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نظرة عامة
يف شهر شباط/ فبراير، هدمت السلطات اإلسرائيلية أو أجبرت الناس على هدم أو صادرت 153 مبنى مملوكًا 
لفلسطينيين يف جميع أنحاء الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الشرقية: وهذا هو رابع أعلى رقم من هذا 
القبيل يتم تسجيله يف شهر واحد منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف توثيق منهجي لهذه األعمال 
يف عام 2009، حيث تم تجاوز هذا الرقم فقط يف تشرين الثاين/نوفمبر 2020 حيث بلغ )178(، )237( يف 

شباط/ فبراير و)179( يف آذار/مارس عام 2016.

وأدت أحداث هذا الشهر إىل تهجير 305 أشخاص، من بينهم 172 طفًل، وأثرت على سبل عيش أو وصول 
إىل الخدمات ل 435 آخرين. باستثناء مبنيين يف طره الغربية )جنين(، تم هدمها أو إلحاق الضرر بها ألسباب 
بسبب عدم  وتم هدمها  الشرقية  القدس  أو  )ج(  المنطقة  المستهدفة يف  المباين  تقع جميع  عقابية، حيث 
 ،2021 عام  اآلن يف  عليها. حتى  للحصول  الفلسطينيين  أمر شبه مستحيل على  وهو  بناء،  تصاريح  وجود 
يمثل المتوسط الشهري للمباين المستهدفة البالغ عددها )117( زيادة بنسبة 65 بالمائة مقارنة بالمتوسط 

الشهري البالغ )71( يف عام 2020.

يف خمس أحداث منفصلة يف شباط / فبراير، شهد تجمع الرعوي يف حمصة - البقيعة يف شمال غور األردن 
)طوباس( مصادرة وهدم 82 مبنى من قبل السلطات اإلسرائيلية. تم تقديم ما يقرب من 80 بالمائة من 
الصحي،  والصرف  والمياه  المنازل  وشملت  إنسانية  كمساعدات   )65( عددها  البالغ  المستهدفة  المباين 
والنظافة العامة ومنشآت سبل العيش، بقيمة ال تقل عن 43,000 يورو. ونتيجة لهذه األحداث الخمسة، نزح 

حوايل 60 شخًصا، من بينهم 35 طفلً.

يف بيان صدر يف 24 شباط/ فبراير عقب زيارتها لحمصة-البقيعة، دعت منسقة الشؤون اإلنسانية يف األرض 
الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، السلطات اإلسرائيلية إىل “الوقف الفوري لجميع عمليات هدم منازل 
الفلسطينيين وممتلكاتهم، والسماح للمجتمع اإلنساين لتوفير المأوى والغذاء والمياه لهذه المجموعة األكثر 

ضعفاً ولهؤالء األشخاص للبقاء يف منازلهم “.

كثر من 50 بالمائة من جميع المباين المستهدفة يف تجمعات البدو والرعاة    حتى اآلن يف عام 2021، شهدت أ
كثر التجمعات  تقع يف المنطقة )ج(، إرتفاًعا من نسبة 31 بالمائة يف عام 2020. هذه التجمعات هي من أ
للمياه  التحتية  والبنى  الصحية  والخدمات  التعليم  إىل  المحدود  الوصول  بسبب  الغربية،  الضفة  يف  ضعفاً 

والصرف الصحي والكهرباء.

تم مصادرة ما يقرب من 90 بالمائة من جميع المباين المستهدفة )التي تم هدمها أو مصادرتها( يف شباط/ 
فبراير دون سابق إنذار يف المنطقة )ج(. وهذه زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 30 بالمائة يف عام 2020 و11 بالمائة 

النقاط الرئيسية
تم هدم أو مصادرة 82 مبنى ، بما في ذلك 65  	

خمس  في  المانحة  الجهات  من  ممول  مبنى 
حوادث في حمصة - البقيعة )طوباس(.

في شهر شباط/فبراير تم إستهداف 77 مبنى  	
ذلك  في  بما   ، اإلنسانية  المساعدات  من  ممول 

47 ممول من اإلتحاد األوروبي.

إستهداف  	 تضاعف   ،  2021 عام  في  اآلن  حتى 
المباني الممولة من مساعدات اإلتحاد األوروبي 
ثالث مرات مقارنة بالمتوسط الشهري في عام 

.2020

سّبب المستوطنون اإلسرائيليون أضرارًا وسرقوا   	
المساعدات الممولة من المانحين. 
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حمصة البقيعة )طوباس( ، حيث تم تشريد حمصة البقيعة )طوباس( ، حيث تم تشريد 5555 فلسطينيًا من بينهم  فلسطينيًا من بينهم 3232 طفاًل في  طفاًل في 
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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.

يف عام 2017 و8 بالمائة يف عام 2016. إجراءات المصادرة ال تلزم السلطات بتقديم إشعار مسبق، وبالتايل تمنع األشخاص المتضررين من االعتراض 
مقدًما وقد وصفها رئيس وحدة اإلشراف يف اإلدارة المدنية اإلسرائيلية بأنها “أداة استراتيجية”.

حتى اآلن يف عام 2021، تم هدم أو مصادرة ما مجموعه 93 مبنى، التي تم تقديمها كمساعدات إنسانية، من قبل السلطات اإلسرائيلية، مقارنة بـهدم 
أو مصادرة 157 مبنى يف عام 2020. باإلضافة إىل ذلك، يف برقين )سلفيت( ، دّمر المستوطنون اإلسرائيليون واقتلعوا أو سرقوا الشتلت ومواد البنية 

التحتية الممولة بقيمة 2,300 يورو. حيث تأثرت بالحادثة أسرة مكونة من سبعة أفراد.

كبر حادثة  تم هدم خمسة عشر مبنى يف القدس الشرقية: سبعة هدمتها بلدية القدس وسبعة على يد أصحابها أنفسهم، بعد صدور أمر هدم. ووقعت أ
يف بلدة العيسوية يف 22 شباط /فبراي، حيث قامت بلدية القدس برفقة القوات اإلسرائيلية بهدم مبنى سكني مؤلف من أربع شقق ، مما أدى إىل 
تهجير 19 شخصا بينهم عشرة أطفال. كانت العائلت المتضررة تدفع غرامات على البناء دون ترخيص منذ عام 2017 وتلّقت أمر هدم نهايئ يف تموز 

/ يوليو 2020 وتحذيًرا شفهًيا يف اليوم السابق للهدم. واندلعت مواجهات خلل عملية الهدم التي أصيب خللها فلسطيني بعيار مطاطي.

يف 10 شباط/ فبراير، هدمت سلطات االحتلل اإلسرائيلي عقابياً منزالً يف قرية طره الغربية )جنين( يف المنطقة )ب(، يملكه رجل فلسطيني متهم 
بقتل امرأة إسرائيلية بتاريخ 20 كانون األول/ ديسمبر 2020. حيث نزحت أسرة مكونة من سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال، باإلضافة إىل عائلة مكونة 

من أربعة أفراد بسبب األضرار الجانبية الناجمة عن الهدم.
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المباني المستهدفة التي تمّولها الجهات المانحة

عمليات هدم / مصادرة مباني ممّولة من جهات مانحة 

 عددنوع المبنىالمحافظةالتجّمعالتاريخ
المباني

 الكلفة التقديريةنوع الحادثة
باليورو

خيم سكنية وخيم لكسب العيش طوباسحمصة البقيعة22 شباط
تشتمل على معدات لكسب العيش 

وخيم قابلة للتفكيك*

14,972مصادرة14

خيم زراعية تشتمل على خيم قابلة طوباسحمصة البقيعة16 شباط
للتفكيك*

4,115مصادرة2

هدم )أمر عسكري 2برك زراعيةأريحاالجفتليك الشونة10 شباط
رقم 1797(

13,443

 خيم سكنية و مرحاض متنقل وخيمةالخليلالركيزشباط 10
صغيرة

2,012مصادرة4

698مصادرة1مرحاض متنقلالخليلخربة التوامينشباط 10

هدم )أمر عسكري 1بركة زراعيةأريحامرج نعجةشباط 10
رقم 1797(

غير محدد

هدم3كرافانات سكنية ومرحاض متنقلطوباسخربة يرزةشباط 8
 أمر عسكري رقم(

1797(

10,535

1,899مصادرة13خيم لكسب العيش وخيم سكنيةطوباسحمصة البقيعةشباط 8

هدم1بئر ماءرام هللاعين الرشاششباط 8
 أمر عسكري رقم(

1797(

3,130

11,484هدم/ مصادرة15خيم سكنية ومرحاض متنقلطوباسحمصة البقيعةشباط 3

19,329مصادرة21خيم سكنية وخيم لكسب العيشطوباسحمصة البقيعةشباط 1

7781,616اإلجمالي
* ال يتم احتساب هذه العناصر على أنها مباني في نظام التتبع التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
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