
  

 بُاٌ انً انرأٌ انعاو 

عهً  انتٍ ارتكبتها انفصائم انجهادَة و انقىات انتركُة فٍ يقاطعة عفرٍَ وانجرائى  االَتهاكاتعٍ  

 يذي ثالث سُىات يٍ االحتالل

 

 بد انغٓبدٚخ انغٕسٚخ انزبثؼخ نٓبعٛش االؽزالل انزشكٙ ٔ انًغًٕػاؼهك  0202يٍ  كبٌَٕ انضبَٙ  02فٙ ال  -

انمصف ثؤعُبد يٍ ٔانؾذٚضخ ٔ عهؾخ انضمٛهخيغزخذيخ كبفخ أصُبف األ ,ٍ ػفشٚ ػًهٛخ ػغكشٚخ الؽزالل يمبؼؼخ

انًذَٛخ كًًب ْبئاًل يٍ انزخشٚت ٔانذيبس نهجُٛخ انزؾزٛخ ٔانًُشآد  يخهفًخ ًذفؼٙ ٔانؽبئشاد انؾشثٛخ ثكم ٔؽشٛخ ان

عكبٌ  اٜالف يٍ يئبد ثٍٛ لزٛم ٔعشٚؼ ٔرٓغٛش ٍٍٛٛ انعؾبٚب انًذَغمٕغ اٜالف ي. رغجت انٓغٕو ثانؾٕٛٚخ 

بدا يٍ انًغبصس انزٙ رزغى ثبنزؽٓٛش انؼشلٙ يشركجخ خشٔلبد فبظؾخ نكم انًج ْزِ انًُبؼك ٔاسركبة انؼششاد

يٍ انمٕيٙ انزشكٙ ٔ ؽًبٚخ اال : ٔيُٓبذ رسائغ يخزهفخ نزجشٚش اؽزالل يمبؼؼخ ػفشٍٚ رؾ ٔانًٕاصٛك انذٔنٛخ 

كبَذ رزًزغ لجم اؽزالنٓب ثُظبو شٍٚ اٌ ػف  ٍٛ انغٕسٍٚٛ  ػهًًبُخ ٔرٕؼٍٛ انالعئٍٛ ٔانُبصؽياَشبء يُبؼك آ

كبَذ رفزمذْب يؼظى انًُبؼك ٔ  يُٛخ ٔ االلزصبدٚخ ٔانزٍٙ انُبؽٛخ األس٘ ٔ يغزًؼٙ ٔ رزًزغ ثبعزمشاس َغجٙ يااد

 يٍ انُبصؽٍٛ يٍ انًُبؼك انغٕسٚخ االخشٖ . فنٗ إٕٚاء ػششاد اٜالذٌ انغٕسٚخ األخشٖ ثبإلظبفخ إانً

خالل صالس عُٕاد يٍ  انًذٍَٛٛ فٙ يمبؼؼخ ػفشٍٚ ثؾك عُؼشض فًٛب ٚهٙ  عبَت يٍ االَزٓبكبد انزٙ اسركجذ -

يخفًٛب َزٛغخ عٛبعخ انذٔنخ انزشكٛخ ٔ انًغًٕػبد انغٓبدٚخ كجش يبصال عضء يُٓب رى رٕصٛمٓب ٔ انغضء األ , االؽزالل

نٗ يغزمهخ لبدسح ػهٗ انٕصٕل إ دٔنٛخ د نغبٌيٍ خالل انزؼزٛى اإلػاليٙ ٔاخفبء األدنخ ٔػذو ٔعٕنٓب  انزبثؼخ 

 عًٛغ انعؾبٚب, ْٔٙ كبنزبنٙ :

 :8102احصائُات انعاو 

 0202يٍ كبٌَٕ انضبَٙ  02فٙ ال االٔنٗ يغ عبػبد انًغبء  خانؼغكشٚذ انذٔنخ انزشكٛخ ثؤؼالق انؼًهٛخ لبي -1

 انؾٕٛٚخ ٔلبيذخ ٔ انًذَٛخ ٔ اعُبد يذفؼٙ يغزٓذفخ كبفخ انًشافك انؼغكشٚؽشثٛخ ٔ ؼبئشح  20ذاو اكضش يٍ ثبعزخ

اعزًشد ألكضش يٍ  أثُبئٓبٔرنك ثؼذ يمبٔيخ يغزًٛزخ يٍ لجم   انغٕسٚخ انغٓبدٚخ انفصبئم يغثبنزؼبٌٔ  ثبالعزٛبػ

 % يٍ عكبَٓب  22 يئبد االالف يٍ عكبَٓب , يب ٚمبسة ثُضٔػ رغجت اؽزالل انغٛش انزشكٙ نؼفشٍٕٚٚو .  82

 .فًٛب ثؼذ  داسح انزارٛخ يٍ لجم اإليخٛى انشٓجبء انز٘ اَشؤ ٔ  رم سفؼذ  ٔثهذح  خ ؽهت يذُٚٗ يُبؼك انشٓجبء ٔ إن

( أنف يغزٕؼٍ فٙ ػًٕو لشٖ َٕٔاؽٙ ػفشٍٚ 022رٕؼٍٛ لشاثخ )خالل صالس عُٕاد يٍ االؽزالل رى 

ٔ انُبصؽٍٛ  يُبؼك انُضاع فٙ عٕسٚخ ٔخبصخ سٚف ادنت انغُٕثٙ ٔسٚفٙ ؽهت انغُٕثٙ ٔانغشثٙانًغزمذيٍٛ يٍ 

 .انغٕؼخ يٍ يُؽمخ 

انزبثؼخ  غٓبدٚخٙ ٔانفصبئم انَزٛغخ انمصف انزشكؽٛبرٓى  افمذٔ يذًَٛب (092) َزٛغخ ْزِ انؼًهٛخ د انعؾبٚبثهغ ػذ   -2

( 323( عشٚؾًب َزٛغخ انمصف يُٓى ؽٕانٙ )696رؾذ انزؼزٚت ٔرٕصٛك اكضش يٍ ) لعٕا ظؾٛخ (20)يُٓى  بنٓ

 .نُغبء رؼشظٍ نهغشٔػ ٔاالصبثبد( يٍ ا003أؼفبل يصبثٍٛ ثغشٔػ ٔ)

 

ٌ ػفشٍٚ فئ يمبؼؼخ  انزشثٛخ ٔانزؼهٛى فٙ يذسعخ ثغجت انؼًهٛخ انؼغكشٚخ ٔؽغت اؽصبئٛخ ْٛئخ 60رى رذيٛش   -3

ٙ ؼبنت ف 03222ٕٚعذ فمػ  ؼبنت , ؽبنًٛب 82288نؼغكشٚخ كبٌ لجم انؼًهٛخ آب ذٚػذد انؽالة انًغغهٍٛ ن

ٔرؾٕٚم ثؼعٓب إنٗ زؼهًٛٛخ ٔيُٓب عبيؼخ ػفشٍٚ انغالق انذٔنخ انزشكٛخ نغًٛغ انًشاكض يغ إ يُبؼك انشٓجبء .

فشض انهغخ األو انكشدٚخ ٔنغبء انًُبْظ انزٙ كبَذ رذسط ثبنهغخ إ ٔيمشاد ػغكشٚخ ٔيؼزمالد ٔيشاكض نهزؾمٛك 

بٌ ٔيٍ لجم عًؼٛبد ًزجمٙ يٍ انغكعاليٛخ ػهٗ اننٗ فشض رذسٚظ انششٚؼخ اإلط إظبفخ إػهٗ انًذاسانزشكٛخ 



يُظٕيخ لؽش نإلػبدح األيم نألسايم , ,  IHHيضم ) ْٛئخ اإلغبصخ انزشكٛخ ٔيُظًبد اإلعاليٛخ انزشكٛخ انًزشذدح 

 ػجذاهلل انُٕس٘ انكٕٚزٛخ , عًؼٛخ شجبة انٓذٖ ..(, عًؼٛخ  48عًؼٛخ انؼٛش ثكشايخ انخبصخ ثفهغؽُٛٙ 

 

لبيذ انذٔنخ انزشكٛخ ٔانفصبئم انًغهؾخ انغٕسٚخ انًزؽشفخ ثؼًهٛبد لزم ٔخؽف يًُٓغخ ٔثهغ  0202خالل انؼبو  -4

زٓى يؾبكًبد ٔان أ٘ٔ اػذايٓى ثذٌٔ رؾذ انزؼزٚت أ ٔيفمٕد لزم يُٓى انؼششاديخزؽف  903ػذد انًخزؽفٍٛ 

ٚذ انفصبئم انغٓبدٚخ ٔرؾذ  ؽذصذ ػهٗداسح انزارٛخ ٔيؼظى ػًهٛبد انخؽف انزؼبيم يغ اإلانًٕعّ نٓى ْٕ 

 ػًهٛبد انزؾمٛك ٔانزؼزٚت ثشكم يجبشش .يٍ خالل  انؼغكشٚخ  بٔاعزخجبسارٓ انمٕاد انزشكٛخ اششاف

 
يغزشفٗ  لصفخ ٔانخذيٛخ ؽٛش رى ٛانصؾٛخ ٔ انزؼهًٛ درى اعزٓذاف انؼششاد يٍ انًٕالغ انؾٕٛٚخ ٔانًُشئب  -5

عٛبساد االعؼبف انؼبئذح نهٓالل االؽًش انكشد٘ اصُبء َمم انغشؽٗ , رى اعزٓذاف اعزٓذاف  يشاد ٔ 3ػفشٍٚ 

يؾؽخ رصفٛخ يٛبِ فٙ لشٚخ يبرُٛخ انزبثؼخ نُبؽٛخ ششا ٔ اعزٓذاف عذ لشٚخ يٛذاَكٙ اصُبء انؼًهٛخ انؼغكشٚخ نمؽغ 

 عجبس انًذٍَٛٛ ػهٗ انُضٔػ .انًٛبِ ػٍ انغكبٌ ٔاعزخذايّ كغالػ فٙ انؾشة إل

 

 : 8102احصائُات انعاو 

ؽبنخ رى  822ػفشٍٚ يُٓى ؽبنخ فٙ يمبؼؼخ  6222اكضش يٍ  0209ثهغذ ػذد ؽبالد انخؽف ٔ ؼهت انفذٚخ فٙ  -6

ؼشظٓى نهزؼزٚت رى رٕصٛك ر شخص 222شخص يصٛشْى يغٕٓل ٔ  332ٔ يبنٛخ يٍ رٔٚٓى انًؽبنجخ ثذفغ فذٚخ 

اؼفبل صغبس ٔ انمٛبو ثزصٕٚش يشبْذ رؼزٚجٓى ٔاسعبنٓب انٗ رٔٚٓى يٍ اعم  انٗ ػًهٛبد خؽف شًهذ  خثبإلظبف

 ايشٚكٙ ٔثهغ ػذد عشائىانف دٔالس  022ؽٛبٌ انٗ اكضش يٍ اثزضاصْى نذفغ انفذٚخ ٔانزٙ ٔصهذ فٙ ثؼط اال

انذٔنخ ػًهٛبد لصف  لعٕا َزٛغخ 00ٔ   رؾذ انزؼزٚت  فٙ انًؼزمالدلعٕا   80انمزم ػهٗ ٚذ انفصبئم 

عشٚؼ ثغجت ػًهٛبد انمصف  622صؾفٍٛٛ ٔثهغ ػذد انغشؽٗ  0ٔرى رٕصٛك يمزم  انزشكٛخ ٔ انفصبئم انغٓبدٚخ

 .فٙ انًُبؼك انغكُٛخ ٔانًفخخبد  نغبوعشٚؼ  َزٛغخ اال 0232ٔ  انغٓبدٚخ ٔ انغٛش انزشكٙ  يٍ لجم انفصبئم

 

كهى شًبل ؽهت انٗ لصف يذفؼٙ يجبشش يٍ  38ٔانزٙ رجؼذ رؼشظذ يذُٚخ رم سفؼذ  0209دٚغًجش  0ثزبسٚخ  -7

لجم انذٔنخ انزشكٛخ ٔانفصبئم انًغهؾخ  ٔ اعزٓذف انمصف رغًؼبد انُبصؽٍٛ يٍ ػفشٍٚ ثشكم يجبشش ادٖ انٗ 

ثبنغٍٛ ثغشٔػ ثهٛغخ فٙ  2أؼفبل اخشٍٚ ٔ  9انٗ عشػ ٔاصبثخ  خثبنغٍٛ ثبإلظبف 0اؼفبل نؾٛبرٓى ٔ  2فمذاٌ 

 ْزِ انًغضسح .

 

ظذ انُغبء شًهذ ػًهٛبد خؽف ٔ لزم, اغزصبة ٔ رؼزٚت ْٔٙ  شٓذد يُؽمخ ػفشٍٚ اَزٓبكبد ٔاعؼخ انُؽبق -8

نهزُكٛم ثبنًذٍَٛٛ ٔاعجبسْى ػهٗ انٓشٔة ؽٛش ثهغ ػذد  عٛبعخ ارجؼزٓب انفصبئم انغٓبدٚخ ٔ انمٕاد انزشكٛخ 

ػُف ؽبنخ  62ؾخ ٔعغهذ عشٚ 002أيشأِ  02نهُغبء  0209ٔ  0202ؽبالد انمزم انًٕصمخ ثٍٛ ػبيٙ 

نٗ رغغٛم ثبإلظبفخ إخشٚبد , أ 022يٍُٓ ثبالَزؾبس ٔاخزؽبف  8ذ ثؾك لبصشاد ؽٛش لبييؼظًٓى انغُغٙ 

ش٘ رؾذ انزٓذٚذ ٔ االثزضاص ٔاسرفبع َغجخ صٔاط انمبصشاد ثٍٛ انُغبء رفبدًٚب يٍ رٔٚٓى نضٔاعٓى ؽبالد صٔاط لغ

 يٍ ػُبصش انًغًٕػبد انًغهؾخ .

 

 

 :8181 و   8180 احصائُات عاو

 39ػذد انزفغٛشاد  ٔ شخص  922الد انخؽف ػذد ؽبٔ  َغبء  9ا ؽٛبرٓى  ثُٛٓى فمذٔ 82ثهغ ػذد انعؾبٚب   -9

انؾبالد انًٕصمخ الخزؽبف ثهغ ػذد   .شخص 022 ْٕنخ ثبنًذٍَٛٛ ادد انٗ عشػ ٔلزمؤرفغٛش فٙ انًُبؼك انً



ثؾك انُغبء فٙ ػفشٍٚ ٔيٍُٓ لبصشاد  ػُف انغُغٙؽبنخ  62ٔرى رغغٛم  0202ل انؼبو خال ؽبنخ  38انُغبء 

 صبئم انغٓبدٚخؽبالد صٔاط لغش٘ يٍ لجم انف 8ٔال ٚزى اإلفصبػ يٍ لجهٍٓ ثغجت انمٕٛد االعزًبػٛخ , رى رٕصٛك 

 ثؾك لبصشاد َٔغبء يٍ يمبؼؼخ ػفشٍٚ .

 

ٚخ انؼبيهخ رؾذ ايشرٓب خالل كغٛبعخ يزجؼخ يٍ لجم دٔنخ االؽزالل انزشكٙ ٔ انفصبئم انغٓبد داعزًشد االَزٓبكب  -11

ثٓذف اعجبس يٍ رجمٗ يٍ انغكبٌ انكشد ػهٗ انُضٔػ ٔ يزبثؼخ عٛبعبد انزٓغٛش ٔ انزغٛٛش  0200انؼبو 

يذَٙ ثُٛٓى  083االٔنٗ يٍ ْزا انؼبو انؼذٚذ يٍ االَزٓبكبد يُٓب خؽف  3انذًٚغشافٙ ٔلذ عغهذ خالل االشٓش 

 08رى رغغٛم لزم  –ٚٓى يٍ اعم دفغ فذٚخ يبنٛخ يٍ ْزِ انفصبئم َغبء ٔ اؼفبل ٔشًهذ ػًهٛبد اثزضاص نزٔ 08

شغشح صٚزٌٕ يٍ لجم انفصبئم انغٓبدٚخ ثبإلظبفخ انٗ  3222رى اؽصبء لؽغ  –يُٓى َغبء ٔ اؼفبل  0يذَٙ 

 رم اصش٘ فٙ يمبؼؼخ ػفشٍٚ .   08َٓت ٔرذيٛش 

 

 انًعانى انتارَخُةبحق االقهُات و   تاالَتهاكا

 

 صًخ انؽبئفزٍٛ انؼهٕٚخ ٔاالٚضٚذٚخٔخب خٔ دُٚٛ خرغٛٛش صمبفٛنٗ اَزٓبكبد ٔاعؼخ انُؽبق ٔػًهٛبد لهٛبد ارؼشظذ األ -11

انف َغًخ لجم اَذالع انصشاع فٙ عٕسٚخ ػبو  08222لشٚخ كبٌ ٚغكُٓب ؽٕانٙ  00, ٚجهغ ػذد لشٖ األٚضٚذٍٚٛ 

ػذد يُٓى لبصذًا انذٔل ْبعش انغٓبدٚخ  ؼٕال عُٕاد انُضاع انغٕس٘  نهفصبئمٔيغ انٓغًبد انًزكشسح  0200

ٔيغ دخٕل لٕاد االؽزالل انزشكٙ ٔانفصبئم انغٕسٚخ انًزؽشفخ انٗ ػفشٍٚ َضػ يؼظًٓى ػٍ ْزِ  .االٔسٔثٛخ

َغًخ .  2222انمشٖ ٔثمٙ ػذد لهٛم يُٓى نى ٚخشط يٍ لشاْى ٔيؼظًٓى يٍ انًغٍُٛ ٔال ٚزغبٔص اػذاد انًزجمٍٛ 

فمذ اػزًذد عٛبعخ   ئى ٔاَزٓبكبد رشلٗ انٗ عشائى ظذ االَغبَٛخلبيذ انًغًٕػبد ٔانفصبئم ثبسركبة عشا

 ىداء انًُبعك االعاليٛخ يٍ صالح ٔصٕو ٔإخعبػٓاالعاليٛخ ػهٛٓى ٔ اعجبسْى ػهٗ أ انزشْٛت ٔ فشض انذٚبَخ

يٍ عبَت آخش لبيٕا ثزذيٛش لزم يٍ سفط اػزُبق انذٍٚ اإلعاليٙ ثزًٓخ االنؾبد ٔانكفش ٛخ ٔنٗ دٔساد ششػإ

ٗ ؽظبئش نهؾٕٛاَبد ٔ نإلثبدرٓى ٔؽٕنذ يضاسارٓى انذُٚٛخ إيُٓى انذُٚٙ نٓزِ انؽبئفخ فٙ يؾبٔنخ س انضمبفٙ ٔساإل

 .َٔجشٓب ثؾضًب ػٍ اٜصبس ىانزبسٚخٛخ ٔيضاسارٓ رذيٛش أظشؽزٓى

 

شٙء رى اعزجبؽزّ ؽٛش ثهغ  فكم انغٓبدٚخ ٔ انغٛش انزشكٙ  يٍ ثؽش انفصبئم فٙ يمبؼؼخ ػفشٍٚ  ءشٙنى ٚغهى  -12

 322انف شغشح يُٓب  308222كضش يٍ ٌ انزٙ رى لؽؼٓب نإلرغبس ثؾؽجٓب أشغبس انؾشاعٛخ ٔ انضٚزٕػذد األ

عٛخ يب ٚؼبدل نف شغشح ؽشاأ 00222عُذٚبٌ  , رى ؽشق اكضش يٍ انف شغشح  08222شغشح يؼًشح َبدسح ٔ 

 .ْكزبس صساػٙ  33222صم انضساػٛخ يٍ أْكزبس يٍ األساظٙ  02222دَٔى , ٔؽشق أكضش يٍ  0022

 

 يذٚشٚخثؾغت اؽصبئٛخ , يًُٓغخ ٔشٓذد انًؼبنى انزبسٚخٛخ ٔ انضمبفٛخ فٙ ػفشٍٚ ػًهٛبد رذيٛش َٔٓت كجٛشح  -13

يُٓب يؼجذ ػٍٛ داسا األصش٘ ٔيٕلغ َجٙ ْٕس٘ اصش٘  يٕلغ 02ى رخشٚت ٔ رذيٛش اكضش يٍ ر , االصبس فٙ ػفشٍٚ

عشلخ االصبس انًٕعٕدح فٛٓب ٔ  ٔ رم اصش٘ 28يذفٍ انمذٚظ يبسيبسٌٔ فٙ لشٚخ ثشاد ٔ ,  األصش٘ )عٛشٔط (

 08, رى رذيٛش اكضش يٍ  نًمبؼؼخ ػفشٍٚ  ثٛؼٓب فٙ االعٕاق انزشكٛخ فٙ ػًهٛخ يُظًخ نًؾٕ انٕٓٚخ انزبسٚخٛخ

بد اغبصٛخ ٔ دُٚٛخ رشكٛخ  يضاس دُٚٙ نأللهٛبد انذُٚٛخ ٔانًزْجٛخ  ٔرؾٕٚم ثؼعٓب انٗ يغبعذ اعاليٛخ ثشػبٚخ يؤعغ

ٔرؾٕٚم ثؼعٓب انٗ ؽظبئش نهؾٕٛاَبد ثؼذ االَزٓبء يٍ َجشٓب , رى رغٛٛش اعًبء يؼظى انشٕاسع ٔ انغبؽبد ٔ 

االيبكٍ انؼبيخ ٔ انزبسٚخٛخ فٙ يمبؼؼخ ػفشٍٚ ثؤعًبء شخصٛبد رشكٛخ ٔاعاليٛخ  ٔخبصخ رهك انشخصٛبد انزٙ 

 رغٛٛش دًٕٚغشافٛخ انًُؽمخ .سركجذ انغشائى ثؾك انشؼت انكشد٘ ثغٛخ ا

 



 َؾٍ انًُظًبد انًٕلؼخ أدَبِ َُبشذ انًغزًغ انذٔنٙ ٔ ْٛئخ االيى انًزؾذح ٔ انًُظًبد انؾمٕلٛخ انذٔنٛخ ثًب ٚهٙ : -

 انؼًم ػهٗ أَٓبء االؽزالل انزشكٙ نألساظٙ انغٕسٚخ ٔ رصُٛفٓب ثذٔنخ اؽزالل. -0

 انغًبػ نهًُظًبد انذٔنٛخ ثبنذخٕل انٗ ػفشٍٚ ٔ انزؾمٛك ثبالَزٓبكبد انؾبصهخ ثؾك انغكبٌ انًذٍَٛٛ. -0

ٔعُٕد  انزٙ رؼًم رؾذ يغًٗ انغٛش انٕؼُٙ رمذٚى انغُبح يٍ انفصبئم انغٓبدٚخ انًغهؾخ فزؼ رؾمٛك يغزمم ٔ -3

عشائى ظذ االَغبَٛخ ٔيؾبعجزٓى نزؾمٛك  انؼذانخ انذٔنٛخ السركبثٓى عشائى ؽشة ٔانٗ  عٛش االؽزالل انزشكٙ

 انؼذانخ نهعؾبٚب .

 انؼًم ػهٗ ػٕدح عكبٌ ػفشٍٚ انُبصؽٍٛ انٗ ثٕٛرٓى ٔ اخشاط انًغزٕؼٍُٛ يُٓب . -0

02/3/0200 

 عٕسٚب. –يجبدسح دفبع انؾمٕلٛخ  -0

 يُظًخ ؽمٕق االَغبٌ فٙ انغضٚشح . -0

 يُظًخ ؽمٕق اإلَغبٌ فٙ ػفشٍٚ . عٕسٚب . -3

 عٕسٚب .–يشكض االثؾبس ٔ ؽًبٚخ ؽمٕق انًشأح  -0

 يشكض سٔط آفب نهذساعبد االعزشارٛغٛخ . -8

 ارؾبد انًؾبيٍٛ فٙ يمبؼؼخ انغضٚشح .  -6

 

 

 

 

 

 

 


