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نظرة عامة
مملوك  مبنى   118 هدم  على  الناس  أجبرت  أو  صادرت  أو  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت  آب،  شهر  يف 
لفلسطينيين يف جميع أنحاء الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الشرقية. وأسفر ذلك عن تهجير 191 شخصاً 
آخرين. كل   1400 لما يقرب من  الخدمات،  إىل  الوصول  أو  العيش،  وأثّر ذلك على سبل  116 طفالً  بينهم 
المباين تم استهدافها بسبب عدم وجود تصاريح البناء، وهو ما يكاد يكون مستحيالً للفلسطينيين للحصول 

عليها يف المنطقة )ج( والقدس الشرقية.

انخفض عدد المباين التي تم هدمها أو مصادرتها يف شهر آب بنسبة سبعة بالمائة مقارنة بشهر تموز، لكنه 
ظل ثالث أعلى إجمايل شهري يف عام 2021. حتى نهاية شهر آب سجل عام 2021 زيادة بنسبة 38 بالمائة يف 
عدد عمليات الهدم والمصادرات مقارنة بالفترة المماثلة عام 2020؛ وزاد عدد األصول الممولة من المانحين 
التي تم هدمها أو مصادرتها بأكثر من الضعف من 72 إىل 184. يف عام 2021، 311 مبنى، أو 57 بالمائة من 
جميع المباين المستهدفة يف المنطقة )ج( تم االستيالء عليها بدون، أو بإشعار مسبق قصير جًدا، باستخدام 

أوامر عسكرية مختلفة، وتم منع األشخاص المتضررين بشكل فعلي من االعتراض مقدًما.

ثالثة وعشرون من المباين المهدمة أو المصادرة يف آب / أغسطس تم تقديمها كمساعدات إنسانية. وأربعة 
مبان سكنية أخرى ممولة من االتحاد األورويب بقيمة 8000 يورو تم استالم أوامر بإيقاف بنائها.

كان حوايل 80 بالمائة من المهجرين يف غور األردن، بما يف ذلك 75 يف التجمعات الرعوية ابزيق والمعرجات 
وحمصة الفرشة. وأدى تسوية أجزاء من الطرق الزراعية يف تجمع خربة عطوف، وكذلك يف غور األردن، وقرية 
بتير يف بيت لحم إىل تحويل مئات الدونمات من األراضي إىل حد كبير يتعذر الوصول إليها، مما يقوض سبل 
كثر من 800 شخص، بمن فيهم المزارعون وعائالتهم. ويف المنطقة )ج( أيًضا، تم هدم 12 مبنى بأمر  عيش أ
عسكري رقم1797، الذي يقدم فقط إشعاًرا قبل 96 ساعة وأسبابًا محدودة للغاية للطعن قانونًيا يف عملية 

الهدم.

كبر عدد من  يف القدس الشرقية، تم تهجير ما يقرب من 100 فلسطيني من منازلهم يف شهر آب، مسجالً أ
التهجير يف شهر واحد يف القدس الشرقية هذا العام و38 منزال من بين 53 منزال منذ بداية العام تم هدمها من 

قبل أصحابها لتجنب العقوبات المالية و/ أو السجن.

يف إحدى هذه الحوادث، تم هدم مبنى من طابق واحد من قبل أصحابه، مما أدى إىل تهجير أربع عائالت )15 
شخًصا( يف حي شعفاط يف القدس الشرقية. جاء ذلك يف أعقاب قرار نهايئ لمحكمة العدل اإلسرائيلية العليا، 
والذي قضت بأن المستوطنين اإلسرائيليين يمتلكون األرض، ومنح العائالت 20 يوًما للمغادرة. يقول الُمالك 

الفلسطينيون إنهم اشتروا األرض عام 1952.

يف 2 آب، نظرت محكمة العدل العليا يف طلب استئناف قدمته أربع عائالت معرضة لخطر اإلخالء القسري 

النقاط الرئيسية
من  	 شهري  رقم  أعلى  ثالث  آب  شهر  سجل 

حتى  مصادرتها  أو  هدمها  تم  التي  المباني 
اآلن في عام 2021.

38 بالمائة من األبنية تم هدمها أو مصادرتها  	
 2021 عام  من  األولى  الثمانية  األشهر  في 
مقارنة مع الفترة المقابلة في عام 2020؛ وتم 

تهجير 57 بالمائة من األشخاص.
80 بالمائة من التهجير في المنطقة )ج( في  	

شهر آب كان في غور االردن.
القدس  	 في  قسرًا  فلسطيني   100 تهجير 

بالمائة   46 بنسبة  وحده،  آب  في  الشرقية 
من إجمالي عدد الفلسطينيين المهجرين في 

القدس الشرقية هذا العام.

عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية:
نظرة عامة 

مباني مهّدمة/ مصادرة

أرقام  آب

المساعدات للمباني المهدمة/ 
المصادرة في 2020

المباني المستهدفة

26القدس الشرقية                                            

92المنطقة )ج(                                                 

0المنطقة )ب(                                                   

0المنطقة )أ(                                                   

األشخاص المتأثرين
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1,402متضررين                                              
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المباني األخرى ممول من الجهات المانحة

آب 2021
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مبنى ممول من 
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* يشمل جميع األشخاص الذين لديهم مبنى هدم ويستخدم كمكان إقامتهم المعتادة.
** يشمل جميع األشخاص الذين لديهم أي من ممتلكاتهم، غير مكان إقامتهم قد هدمت. والمهجرون والمتضررون هم فئات )الحصرية متبادلة( التي يستبعد بعضها بعضًا، أي 

أن األشخاص الذين ينتمون  للفئة األولى غير مشمولون في الفئة الثانية.

1,094

421 468
628

854
666

1,593

664
472

907 1,001 957

2016 2017 2018 2019 2020

91

35 38
52

71
83

133

55
39

76
83

120

2016 2017 2018 2019 2020

 المعدالت الشهرية للمباني
 المستهدفة واألشخاص المهّجرون

 األعداد اإلجمالية للمباني
 المستهدفة واألشخاص المهّجرون
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مباني مستهدفة مباني مستهدفةأشخاص ُهجروا أشخاص ُهجروا

عمليات الهدم / المصادرة/ واإلغالق في الضفة الغربية 
مباني
مهّدمة

أشخاص متضررون**اشخاص مهجرون*

 أطفالالكل أطفالالكل

269652138104القدس الشرقية

9295641,264302المنطقة )ج(

1181911161,402406اإلجمالي

يف حي الشيخ جراح يف القدس الشرقية. اقترح القضاة تسوية تضمنت ترتيبات إيجار محمية ألفراد األسرة. وتأجلت الجلسة دون التوصل إىل قرار وال 
موعد لالنعقاد مرة أخرى. يف 15 آب، أجلت المحكمة إجالء عدد من العائالت الفلسطينية األخرى التي تعيش يف الشيخ جراح لحين صدور قرار بشأن 

طلب استئناف قرار إخالئهم.

يف 9 آب، منحت محكمة الشؤون المحلية اإلسرائيلية تمديًدا آخر حتى 10 شباط 2022 بخصوص 52 عملية هدم يف منطقة البستان يف حي سلوان 
يف القدس الشرقية والتي لديها عملية تخطيط معلقة مع بلدية القدس. على الرغم من هذه التطورات، ال يزال 15 منزالً يف منطقة البستان معرضة 

لخطر الهدم.

يف جزء من قرية الولجة )بيت لحم( الخاضعة لسلطة بلدية القدس، تم هدم منزلين يف آب، مما أثار مخاوف بشأن عمليات هدم جماعية وشيكة يف 
المنطقة. وبحسب التقييم الميداين لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الذي تم إجراءه يف شهر آب يف هذا الجزء من التجمع، فان 36 مبنى سكني 
مأهول حيث تقيم فيها 47 عائلة، وتسعة مباٍن أخرى غير مأهولة، لديها أوامر هدم معلقة، معظمها صدر بعد 2015. وقد صدر أمر قضايئ يمنع هدم 

34 مبنى خالل هذه العملية، والتي من المقرر أن تراجعها المحكمة العليا اإلسرائيلية يف شهر تشرين األول 2021.
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المباني المستهدفة التي تمّولها الجهات المانحة

عمليات هدم / مصادرة مباني ممّولة من جهات مانحة 

عمليات الهدم أو أوامر بوقف البناء المؤثرة على المباني الممولة من الجهات المانحة

 عددنوع المبنىالمحافظةالتجّمعالتاريخ
المباني

 الكلفة التقديريةنوع الحادثة
باليورو

-هدم4حظائر حيواناتالخليلخربة الرحوة24 آب

*6,385هدم2كرافان للسكن ومرحاض متنقلطولكرمقفين18 آب

 من 3٫2 كيلومتر من طريق 1٫5طوباسخربة عطوف16 آب
زراعي

16,191هدم1

 مرحاض متنقل-كوخ معدنيالخليلخلة الزعبة11 آب
للتخزين-مبنى سكني

4,677هدم3

3,607هدم2مباني لكسب العيشالخليلخربة الفخت11 آب

 من 2٫3 كيلومتر من طريق 5-0بيت لحمبتير10 آب
 زراعية

-هدم1

2,535هدم4صهاريج مياهرام هللادار فزعة5 آب

**3,922مصادرة4خيم سكنية وخيم لكسب العيشرام هللاالمعرجات المركزية5 آب

3,494مصادرة2خيم لكسب العيشطوباسابزيق4 آب

2340,811ررر ررررر رررر رررر ررررراإلجمالي

300

106
56

128 157 184

2016 2017 2018 2019 2020

25

9
5

11 13

23

2016 2017 2018 2019 2020

األعداد اإلجمالية المعدالت الشهرية

2021
(كانون الثاني-آب)

2021
(كانون الثاني-آب)

 الكلفة التقديريةنوع الحادثةعدد المبانينوع المبنىالمحافظةالتجّمعالتاريخ
باليورو

طريق أبو جورج البدوي-11 آب
كسارات

7,965أوامر بوقف البناء 4أكواخ سكنيةالقدس

47,965اإلجمالي

* تشمل التكاليف خزانين للمياه، ال يتم احتسابهما على أنهما مباني في نظام التتبع التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
** تشمل التكاليف خزائن المطبخ و50 متًرا من السياج، والتي ال ُتحسب على أنها مباني في نظام التتبع التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.


