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لسطٮ"ن إسرائٮ"ل وڡ'
أحداث عام 2020

لسطٮ)نٮ)ين ٮ$طرق ٮ)3ين ضد الڡ- مارست السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? 2020 ڡ=معا وتمٮ)يزا منهح$
اوزت ٮ$كثٮ)ر المٮ$ررات األمنٮ)ة اليت ڡ=دمتها ڡ-ى? كثٮ)ر من األحٮ)ان. تح$

زة Wلسطٮ)نٮ)ين ڡ-ى? ڡ=طاع ع ر عىل الڡ- ر سڡ- Wرضت الحكومة حط ، ڡ- للعام الـ13 عىل التوالى?
ٮ)يم ٮ)ود، اليت ال تستند إلى تڡ= روج الٮ$ضائع. هذه الڡ= Wول وح Wالمحتل وڡ=ٮ)ودا شدٮ)دة عىل دح
لسطٮ)ين ٮ)عٮ)شون هناك ْ ڡ- اطر األمنٮ)ة، سلٮ$ت، مع استثناءات نادرة، ملٮ)ونَى? Wردي للمح ڡ-
حڡ=هم ڡ-ى? حرية التنڡ=ل، وڡ=ٮ)دت حصولهم عىل الكهرٮ$اء والماء، ودمرت االڡ=تصاد. ٮ)عتمد

زة عىل المساعدات اإلنسانٮ)ة. W80% من ساكن ع

كما سهلت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة نڡ=ل المزيد من المواطنٮ)ن اإلسرائٮ)لٮ)ين إلى المستوطنات
مة "السالم اآلن" اإلسرائٮ)لٮ)ة إن Wريمة حرب. ڡ=الت منط رٮ$ٮ)ة المحتلة، وهى? ح$ ة الع- ڡ-ى? الضڡ-

ى?
ناء 12,159 وحدة سكنٮ)ة ڡ- ططا لٮ$ Wعوا ڡ=طما ح المسؤولٮ)ن اإلسرائٮ)لٮ)ين ڡ-ى? 2020 دڡ-

ر Wوق أي عام آح رٮ$ٮ)ة، حىت 15 أكتوٮ$ر/تشرين األول، وهذا العدد ٮ)ڡ- ة الع- مستوطنات الضڡ-
مة ٮ$تتٮ$ع هذه اإلحصائٮ)ات ڡ-ى? 2012. Wمنذ أن ٮ$دأت المنط

ا لـ"مكتب األمم المتحدة لتنسٮ)ق الشؤون اإلنسانٮ)ة" )أوتشا(، حىت 19 أكتوٮ$ر/تشرين ڡ= وڡ-

https://peacenow.org.il/en/4948-settlement-units-advanced-at-october-2020-higher-planning-council-sessions
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ة رى ڡ-ى? الضڡ- Wأح ٍ ان لسطٮ)نٮ)ا ومٮ$ األول 2020، هدمت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة 568 منزال ڡ-
صا. هدمت Wٮ)ر 759 شح رٮ$ٮ)ة هذا العام، ٮ$ما ٮ)شمل الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة، ما أدى إلى تهح$ الع-

ارها إلى تصاريح ٮ$ناء إسرائٮ)لٮ)ة، واليت ٮ)اكد ٮ)ستحٮ)ل الحصول عليها. تڡ= انى? الڡ- م المٮ$ Wمعط
لّت إسرائٮ)ل أعىل معدل سطس/آب، سح$ Wٮ)روس كورونا ٮ$ٮ)ن مارس/آذار وأع مع تڡ-يش ڡ-

، هدمت مٮ$ر/تشرين الثانى? لعملٮ)ات هدم المنازل ڡ-ى? أرٮ$ع سنوات، ٮ$حسب أوتشا. ڡ-ى? 3 نوڡ-
ور األردن Wلسطٮ)نٮ)ين ڡ-ى? ع رٮ$ة حمصة الڡ- Wم ساكن ح Wالسلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة منازل معط

صا، 41 Wٮ)ر 73 شح لكونهم ڡ-ى? منطڡ=ة حددتها ٮ$أنها "منطڡ=ة إطالق نار"، ما أدى إلى تهح$
ال. منهم أطڡ-

اق االئتالڡ-ى? ٮ$ٮ)ن حزٮ$ى? "اللٮ)كود" و"أزرق أٮ$ٮ)ض"، والذي أدى إلى تشكٮ)ل حكومة أسس االتڡ-
راءات اٮ$ات ڡ-ى? العام الساٮ$ق، إح$ Wوالت من االنتح إسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? ماٮ)و/أٮ)ار، ٮ$عد ثالث ح$

ى?
رٮ$ٮ)ة. ڡ=ال رئٮ)س الوزراء نتنٮ)اهو ڡ- ة الع- ٮ)ة من الضڡ- زاء إضاڡ- ڡ=ة عىل ضم أح$ للمواڡ-

اق لتطٮ$يع العالڡ=ات مع اإلمارات، لكنه طوة ٮ$عد اتڡ- Wئ الح سطس/آب إن إسرائٮ)ل سترح$ Wأع
رٮ$ٮ)ة. ة الع- طيت لمّد السٮ)ادة" عىل الضڡ- Wٮ)ير ڡ-ى? ح د تع- ڡ=ال إنه "ال ٮ)وح$

رٮ$ٮ)ة ة الع- تح" ڡ-ى? الضڡ- لسطٮ)نٮ)ة" اليت تسٮ)طر عليها "حركة ڡ- اعتڡ=لت كل من "السلطة الڡ-
ٮ)رهم السلمى? وعذٮ$ت ٮ$عضهم زة المعارضٮ)ن والمنتڡ=دٮ)ن لتعٮ$ Wوسلطات "حماس" ڡ-ى? ع
لسطٮ)نٮ)ة 269 شكوى عن أثناء حٮ$سهم. تلڡ=ت "الهٮ)ئة المستڡ=لة لحڡ=وق اإلنسان" الڡ-

لسطٮ)نٮ)ة و122 ضد حماس؛ و90 شكوى تعذٮ)ب ٮ)ة، 147 ضد السلطة الڡ- اعتڡ=االت تعسڡ-
لسطٮ)نٮ)ة و50 ضد حماس؛ و62 شكوى ضد السلطة وسوء معاملة، 40 ضد السلطة الڡ-
ٮ)ه تهمة ٮ$ناء عىل أوامر من محاڡ-ظ ٮ$ٮ)ن ٮ)ناٮ)ر/ از دون محاكمة أو توح$ لسطٮ)نٮ)ة ٮ$االحتح$ الڡ-
ارنة ٮ$السنوات الماضٮ)ة، ڡ-ض عدد الشاكوى مڡ= Wاكنون الثانى? وسٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول 2020. انح

ل تڡ-يش Wرتها ڡ-ى? ط ون اليت أح$ واليت تعزوه الهٮ)ئة ڡ-ى? المڡ=ام األول إلى ڡ=لة عدد زيارات السح$
كورونا.

زة ڡ)طاع ع#
ارنة لسطٮ)نٮ)ة المسلحة مڡ= ماعات الڡ- اض الڡ=تال ٮ$ٮ)ن إسرائٮ)ل والح$ ڡ- Wم من انح Wعىل الرع
ٮ)ود اليت انب الڡ= زة، إلى ح$ Wالق ع Wٮ$السنوات الساٮ$ڡ=ة، استمرت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? إع
لسطٮ)نٮ)ة المسلحة، حىت 21 أكتوٮ$ر/ ماعات الڡ- رضها مصر عىل حدودها. أطلڡ=ت الح$ تڡ-
معات الساكنٮ)ة اه التح$ ة هاون ٮ$اتح$ ه أو ڡ=ذٮ)ڡ- ٮ)ر موح$ Wا ع Wتشرين األول، 187 صاروح

ٮ$ارات واإلرهاب"، Wا لـ"مركز مئٮ)ر عمٮ)ت للمعلومات حول االستح ڡ= اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? 2020، وڡ-
رائم حرب. ٮ)عتها ترقى إلى ح$ مات عشوائٮ)ة ٮ$طٮ$ وهى? هح$

https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-witnesses-largest-demolition-years-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/unlawful-demolitions-west-bank-spike-during-covid-19-1
https://www.terrorism-info.org.il/ar/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81-114/
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زة نحو Wلسطٮ)نٮ)ون ڡ-ى? ع الونات الحارڡ=ة اليت أطلڡ=ها ڡ- ردت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة عىل الٮ$
ذاء والدواء، ومنع يها الع- زة، ٮ$ما ڡ- Wول الٮ$ضائع إلى ع Wٮ)يد دح سطس/آب ٮ$تڡ= Wإسرائٮ)ل ڡ-ى? أع
ڡ-ض واردات الوڡ=ود إلى Wزة، وح لسطٮ)نٮ)ين من الوصول إلى المٮ)اه اإلڡ=لٮ)مٮ)ة لع- الصٮ)ادٮ)ن الڡ-
محطة تولٮ)د الكهرٮ$اء ڡ-ى? الڡ=طاع، ما أمعن ڡ-ى? تڡ=لٮ)ص اإلمداد المحدود أصال للكهرٮ$اء لمدة
زة، ترقى Wراءات، اليت تستهدف عموم الساكن المدنٮ)ين ڡ-ى? ع ا. هذه اإلح$ ريٮ$ ثالثة أساٮ$يع تڡ=

. انونى? ٮ)ر الڡ= Wماعى? ع إلى مستوى العڡ=اب الح$

رضت ٮ)روس كورونا. وڡ- تمعى? لڡ- زة أول حاالت انتڡ=ال مح$ Wلت ع سطس/آب، سح$ Wڡ-ى? أع

ى?
رض منذ مارس/آذار عىل الساكن العائدٮ)ن ڡ=ضاء 21 ٮ)وما ڡ- سلطات حماس، اليت تڡ-

ٮ)يدٮ)ة راءات تڡ= الڡ=ا لمدة 14 ٮ)وما، وإح$ Wر الصحى? ڡ-ى? المراكز اليت تشرف عليها، وإع الحح$
زة 4,722 حالة إصاٮ$ة و28 Wلت وزارة الصحة ڡ-ى? ع رى. حىت 19 أكتوٮ$ر/تشرين األول، سح$ Wأح

سطس/آب. Wمها منذ أع Wٮ)روس كورونا، معط اة ٮ$ڡ- حالة وڡ-

الق اإلسرائٮ"يل اإلع+

ر عٮ$ر معٮ$ر إٮ)رز، المعٮ$ر الوحٮ)د زة عىل السڡ- Wم ساكن ع Wڡ=ٮ)دت إسرائٮ)ل ڡ=درة معط
رٮ$ٮ)ة وإلى ة الع- لسطٮ)نٮ)ون إلى الضڡ- ر عٮ$ره الڡ- زة إلى إسرائٮ)ل، والذي ٮ)ساڡ- Wرين من ع للمساڡ-
لسطٮ)نٮ)ين ٮ$استثناء أولئك الذٮ)ن تعتٮ$ر ميع الڡ- ر العام عىل ح$ ر السڡ- Wارج. ٮ)نطٮ$ق حط Wالح
مهم ممن ٮ)حتاج إلى Wا إنسانٮ)ة استثنائٮ)ة"، ومعط روڡ- Wالسلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة أن لدٮ)هم "ط

ارزين. ال األعمال الٮ$ ڡ=يهم، ڡ-ضال عن رح$ عالج طيب ضروري ومراڡ-

زة عٮ$ر معٮ$ر Wلسطٮ)نٮ)ا من ع رج ڡ-ى? المعدل 778 ڡ- Wراٮ)ر/شٮ$اط، ح ٮ$ الل ٮ)ناٮ)ر/اكنون الثانى? وڡ- Wح
ص Wالغ أكثر من 24 ألف شح زء ضئٮ)ل من المتوسط الٮ)ومى? الٮ$ ٮ$ٮ)ت حانون كل ٮ)وم، وهو ح$
ٮ)شاه-مسلك" مة "ح± Wا لمنط ڡ= اضة الثانٮ)ة ڡ-ى? سٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول 2000، وڡ- ڡ=ٮ$ل ٮ$داٮ)ة االنتڡ-

ڡ-ض هذا الرڡ=م ٮ$ٮ)ن Wالق وسط الوٮ$اء، انح Wالحڡ=وڡ=ٮ)ة اإلسرائٮ)لٮ)ة. ٮ$عد أن شددت إسرائٮ)ل اإلع
اص ٮ)ومٮ)ا. Wأٮ$ريل/نٮ)سان وسٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول إلى حوالى? تسعة أشح

لسطٮ)نٮ)ة التنسٮ)ق األمين واإلداري مع إسرائٮ)ل، ٮ$ما ڡ-ى? ذلك ڡ-ى? ماٮ)و/أٮ)ار، علّڡ=ت السلطة الڡ-
زة ٮ$ال Wطوة ساكن ع Wطط الضم اإلسرائٮ)لٮ)ة. تركت هذه الح Wر، ردا عىل ح إصدار تصاريح السڡ-
طريڡ=ة واضحة لتڡ=دٮ)م طلٮ$ات الحصول عىل تصاريح، ألن السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة لٮ)س لها
مات Wٮ$ول الطلٮ$ات مٮ$اشرة. ٮ$دأت منط زة ولم تن¥ آلٮ)ات ٮ$دٮ)لة لڡ= Wل ع Wد رسمى? داح تواح$

لسطٮ)نٮ)ين الذٮ)ن لدٮ)هم مواعٮ)د محددة للحصول عدة ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران التڡ=دم نٮ)اٮ$ة عن الڡ-

ى?
مة الصحة العالمٮ)ة" الدور التنسٮ)ڡ=ى? ڡ- Wزة، وتولت "منط Wارج ع Wلة ح ٮ)ة عاح$ عىل رعاٮ)ة طٮ$
مة الصحة العالمٮ)ة، رڡ-ضت إسرائٮ)ل أو لم Wتها منط ٮ)انات اليت تلڡ= ا للٮ$ ڡ= سٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول. وڡ-

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_June_2020_Monthly_Report.pdf?ua=1
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مٮ$ر/تشرين ترد ڡ-ى? الوڡ=ت المناسب عىل 54% من هذه الطلٮ$ات ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران. ڡ-ى? نوڡ-
لسطٮ)نٮ)ة إنها ستستأنف التنسٮ)ق األمين واإلداري مع إسرائٮ)ل. ، ڡ=الت السلطة الڡ- الثانى?

ى?
هة ڡ- زة ٮ$ٮ)ن ٮ)ناٮ)ر/اكنون الثانى? وسٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول، واليت اكنت متح$ Wٮ$لغ متوسط صادرات ع

ارنة ٮ$المعدل الشهري رٮ$ٮ)ة وإسرائٮ)ل، حمولة 256 شاحنة شهريا، مڡ= ة الع- الب إلى الضڡ- الع-
ٮ)شاه- ا لـ ح± ڡ= الق ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران 2007، وڡ- Wالغ حمولة 1,064 شاحنة ڡ=ٮ$ل تشدٮ)د اإلع الٮ$
دام Wول المواد اليت تعتٮ$رها "ذات استح Wرضت إسرائٮ)ل ڡ=ٮ)ودا شدٮ)دة عىل دح مسلك. كما ڡ-
ولها. تتضمن Wا ما منعت دح الٮ$ Wراض عسكرية، وع Wدامها ألع Wمزدوج"، أي اليت ٮ)مكن استح
ٮ)ار، والٮ$طاريات ناء، وڡ=طع الع- ائمة معدات األشعة السٮ)نٮ)ة، واالتصاالت، ومواد الٮ$ الڡ=

رى. Wاص ذوو اإلعاڡ=ة، ومواد مدنٮ)ة حٮ)وية أح Wدمها األشح Wلألدوات المساِعدة اليت ٮ)ستح

الل Wزة ڡ-ى? المتوسط أكثر ٮ$ڡ=لٮ)ل من 12 ساعة من الكهرٮ$اء ٮ)ومٮ)ا ح Wتلڡ=ت العائالت ڡ-ى? ع
ا لـ "مكتب تنسٮ)ق الشؤون اإلنسانٮ)ة" )أوتشا( ڡ= األشهر التسعة األولى من 2020، وڡ-
. ٮ)ؤثر االنڡ=طاع الطويل والمزمن للتٮ)ار الكهرٮ$ائى? عىل الحٮ)اة الٮ)ومٮ)ة، ال سٮ)ما األممى?
ة اإلشارة أو دام لع- Wاص ذوي اإلعاڡ=ة الذٮ)ن ٮ)عتمدون عىل الضوء للتواصل ٮ$استح Wلألشح

المعدات اليت تعمل ٮ$الكهرٮ$اء، مثل المصاعد أو الكرايس المتحركة الكهرٮ$ائٮ)ة، للحركة.
ٮ)ر صالحة لالستهالك الٮ$شري". Wزة "ع Wٮ)ة ڡ-ى? ع وڡ- د أوتشا أن أكثر من 96% من المٮ)اه الح$ وح$
إن 47% مما تعتٮ$ره من األدوية "األساسٮ)ة" اكن مستوى مة الصحة العالمٮ)ة، ڡ- Wا لمنط ڡ= وڡ-
زة المركزي" ڡ-ى? نهاٮ)ة Wر (إمدادات ألڡ=ل من شهر واحد) ڡ-ى? "مستودع أدوية ع زونها صڡ- Wمح

سٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول.

زة، ٮ$ما ڡ-ى? ذلك Wح" مع ع اص والٮ$ضائع عند "معٮ$ر رڡ- Wكما ڡ=ٮ)ّدت مصر ٮ$شدة حركة األشح

ى?
هم ڡ- لسطٮ)نٮ)ة ألن إسرائٮ)ل لم تدرح$ اص الذٮ)ن لٮ)س لدٮ)هم هوية ڡ- Wول األشح Wٮ)يد دح تڡ=

لسطٮ)نٮ)ا َر 4,767 ڡ- ل الساكن الذي تتحكم ٮ$ه. ڡ-ى? األشهر التسعة األولى من 2020، َعٮ$ سح$
الغ 12,172 ڡ-ى? 2019 اهٮ)ن، أي أڡ=ل من المتوسط الشهري الٮ$ كمعدل شهري ڡ-ى? كال االتح$

ٮ)شاه-مسلك. ا لـ ح± ڡ= ا ڡ=ٮ$ل االنڡ=الب العسكري عام 2013 ڡ-ى? مصر، وڡ- وأكثر من 40 ألڡ-

زة لسطٮ"نٮ"ة المسلحة ڡ1ى/ ع+ ماعات الڡ1 حماس والح<

لم تڡ=دم سلطات حماس حىت اآلن عن معلومات عن مدنٮ)3ْين إسرائٮ)لٮ)3ْين لدٮ)هما إعاڡ=ات
زهما سلطات حماس منذ أكثر ستو وهشام السٮ)د. تحتح$ ٮ)را مانع- تماعٮ)ة، هما أڡ- سٮ)ة-اح$ نڡ-

. انون الدولى? ٮ)ما ٮ)ٮ$دو أنه انتهاك للڡ= زة، ڡ- Wولهما ع Wمس سنوات ٮ$عد دح Wمن ح

ٮ)دٮ)و ڡ-ى? أٮ$ريل/نٮ)سان، اعتڡ=لت سلطات حماس سٮ$عة نشطاء لمشاركتهم ڡ-ى? محادثة ڡ-

https://www.ochaopt.org/page/gaza-strip-electricity-supply
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2018/12/humanitarian_needs_overview_2019-%281%29.pdf
https://who18.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=j&c=99FA4938D049E3A8&ID=89ADFDDCAFDB0EFF2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
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ز اثنان ألكثر من ستة زة. واحتُح$ Wيها عىل أسئلة مدنٮ)ين إسرائٮ)لٮ)ين حول الحٮ)اة ڡ-ى? ع اٮ$وا ڡ- أح$
انون العسكري ٮ$تهمة "إضعاف الشعور الثوري". ب الڡ= أشهر وأدٮ)ن ثالثة ٮ$موح$

ذت 25 إعداما، ٮ$عد ذ سلطات حماس أي إعدامات ڡ-ى? 2020؛ واكنت ڡ=د نڡ- لم تنڡ-
زة ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران Wانونٮ)ة، منذ سٮ)طرتها عىل ع راءات الڡ= محاكمات شاٮ$تها انتهااكت لإلح$
صا ٮ$اإلعدام، Wزة عىل 145 شح Wحكمت المحاكم ڡ-ى? ع ، مٮ$ر/تشرين الثانى? 2007. حىت 2 نوڡ-

زة. Wرّه ع لسطٮ)ين لحڡ=وق االنسان"، ومڡ= ا لـ"المركز الڡ- ڡ= وڡ-

ا الڡ- Wنيس "ح زة االتصال الح$ Wٮ$ة االنتداب الٮ$ريطانى? ال ٮ)زال ساريا ڡ-ى? ع ٮ)عاڡ=ب ڡ=انون من حڡ=
ن حىت عشر سنوات، ح$ نسٮ)ة المثلٮ)ة، ٮ$الس3 هم أنه ٮ)شمل الح$ ٮ)عة"، والذي ٮ)ُڡ- لنوامٮ)س الطٮ$

م أن "هٮ)ومن راٮ)تس ووتش" لم توثق اعتڡ=االت ٮ$سٮ$ب السلوك المثيل. Wرع

رٮ-ٮ+ة ة الع0 الضڡ0

دام الڡDوة واالعتڡDاالت من ڡDٮ<ل إسرائٮ"ل استح+

لسطٮ)نٮ)ا يها الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة، ڡ=تلت ڡ=وات األمن اإلسرائٮ)لٮ)ة 20 ڡ- رٮ$ٮ)ة، ٮ$ما ڡ- ة الع- ڡ-ى? الضڡ-
رحت عىل األڡ=ل 2,001 حىت 5 أكتوٮ$ر/تشرين األول، ٮ$حسب أوتشا. ٮ)شمل العدد أولئك وح$
موا إسرائٮ)لٮ)ين، ولكن أٮ)ضا أولئك الذٮ)ن لم ٮ)شاركوا ڡ-ى? أعمال عنف. الذٮ)ن ٮ)ُزعم أنهم هاح$

ڡ-ى? 30 ماٮ)و/أٮ)ار، ڡ=تلت شرطة الحدود اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? الٮ$لدة الڡ=دٮ)مة ڡ-ى? الڡ=دس ٮ$الرصاص
لسطٮ)ين أعزل عمره 32 عاما لدٮ)ه توحد، ٮ$عد أن هرب عندما طلٮ$وا ل ڡ- إٮ)اد الحالق، وهو رح$

ٮ)ن ل أمن ڡ-ى? الموڡ=ع للمحڡ=ڡ= ارير، ڡ=ال رح$ ارير. وٮ$حسب تڡ= منه التوڡ=ف، ٮ$حسب التڡ=
طر" أي Wلق" حٮ)ث لم "ٮ)عّرض للح اإلسرائٮ)لٮ)ين إن الشرطة أطلڡ=ت النار علٮ)ه ڡ-ى? "ماكن مع-
ل األمن ح رح$ أحد. ڡ-ى? أكتوٮ$ر/تشرين األول، أشارت السلطات إلى أنها ستتهم عىل األرح$

لسة االستماع. ار ح$ Wالذي أطلق النار عىل الحالق ٮ$الڡ=تل المتهور، ڡ-ى? انتط

ڡ-ى? 23 ٮ)ونٮ)و/حزيران، أطلڡ=ت شرطة الحدود النار وڡ=تلت، دون أي تٮ$رير عىل ما ٮ)ٮ$دو، أحمد
، ٮ$عد أن اصطدمت سٮ)ارته ٮ$نڡ=طة ٮ)ر ڡ=انونى? Wالغ من العمر 26 عاما، ٮ$شكل ع عريڡ=ات الٮ$

يها أنه اكن ٮ)مثل تهدٮ)دا وشٮ)اك للحٮ)اة. روف ال ٮ)ٮ$دو ڡ- Wرج من السٮ)ارة ڡ-ى? ط Wتٮ)ش وح تڡ-
وم دهس. ڡ=الت عائلته إنه اكن حادثا. رى ٮ$أنه هح$ ووصڡ-ت السلطات ما ح$

رطة أو دم الڡ=وة المڡ- Wنادرا ما تحاسب السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ=وات األمن اليت تستح
لسطٮ)نٮ)ين. مون الڡ- المستوطنٮ)ن الذٮ)ن ٮ)هاح$

https://www.pchrgaza.org/en/?p=15259
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9103537
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/14/376351
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مسة األولى من Wالل األشهر الح Wلسطٮ)نٮ)ين ح إن عنف المستوطنٮ)ن ضد الڡ- ٮ$حسب أوتشا، ڡ-
ة عن السنوات الساٮ$ڡ=ة. ڡ=تل Wل عند مستويات عام 2019، ٮ$زيادة ملحوط W2020 ط

رحوا 103 وألحڡ=وا أضرارا ٮ$الممتلاكت ڡ-ى? 136 حادثة لسطٮ)نٮ)ا وح$ المستوطنون مدنٮ)ا ڡ-
حىت 5 أكتوٮ$ر/تشرين األول، ٮ$حسب الواكلة األممٮ)ة.  

ندٮ)ا ومدنٮ)ا ندٮ)ا إسرائٮ)لٮ)ا وأصاٮ$وا ما ال ٮ)ڡ=ل عن 28 ح$ لسطٮ)نٮ)ون ح$ مون ڡ- ڡ=تل مهاح$
رٮ$ٮ)ة، حىت 22 سٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول. ة الع- إسرائٮ)لٮ)ا ڡ-ى? الضڡ-

لسطٮ)نٮ)ين ثث الڡ- از ح$ ڡ=الت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? سٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول إنها ستواصل احتح$
ندٮ)ين ثَيت ح$ ط لتأمٮ)ن إطالق حماس ح$ ٮ)ما تعتٮ$ره حوادث أمنٮ)ة، كوسٮ)لة ضع- الذٮ)ن ڡ=ُتلوا ڡ-

زت إسرائٮ)ل، حىت سٮ$تمٮ$ر/ تال ڡ-ى? معارك  العام 2014. احتح$
ترض أنهما ڡ=ُ إسرائٮ)لٮ)ين ٮ)ُڡ-

انونٮ)ة لسطٮ)نٮ)ا ڡ=ُتلوا منذ 2015، ٮ$حسب "مركز الڡ=دس للمساعدة الڡ= ثث 67 ڡ- أٮ)لول، ح$
وحڡ=وق اإلنسان".

لسطٮ)نٮ)ا ٮ$ٮ)ن أٮ$ريل/ ڡ-ى? حى? العٮ)سوية ٮ$الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة، اعتڡ=لت الڡ=وات اإلسرائٮ)لٮ)ة 850 ڡ-

ى?
مة "ٮ$تسٮ)لم" الحڡ=وڡ=ٮ)ة اإلسرائٮ)لٮ)ة، ڡ- Wنٮ)سان 2019 وأٮ$ريل/نٮ)سان 2020، ٮ$حسب منط

إطار "حملة االنتهااكت المستمرة" ضد ساكنها.

ٮ)روس كورونا أنشأه ساكن لڡ=ت الشرطة اإلسرائٮ)لٮ)ة مركزا للكشف عن ڡ- Wڡ-ى? أٮ$ريل/نٮ)سان، أع
لسطٮ)نٮ)ة. ڡ-ى? حى? سلوان ٮ$الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة عىل أساس أنه ٮ)عمل ٮ$مساعدة السلطة الڡ-

زئٮ)ا لسطٮ)نٮ)ين عىل اإلنترنت، وتعتمد ح$ طاب الڡ- Wتراڡ=ب السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة عن كثب ح
لسطٮ)نٮ)ين ٮ$ناء زت الڡ- ه. كما احتح$ ب استهداڡ- وارزمٮ)ات التنٮ$ؤية لتحدٮ)د من ٮ)ح$ Wعىل الح

رى. Wٮ)رية أح تماعى? وأنشطة تعٮ$ عىل منشورات عىل وسائل التواصل االح$

زت إسرائٮ)ل ون اإلسرائٮ)لٮ)ة"، احتح$ ا ألرڡ=ام "مصلحة السح$ ڡ= سطس/آب، وڡ- Wحىت 31 أع
ارة، و355 ال، الكثٮ)ر منهم لرشڡ=هم الحح$ لسطٮ)نٮ)ين ٮ$تهم "أمنٮ)ة"، ٮ$ٮ)نهم 153 طڡ- 4,207 ڡ-

رهن االعتڡ=ال اإلداري دون تهم رسمٮ)ة أو محاكمة وٮ$ناء عىل أدلة سرية.

انون المدنى? اإلسرائٮ)يل ٮ)طٮ$ق عىل المستوطنٮ)ن، تحكم السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? حٮ)ن أن الڡ=
ب ڡ=انون عسكري ڡ=اٍس. وٮ$ذلك، رٮ$ٮ)ة، ٮ$استثناء ساكن الڡ=دس، ٮ$موح$ ة الع- لسطٮ)نيي الضڡ- ڡ-
انونٮ)ة األساسٮ)ة وتحاكمهم ڡ-ى? محاكم عسكرية ٮ$معدل راءات الڡ= هى? تحرمهم من اإلح$ ڡ-
لسطٮ)نٮ)ة لسطٮ)نٮ)ين من األرايض الڡ- ز إسرائٮ)ل العدٮ)د من الڡ- إدانة ٮ)ڡ=ارب 100%. تحتح$
انون رضه الڡ= ر الذي ٮ)ڡ- Wل إسرائٮ)ل، ما ٮ)عڡ=ّد الزيارات العائلٮ)ة وينتهك الحط Wالمحتلة داح

https://www.ochaopt.org/ar/content/unprotected-settler-attacks-against-palestinians-rise-amidst-outbreak-covid-19-1
https://www.youtube.com/watch?v=wsu394CrDSs&feature=emb_logo&has_verified=1
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ارج األرايض المحتلة. Wاإلنسانى? الدولى? عىل نڡ=لهم ح

المستوطنات وهدم المنازل

رت ٮ)ر ڡ=انونٮ)ة، ووڡ- Wٮ)ة مصادرة إلڡ=امة مستوطنات ع لسطٮ)نٮ)ة إضاڡ- صصت إسرائٮ)ل أراض ڡ- Wح
رٮ$ٮ)ة، ة الع- دمات ألكثر من 647 ألف مستوطن ٮ)ڡ=ٮ)مون ڡ-ى? الضڡ- Wنٮ)ة التحتٮ)ة، والح األمن، والٮ$

ٮ$ما ڡ-ى? ذلك الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة.

عول ت المحكمة العلٮ)ا اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ=انونا ٮ)سمح للسلطات، ٮ$مڡ- ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران، ألع-
، أن تصادر األرايض اليت أڡ=ٮ)مت عليها المستوطنات، واليت تعترف إسرائٮ)ل ٮ$أنها عى? رح$
لسطٮ)نٮ)ين. ومع ذلك، أوردت المحكمة ڡ-ى? تٮ$ريرها "أسالٮ)ب أڡ=ل ضررا" اصة لڡ- Wملكٮ)ة ح
ڡ=ات لكن ٮ)مكن أن ٮ)كون لها نڡ-س التأثٮ)ر، ٮ$ما ڡ-ى? ذلك األمر العسكري الذي ٮ)ؤيد صڡ-

اصة، Wاألرايض لو اعتڡ=دت السلطات ٮ$شكل معڡ=ول ڡ-ى? وڡ=ت الٮ$يع أن األرض لٮ)ست ملكٮ)ة ح
انونٮ)ة. ٮ)ر الڡ= Wعلٮ)ة عىل المصادرة ع ڡ=ة الڡ- ما ٮ)عين المواڡ-

يها لسطٮ)نٮ)ة من منازلهم اليت عاشوا ڡ- الء عائالت ڡ- أمرت محاكم الڡ=دس ڡ-ى? ڡ=ضاٮ)ا عدة ٮ$إح$
ٮ)ر إلى ڡ=وانٮ)ن تمٮ)يزية لعڡ=ود ڡ-ى? حى? سلوان ٮ$الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة، واليت تستند إلى حد كٮ$

ضل االدعاءات ٮ$أن األرض اكنت لمّالك ٮ)هود ڡ=ٮ$ل عام 1948 أو تسمح للدولة ٮ$االستٮ)الء تڡ-
ائٮ$ٮ)ن". Wعىل األرض "كممتلاكت ع

ناء اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة و60% من دڡ-عت صعوٮ$ة الحصول عىل تصاريح الٮ$
لسطٮ)نٮ)ين إلى ٮ$ناء اضعة لسٮ)طرة إسرائٮ)ل الحصرية (المنطڡ=ة ج) الڡ- Wرٮ$ٮ)ة الح ة الع- الضڡ-
ٮ)ر Wطر الهدم أو المصادرة لكونها ع Wارية معرضة ٮ$استمرار لح ٍ تح$ ان مساكن، ومدارس، ومٮ$
رٮ$ٮ)ة ة الع- لسطٮ)نٮ)ا ڡ-ى? الضڡ- معا ڡ- صة. اعتٮ$رت أوتشا، حىت أٮ$ريل/نٮ)سان 2020، 46 تح$ Wمرح
ر Wٮ)ة. ٮ)حط طر الترحٮ)ل الڡ=سري" ٮ$سٮ$ب السٮ)اسات اإلسرائٮ)لٮ)ة التعسڡ- Wمعرضا ٮ$شدة لح"
اٮ)ة" لـ انون الدولى? عىل سلطة االحتالل تدمٮ)ر الممتلاكت ما لم ٮ)كن ذلك "ضروريا للع- الڡ=

"العملٮ)ات العسكرية".

لسطٮ"نٮ"ين حرية تنڡDل الڡ1

لسطٮ)نٮ)ة، مع رضه عىل حاميل الهوية الڡ- ام التصاريح الذي تڡ- Wواصلت إسرائٮ)ل ڡ-رض نط
استثناءات نادرة، والذي ٮ)تطلب التڡ=دم ٮ$طلب للحصول عىل تصاريح محدودة المدة من
يها الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة. تصف رٮ$ٮ)ة، ٮ$ما ڡ- ة الع- ٮ)رة من الضڡ- زاء كٮ$ ول أح$ Wٮ)ش اإلسرائٮ)يل لدح الح$
ٮ)ة" حٮ)ث "كثٮ)ر من اڡ- تڡ=ر إلى الشڡ- ى? ويڡ- ام ٮ$ٮ)روڡ=راطى? تعسڡ- Wراء ٮ$أنه "نط ٮ$تسٮ)لم هذا اإلح$

https://www.ochaopt.org/page/46-bedouin-communities-risk-forcible-transfer-central-west-bank-vulnerability-profile
https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement
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ٮ)ة لالعتراض عىل الرڡ-ض". حىت ٮ)ڡ= ر إماكنٮ)ة حڡ= الطلٮ$ات تُرڡ-ض دون أي توضيح ودون توڡ-
ل Wز دائم داح تٮ)ش وحاح$ ا 600 نڡ=طة تڡ- ريٮ$ ٮ)ونٮ)و/حزيران، أٮ$ڡ=ت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة تڡ=

تٮ)ش متنڡ=لة ٮ$ٮ)ن أٮ$ريل/نٮ)سان 2019 ا 1,500 نڡ=طة تڡ- ريٮ$ ة إلى تڡ= رٮ$ٮ)ة، ٮ$اإلضاڡ- ة الع- الضڡ-
لسطٮ)نٮ)ين أو اع الڡ- ومارس/آذار 2020، ٮ$حسب أوتشا. تڡ=وم الڡ=وات اإلسرائٮ)لٮ)ة روتٮ)نٮ)ا ٮ$إرح$

سٮ)ر. تٮ)ش دون تڡ- ٮ)رهم عند نڡ=اط التڡ- Wإذاللهم وتأح

م أّن %85 Wاصل اإلسرائٮ)يل، والذي ڡ=الت إسرائٮ)ل إنها شٮ)ّدته ألسٮ$اب أمنٮ)ة رع دار الڡ- الح$
صلها إسرائٮ)ل عن ضر الذي ٮ)ڡ- Wط األح Wرٮ$ٮ)ة ولٮ)س عىل طول الح ة الع- ل الضڡ- Wمنه ٮ)ڡ=ع داح
لسطٮ)نٮ)ين إلى أراضيهم الزراعٮ)ة. كما ٮ)عزل 11 ألف لسطٮ)نٮ)ة، ٮ)منع وصول الڡ- األرايض الڡ-
ر إلى دار، ولكنهم ممنوعون من السڡ- رٮ$ى? من الح$ انب الع- لسطٮ)ين ٮ)عٮ)شون عىل الح$ ڡ-

ٮ)ود شدٮ)دة. رى لڡ= Wدمات أح Wدار للوصول إلى ممتلاكتهم وح ضع عٮ$ورهم  الح$ Wإسرائٮ)ل، ويح

رٮ<ٮ"ة ة الع1 لسطٮ"نٮ"ة ڡ1ى/ الضڡ1 السلطة الڡ1

اة لسطٮ)نٮ)ة 43,308 إصاٮ$ة و399 وڡ- لت السلطة الڡ- اٮ)ة 21 أكتوٮ$ر/تشرين األول، سح$ لع-
رٮ$ٮ)ة، ٮ$استثناء الڡ=دس الشرڡ=ٮ)ة. ة الع- ٮ)روس ڡ-ى? الضڡ- ٮ)روس كورونا منذ ٮ$دء تڡ-يش الڡ- ٮ$ڡ-

اضعة إلدارتها، Wرٮ$ٮ)ة ح ة الع- زاء من الضڡ- رض ڡ=ٮ)ودا ڡ-ى? ٮ$عض األحٮ)ان عىل أح$ وٮ$ٮ)نما اكنت تڡ-
اعا ڡ-ى? عدد الق المحيل للمناطق اليت تشهد ارتڡ- Wٮ)ر عىل اإلع ڡ=د اعتمدت إلى حد كٮ$ ڡ-

الحاالت.

ى?
ٮ)ة. ڡ- تعهد رئٮ)س الوزراء محمد اشتٮ)ة ڡ-ى? ٮ)ولٮ)و/تموز 2019 ٮ$إنهاء االعتڡ=االت التعسڡ-

ى? سامى? الساعى? لثالثة أساٮ$يع لسطٮ)نٮ)ة الصحڡ- زت ڡ=وات السلطة الڡ- ٮ)ونٮ)و/حزيران، احتح$
لسطٮ)نٮ)ة. ساد السلطة الڡ- ٮ)سٮ$وك" تنشر معلومات عن ڡ- حة عىل "ڡ- اه ٮ$أنه ٮ)دٮ)ر صڡ- لالشتٮ$
لسطٮ)نٮ)ة ڡ-ى? ٮ)ولٮ)و/تموز حوالى? 20 ناشطا ڡ-ى? رام هللا اكنوا اعتڡ=لت ڡ=وات السلطة الڡ-
زتهم ألكثر من أسٮ$وع، لسطٮ)نٮ)ة، واحتح$ ساد السلطة الڡ- اج عىل ڡ- هٮ)ن إلى احتح$ متح$

ٮ)روس كورونا. حة ڡ- ٮ)ود لماكڡ- ٮ)ر ڡ=انونى? وانتهاك الڡ= Wمع ٮ$شكل ع وحاكمتهم ٮ$تهمة التح$

صٮ)ة ٮ)مٮ)ّز ضد المرأة، ٮ$ما ٮ)شمل الزواج، والطالق، والڡ=رارات Wال زال ڡ=انون األحوال الشح
ارير العنف موعات حڡ=وق المرأة زيادة ڡ-ى? تڡ= متعلڡ=ة ٮ$الحضانة، والمٮ)راث. وثڡ=ت مح$

لسطٮ)ن ڡ=انون شامل للعنف األسري. د ڡ-ى? ڡ- الڡ=ات كورونا. ومع ذلك، ال ٮ)وح$ Wالل إع Wاألسري ح
موعات حڡ=وق المرأة لسطٮ)نٮ)ة مسودة ڡ=انون حماٮ)ة األسرة، لكن مح$ تدرس السلطة الڡ-

ى? لمنع االنتهااكت وحماٮ)ة الضحاٮ)ا. انون ال ٮ)ڡ=دم ما ٮ)كڡ- اوف من أن الڡ= Wأثارت مح

إسرائٮ+ل

https://hrworg.sharepoint.com/teams/Program/World%20Report/Middle%20East%20&%20North%20Africa%20Chapters/Israel-OPT/7.%20Final%20Copy/ochaopt.org/content/longstanding-access-restrictions-continue-undermine-living-conditions-west-bank-palestinians
https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/25/375580
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ٮ)روس كورونا، ٮ$ما ڡ-ى? ذلك ڡ-ى? الڡ=دس اة ٮ$ڡ- لت إسرائٮ)ل 306,649 إصاٮ$ة و2,278 وڡ- سح$
رضت إسرائٮ)ل اٮ)ة 21 أكتوٮ$ر/تشرين األول. ڡ- رٮ$ٮ)ة، لع- ة الع- الشرڡ=ٮ)ة ومستوطنات الضڡ-

ر سٮ$تمٮ$ر/أٮ)لول ومنتصف Wددا ٮ$ٮ)ن أواح ر مارس/آذار وأوائل ماٮ)و/أٮ)ار، ومح$ Wالڡ=ات ٮ$ٮ)ن أواح Wإع
ٮ)روس كورونا، أذنت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة أكتوٮ$ر/تشرين األول. لتتٮ$ع حاالت اإلصاٮ$ة ٮ$ڡ-
مع ٮ$ٮ)انات ٮ$كمٮ)ات هائلة من مزودي يل اإلسرائٮ)يل، ٮ$ح$ Wهاز األمن الداح لـ"الشاٮ$اك"، ح$

االتصاالت متعلڡ=ة ٮ$تتٮ$ع الهواتف المحمولة للمواطنٮ)ن اإلسرائٮ)لٮ)ين، ٮ$داٮ)ة مارس/آذار، دون
ڡ=تهم. سمح "الكنٮ)ست" ڡ-ى? ٮ)ولٮ)و/تموز ٮ$المراڡ=ٮ$ة لمدة ستة أشهر، ڡ-ى? أعڡ=اب حكم مواڡ-
ضع الٮ$رنامج Wب أن تُح المحكمة العلٮ)ا اإلسرائٮ)لٮ)ة ڡ-ى? أٮ$ريل/نٮ)سان ٮ$أن الحكومة ٮ)ح$

للتشريع.

ر، مع Wعول منذ 2003 ٮ)حط دد الكنٮ)ست أمرا مؤڡ=تا ساري المڡ- ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران، ح$
لسطٮ)نٮ)ين من ل إسرائٮ)ل لڡ- Wاستثناءات ڡ=لٮ)لة، منح وضع ڡ=انونى? طويل األمد أو إڡ=امة داح
ٮ)ن من مواطنٮ)ن إسرائٮ)لٮ)ين أو ساكن ڡ-ى? إسرائٮ)ل. تسٮ$ب ذلك زة متزوح$ Wرٮ$ٮ)ة وع ة الع- الضڡ-

ڡ-ى? كثٮ)ر من الحاالت ٮ$تشتٮ)ت العائالت.

اهرات أسٮ$وعٮ)ة ٮ$دأت ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران ضد تعامل Wشارك آالف اإلسرائٮ)لٮ)ين ڡ-ى? مط
ّرڡ=ت الشرطة ساد. ڡ- ٮ)روس كورونا وتتهم رئٮ)س الوزراء نتنٮ)اهو ٮ$الڡ- الحكومة مع ڡ-

اهرين. ڡ=ال "صندوق Wاهرات عدة، وضرٮ$ت واعتڡ=لت عشرات المتط Wاإلسرائٮ)لٮ)ة ٮ$الڡ=وة مط
عٮ)ن عن حڡ=وق اإلنسان" اإلسرائٮ)يل إنه ڡ=دم، ٮ$ٮ)ن 14 و26 ٮ)ولٮ)و/تموز ڡ-ى? الڡ=دس المداڡ-

الهم. اهرا اكن ڡ=د تم اعتڡ= Wوحدها، استشارات ڡ=انونٮ)ة ألكثر من 150 متط

ا من طاليب وء لنحو 32 ألڡ- ى? رڡ-ض طلٮ$ات اللح$ واصلت السلطات اإلسرائٮ)لٮ)ة ٮ$شكل منهح$
ادرة، تحاول ط عليهم للمع- ودٮ)ن ڡ-ى? الٮ$الد. للضع- وء اإلريتريين والسودانٮ)ين الموح$ اللح$
ر لٮ)ة اإلسرائٮ)يل ڡ-ى? 2012، عٮ$ Wٮ)ر وزير الداح عل حٮ)اتهم "ٮ$ائسة"، عىل حد تعٮ$ الحكومة ح$

ت المحكمة العلٮ)ا ڡ-ى? أٮ$ريل/ ٮ)ود عىل الحركة، وتصاريح العمل، والرعاٮ)ة الصحٮ)ة. ألع- الڡ=
زء من رواتٮ$هم. نٮ)سان ڡ=انونا ٮ)سمح ٮ$مصادرة ح$

األطراف الدولٮ+ة الرئٮ+سٮ+ة
طة تدعى? تڡ=دٮ)م حل مٮ$ين عىل الدولتٮ)ن، Wڡ=دمت الوالٮ)ات المتحدة ڡ-ى? ٮ)ناٮ)ر/اكنون الثانى? ح
رٮ$ٮ)ة والضم ة الع- لكنها تنطوي عىل هٮ)منة إسرائٮ)لٮ)ة دائمة عىل مساحات شاسعة من الضڡ-
رى من المنطڡ=ة ج، مع وضع شروط من Wزاء أح ور األردن، وأح$ Wالرسمى? للمستوطنات، وع

ى?
لسطٮ)نٮ)ة مستحٮ)ال. ڡ-ى? ٮ)ونٮ)و/حزيران، أثار أعضاء ڡ- عل ڡ=ٮ)ام دولة ڡ- شأنها أن تح$

اوف ٮ$شأن الضم ڡ-ى? رسائل إلى رئٮ)س الوزراء نتنٮ)اهو ووزير Wرس" األمريكى? مح "الكونع-

https://www.hrw.org/report/2014/09/09/make-their-lives-miserable/israels-coercion-eritrean-and-sudanese-asylum-seekers
https://ocasio-cortez.house.gov/sites/ocasio-cortez.house.gov/files/documents/LettertoPompeoFinal.pdf
https://schneider.house.gov/media/press-releases/189-house-members-express-concern-over-push-unilateral-annexation-israel
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ٮ)و. ٮ)ة األمريكى? ماٮ)كل ٮ$ومٮ$ ارح$ Wالح

رنسا، "، منها ألمانٮ)ا وڡ- طة األمريكٮ)ة، دعت 27 دولة عضو ڡ-ى? "االتحاد األوروٮ$ى? Wردا عىل الح
لسطٮ)نٮ)ين واإلسرائٮ)لٮ)ين. عىل مدار العام، حّث االتحاد إلى ضمان حڡ=وق متساوية للڡ-
طط الضم ووڡ=ف ٮ$ناء المستوطنات، Wيل عن ح Wاألوروٮ$ى? إسرائٮ)ل مرارا وتكرارا عىل التح
؛ لكن االنڡ=سامات انون اإلنسانى? الدولى? ب الڡ= مسلطا الضوء عىل عدم شرعٮ)تها ٮ$موح$

راءات الشدٮ)دة ٮ$ٮ)ن الدول األعضاء ڡ-ى? االتحاد األوروٮ$ى? أحٮ$طت حىت اآلن محاوالت تٮ$ين إح$
انون طٮ)رة للڡ= Wانب االتحاد األوروٮ$ى? ردا عىل انتهااكت إسرائٮ)ل المستمرة والح اٮ$ٮ)ة من ح$ عڡ=

. اإلنسانى? الدولى?

وض السامى? لحڡ=وق اإلنسان" التاٮ$ع لألمم المتحدة راٮ)ر/شٮ$اط، أصدر "مكتب المڡ- ٮ$ ڡ-ى? ڡ-
ادت ارها للشراكت اليت مكّنت ڡ=ٮ)ام المستوطنات أو استڡ- Wٮ)انات اليت طال انتط ڡ=اعدة الٮ$

يها 112 شركة. منها، وأدرج ڡ-

حصه المٮ$دئى? للوضع نائٮ)ة الدولٮ)ة" ڡ- أنهى مكتب المدعٮ)ة العامة لـ"المحكمة الح$
ميع المعاٮ)ير الالزمة اء ح$ لسطٮ)ين ڡ-ى? دٮ)سمٮ$ر/اكنون األول 2019، وڡ=رر أنه ڡ=د تم استٮ)ڡ- الڡ-

طٮ)رة المزعومة اليت ارتكٮ$ها اإلسرائٮ)لٮ)ون Wرائم الح للشروع ڡ-ى? تحڡ=ٮ)ق رسمى? ڡ-ى? الح$
يهات من ڡ=ضاة المحكمة ٮ$شأن الوالٮ)ة لسطٮ)نٮ)ون. ومع ذلك، طلب المدعون توح$ والڡ-
نائٮ)ة الدولٮ)ة ڡ=ٮ$ل ٮ$دء التحڡ=ٮ)ق. إلى حٮ)ن كتاٮ$ة هذا الڡ=ضائٮ)ة اإلڡ=لٮ)مٮ)ة للمحكمة الح$

رار ٮ$عد. ص، لم ٮ)كن ڡ=د صدر الڡ= Wالملح

https://ocasio-cortez.house.gov/sites/ocasio-cortez.house.gov/files/documents/LettertoPompeoFinal.pdf

