذلك احلال يف املساكن البدوية اليت تتكون ابلعادة مرافقها من أكثر من خيمة، تعد مؤسسة احلق كل اخليم اليت تشكل غر  14لدينا ابعتبارها 
خيم؛ اثنتان منها عبارة عن غرف وأخرى عبارة عن    4أخرى مثل املطبخ أو املراحيض لنفس البيت ولنفس العائلة بيتاا واحداا، فعلى سبيل املثال، عندما توجد عائلة تقيم يف 

 مطبخ واألخري عبارة عن مرحاض، فإهنا كلها تعد مسكناا واحداا. 
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 2021أ ب  -هدم منشا ة يف اللنب الرشقية 
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ي 
 10الرسم البيان 

وتوزعت حالت هدم املساكن حسب التقس اميت املناطقية اليت جنمت عن اتفاقيات أ وسلو عىل النحو التايل: 

 . ثالث (ب)، ومناطق 161 (ج)، ومناطق 69( القدس )داخل حدود بدلية الاحتالل

 

ي 
 11الرسم البيان 
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توزيع حسب المحافظات

القدس طوباس رام هللا والبيرة بيت لحم الخليل أريحا نابلس جنين قلقيلية
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ي 
 12الرسم البيان 

 

 

ي 
 13الرسم البيان 
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 7منشا ت خاصة من غري املساكن 

 منشا ة خاصة ابس تثناء املساكن. 367هدمت سلطات الاحتالل 

 
 2021 - هدم منشا ة يف ال غوار 

 

 
عتبارها مصلحة جتارية  نصادف يف كثرٍي من األحيان مصلحة جتارية واحدة ولنفس املالك، لكنها تتكون من أكثر من "بركس" على سبيل املثال، توثقها مؤسسة احلق اب 7

فة من قسم آلخر. فعلى سبيل املثال، إذا وجدان مزرعة  واحدة، حىت لو تتشكل من أكثر من بركس أو خيمة أو مبىن، إًل إذا كان املالك خمتلفاا أو نوع املصلحة التجارية خمتل
بركسات لكنها كلها تعود لنفس املالك، فإن مساحتها جتمع وتدخل بنك املعلومات ملرة واحدة. وكذلك احلال تدخل املنشآت اخلاصة مثل    3حيواانت مكونة من 

 منفصلة عنه.  املستودعات اليت تشكل جزءاا أصيًلا من مسكن ضمن توثيق املسكن وًل تعد
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ي 
 14الرسم البيان 

 

 

ي 
 15الرسم البيان 
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توزيع الحاالت على المحافظات

طولكرم سلفيت قلقيلية أريحا نابلس جنين بيت لحم رام هللا والبيرة طوباس الخليل القدس

321

1 45

توزيع المنشآت المهدومة حسب تصنيف اتفاقيات أوسلو

مناطق ج مناطق ب (داخل حدود بلدية القدس التابعة لالحتالل)القدس 
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ي 
 16الرسم البيان 

 

 ممتلكات عامة 

 منشا ت عامة يف الضفّة الغربية. س بع هدم 
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 2021ترشين الثاين  - هدم مسجد يف دوما 

 

ي 
 17الرسم البيان 
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ي 
 18الرسم البيان 

 

 

ي 
 19الرسم البيان 
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 8انهتااكت أ خرى 

سلطات الاحتالل مئات الانهتااكت ال خرى خالل العام املنرصم، خرقت فهيا حقوق عديدة للشعب   تارتكب

احلق يف حرية  و احلق يف اخلصوصية، و احلق يف ال مان، و احلق يف احلرية وحرية الرأ ي والتعبري، مهنا الفلسطيين؛ 

جراءات احلركة، واحلق يف التعلمي، واحلق يف الصحة، واحلق يف العمل، واحلق يف  السالمة البدنية، واحلق يف اإ

 احملامكة العادةل، واحلق يف تقرير املصري وغريها. 

، من مداهامت وتفتيش املساكن، ونصب حواجز طيّارة وتقييد احلركة بني مهنجةممارسات الاحتالل امل تواصلت

  تواصل التوسع الاستيطاينكام  س. املناطق اخملتلفة من ال رض الفلسطينية احملتةل؛ الضفّة الغربية وقطاع غّزة والقد

وتعّززت ممارسات   تومصادرة ال رايض والاستيالء عىل املوارد املائية. ابلإضافة اإىل ذكل، تواصل الاس تعامري

هتّجم عىل الفلسطينيني/ات ومنازهلم/ن، وحرق وقطع ال جشار واحملاصيل الزراعية، يف ال املس توطنني املس تعِمرين

الاس تعامرية املمهنجة واملدعومة من دوةل   املركبات املارة من الشوارع الرئيس ية وغريها من املامرساتعتداء عىل والا

 الاحتالل الإرسائييل.

نّنا نركّز يف هذا العام عىل الهجمة الإرسائيلية الرشسة عىل الشعب الفلسطيين يف  ومن بني مجمل الاعتداءات، فاإ

ال خرض خالل هبّة أ اّير/مايو وأ حداث الش يخ جّراح. وفامي ييل أ برز مالمح  اكفة أ ماكن تواجده عىل جانيب اخلط 

 هبّة أ اّير والهجوم العسكري عىل قطاع غّزة.

 

 حمور الس نة 

 

 9ة غزّ  قطاع عىل  العسكري ومالهج

وم  ي 11أ اّير بعد  21أ اّير وانهتى  جفر  10بدأ  الهجوم العسكري الإرسائييل عىل قطاع غّزة مساء يوم الثنني املوافق 

موقع فلسطييّن يف قطاع غّزة يف   1000من انطالق الهجمة، ومنذ ذكل احلني قصفت قّوات الاحتالل أ كرث من 

غارة وقصف مدفعي. أ سفر الهجوم العسكري   1615معظمها مباٍن مدنية تشمل مساكنًا ومنشا ٍت عاّمة، با كرث من 

( س يدة، فامي بلغ عدد اجلرىح ال طفال  38( طفاًل، و)60، بيهنم )فلسطينيًا/ة (240)عىل قطاع غزة عن استشهاد 

 (. 397واجلرحيات من الس يدات ) (،630اذلين مت رصدمه )

 
 ًل توثق مؤسسة احلق هذه اًلنتهاكات بشكٍل كامل، بل نوثق مئات منها كعينة توفر مؤشراا على طبيعة اًلنتهاكات.  8

 9 تقرير تفصيلي عن الهجوم العسكري عل قطاع غزة عبر الرابط ادناه:   
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19476.html  

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/02/07/gaza-report-arabic-1-page-view-light-1644229605.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57205968
http://www.gmo.ps/ar/?page=news_det&id=111070#.YKjGVqgza70
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19476.html
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ي 
 توزي    ع الشهداء خالل العدوان عل قطاع غّزة: 20الرسم البيان 

 

 
ي 
 21الرسم البيان 
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ي 
 22الرسم البيان 

 

 

 
ي 
 23الرسم البيان 

 

اس هتدف القصف الإرسائييل الكثيف اذلي نفّذ أ ساًسا من اجلّو، ومشل رضابت صاروخية من البوارج البحرية  

واملدفعية الرّبية، مناطق سكنية ومنازل وأ براج وأ راٍض زراعية ومدارس ومراكز حّصية ولكّها أ عيان مدنية ومحمية  

ّل أ نّه تركّز يف احملافظات الشاملية من حيث الكثافة  وفقًا للقانون ادلويل. غّط  القصف اكفة حمافظات قطاع غّزة اإ

خشًصا مقميًا/ة يف املنازل املترّضرة، ول يشمل   38020الهجوم العسكري اإىل هتجري ما يزيد عن  ىوأ دّ والمكّية. 

 العدد املهجرين/ات اذلين مل تترضر منازهلم/ن. 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/21/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/21/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
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ي 
 24الرسم البيان 

 

م نوع جديد من الرؤوس احلربية  وكشف التدمري الواسع للبنية التحتية يف قطاع غّزة واملنشا ت املدنية عن اس تخدا

نوع الصوارخي املس تخدم يف   الإعالمية اجلزيرة ش بكةاليت يس تخدهما الاحتالل يف قصف القطاع، وقد كشفت 

س تخدم يف حميط مدين متاًما  وميكنه اخرتاق ال هداف الصلبة والتحصينات لكنه ا GBU-31العدوان واذلي يسّم  

وترّضرت   .GBU-39ما أ ّدى دلمار هائل، واس تخدمت كذكل احلال نسخة أ خرى من هذه الصوارخي تسّم  

 منشا ة  59مركبة، و 169برئ مياه، و 24مزرعة طيور وحيواانت، و 221قطعة أ رض بسبب القصف، و 669

 منشا ة عامة أ خرى. 871منشا ة جتارية، و 483صناعية، و

https://www.youtube.com/watch?v=9cxUIhPDB7M
https://www.youtube.com/watch?v=9cxUIhPDB7M
https://www.youtube.com/watch?v=9cxUIhPDB7M
https://www.youtube.com/watch?v=9cxUIhPDB7M
https://www.youtube.com/watch?v=9cxUIhPDB7M
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ي 
 25الرسم البيان 

 10السلطة الفلسطينية وسلطة ال مر الواقع يف قطاع غزة   اعتداءات 

وثقت مؤسسة احلق مئات الانهتااكت اليت ارتكبهتا السلطة الفلسطينية وسلطة ال مر الواقع يف قطاع غزة. لكن  

خالل حماوةل اعتقاهل يف مدينة اخلليل من قبل  2021حزيران  24لعل مقتل الناشط الس يايس نزار بنات بتارخي 

ثر ذكل نّدد  ال هجزة ال منية الفلسطينية اكن من أ برز أ حداث العام املايض . فقد انطلقت مظاهرات احتجاجية اإ

املشاركون/ات هبا ابجلرمية، وطالبوا ابلعداةل لزنار بنات، وعىل مدار ثالثة أ شهر، نُّظمت عرشات املظاهرات  

مهنا  10احتجاًجا فّضت ال هجزة ال منية  13الاحتجاجية بشٍّك مركزي يف مدينة رام هللا. وثّقت مؤسسة احلق 

 حتجاجات.  خالل فرتة الا

أ ب تواصلت الاحتجاجات بوترية متقّطعة، مقعهتا عنارص ال هجزة ال منية ابس تخدام الغاز  23حزيران حىّت  24منذ 

ورسقة الهواتف، وتشويه السمعة ونرش صور خشصية،  مصادرةاملس يّل لدلموع، والرضب ابلهراوات واليدين،

جامتعي، والضغط العائيل والعشائري، ومحالت والتحريض يف اخلطاابت الرمسية وعرب منصات التواصل الا

الامنية بلباٍس مدين لسحل احملتجني/ات يف الشوارع  لل هجزةالاحتجاز التعّسفي، كام شارك عنارص اتبعة 

 والتحّرش ابلصحفيات والناشطات.

 
 هذه اًلنتهاكات بشكٍل كامل، بل نوثق مئات منها كعينة توفر مؤشراا على طبيعة اًلنتهاكات.  احلقًل توثق مؤسسة  10
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لغاء الانتخاابت الفلسطينية ومقتل نزار بنات والاحتجاجات اليت تلت ذكل مرحةل مفصلية  يف حاةل احلقوق  شّّك اإ

 اليت ساءت بشٍّك كبري حىت هناية العام، ويبني اجلدول التايل توزيع أ برز الانهتااكت اليت وثقهتا مؤسسة احلق:

 عدد الانهتااكت نوع الانهتاك 

 71 الاحتجاز التعسفي

 40 انهتااكت احلق يف حمامكة عادةل 

نسانية أ ثناء الاحتجاز  50 انهتااكت احلق يف أ وضاع اإ

 17 انهتاك حرية رأ ي وتعبري 

 40 انهتااكت سوء معامةل وتعذيب

 54 رضب  

 15 مصادرة أ هجزة وأ موال ومعدات 

 

 

 ويتوزع مرتكبو الانهتااكت الرمسيون عىل النحو التايل: 

 عدد الانهتااكت اجلناة

 76 هجاز الرشطة الفلسطينية يف الضفة الغربية 

 110 هجاز الرشطة الفلسطينية يف قطاع غزة 

 86 هجاز ال من الوقايئ

 14 هجاز ال من ادلاخيل 

 79 اخملابرات العامة
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 خامتة 

عاًما جيًّدا من منظور حقوق الإنسان، فقد شّّكت ال حداث والتطّورات الس ياس ية يف ال رض   2021مل يكن عام 

الاحتالل أ و السلطة الفلسطينية  الفلسطينية احملتةل أ رضية خصبة لنهتااكت حقوق الإنسان، سواء من سلطات 

ذ تظهر ال رقام يف التقرير سوء حاةل حقوق الإنسان وازدايد الاعتداءات عىل   وسلطة ال مر الواقع يف قطاع غّزة. اإ

 احلرايت واحلقوق، ويصاحب ذكل تراجع احلاةل الاقتصادية وتعّمق الاحتقان الس يايس والاجامتعي.

ا عسكراًي عىل قطاع غّزة ختلهّل جحم كبري من الضحااي  ًً ت الاحتالل جهومفعىل الصعيد الإرسائييل، شنّت سلطا

واخلسائر املادية. يف الوقت اذلي تصاعدت به مساعي املنظامت الاستيطانية الس يطرة عىل يح الش يخ جّراح 

عىل جانيب  وهتجري ساكنه بدمع اكمل من السلطات الرمسية اليت مل تا ُل هجًدا لقمع هبّة القدس اليت مّعت فلسطني

اخلط ال خرض. ومل يكن تصنيف مجموعة من املنظامت احلقوقية الفلسطينية واخرتاق أ هجزة هواتف مجموعة من  

ناّم  ّل مرحةل جديدة من الس ياسات الاس تعامرية اليت ل تقترص عىل اس هتداف ال رض واملدنيني/ات واإ النشطاء اإ

 انية. املؤسسات اليت توفر هلم/ن امحلاية واملعوانت الإنس

وعىل الصعيد الفلسطيين ادلاخيل، فقد انهتى  التفاؤل ابلتغيري الس يايس واحرتام حقوق الإنسان يف بداية العام اذلي  

جراء انتخاابت رئاس ية وترشيعية وجملس وطين فلسطيين اإىل محةل مقع للحرايت وتقييد  صاحب التفاق عىل اإ

لغاء الانتخاابت وقتل ثر اإ الناشط الس يايس نزار بنات. مفع تصاعد الاحتجاجات شنّت  حلقوق الإنسان ال ساس ية اإ

السلطة الفلسطينية محةل اعتقالت واعتداءات وتفريق املظاهرات ابلقّوة وبشٍّك غري متناسب، وسامه يف القمع 

أ فراد من ال هجزة ال منية وعنارص أ منية بلباٍس مدين مما يس تدعي مؤسسات حقوق الإنسان أ ن حتذر من حاةل  

 .2020جع يف احرتام حقوق الإنسان واحلرايت ابملقارنة مع عام الرتا


