
 

   

 

 

 سىوي التلرير ال

 0202 التطوراث الذوليت املتعللت باللضيت الفلسطيييت

 

 

العذًذ مً الخحذًاث والفشص التي فشضذ  2021واحهذ اللضيت الفلعطيييت خالٌ عام  

 مً هف
ً
 تالفلعطيييالعامت  ثمعاس الاهخخاباعها وبلىة على العاحت الذوليت والاكليميت واإلاحليت، بذءا

العامت للجىائيت الذوليت فخح جحليم حىائي للحالت في فلعطحن،  وجىثيف وجحرة  توكشاس اإلاذعيوإلغائها، 

وتهذًذ الاحخالٌ ؤلاظشائيلي بترحيل عائالث فلعطيييت مً بىاء اإلاعخىطىاث في الضفت الغشبيت واللذط، 

ؤلاظشائيليت على اإلاسجذ ألاكص ى  الاعخذاءاثوحي الشيخ حشاح  وعذد مً الاحياء ألاخشي في اللذط، 

 ومعحراث ألاعالم الاظخفضاصيت، والعذوان ؤلاظشائيلي على كطاع غضة. 

  شظىما سئاظيا بشأن إحشاء الاهخخاباث العامت ، أضذس الشئيغ محمىد عباط م2021واهىن الثاوي  15في

، والشئاظيت 22/5/2021على زالر مشاحل، وبمىحب اإلاشظىم، جلشس إحشاء الاهخخاباث الدششيعيت بخاسيخ 

هيعان، أضذس عباط مشظىما أّحل فيه إحشاء الاهخخاباث العامت، ورلً  30. وفي 31/7/2021بخاسيخ 

الخحضحر لالهخخاباث وإحشائها في اللذط اإلاحخلت. واعخبر الشاسع  بحجت مىع ظلطاث الاحخالٌ ؤلاظشائيلي

الفلعطيني أن جأحيل الاهخخاباث العامت "أعطى الضىء ألاخضش لخعضيض حالت الخفشكت العائذة داخل 

 "عاما 15العاحت الفلعطيييت مىز 

 

  كشسث اإلاحىمت الجىائيت الذوليت أن ألاساض ي الفلعطيييت جلع ضمً اخخطاضها 2021شباط  25في ،

 .أن جفخح جحليلاث بشأن اسجياب حشائم حشب في جلً اإلاىاطم العام للمذعياللضائي، ما ًمّهذ الطشيم 

 في الخحليم آراس، أعلً مىخب اإلاذعيت العامت للمحىمت الجىائيت الذوليت عً كشاسها اإلاط ي  3وفي 
ً
كذما

التي اسجىبذ مىز  في الحالت في دولت فلعطحن، وظيغطي الخحليم حشائم جذخل في اخخطاص اإلاحىمت و

 .2014حضيشان  13



 

   

 

 ه ؤلاظشائيلي الاحخالٌ كىاث شيذ 
ً
  جىما

ً
 حىيت غاساث في وششعذ ، أًاس 10 الازىحن معاء الىطاق واظع حشبيا

 عمليت في ششوعها عً الاحخالٌ كىاث أعلىذ الهجىم بذء وبعذ .غضة كطاع مً مخخلفت مىاطم على مىثفت

 .1غضة طاعك ججاه الحشبيت عملياتها في معخمشة وأنها ،)ألاظىاس حاسط( اظم أطللذ غضة، كطاع على ععىشيت

 

 اس في ًّ  ومىزئز   ويخما، وكبالن بيخا أساض ي على الاظديطاهّيت" إفياجاس" بؤسة يظشائيلالاحخالٌ ؤلا  أكام 2021 أ

ت ويمىع الىاكع هزا ضّذ  ألاهالي احخجاج الجيش ًلمع ًّ خل. الفخاهت وباللّىة بالُعىف له ملاومت أ
ُ
 آلان حتى ك

 180هحى وُحشح مخظاهشيً ظبعت الخظاُهشاث للمع الجيش ًطّبلها التي الىاس إطالق ظياظت حّشاء

اطّي " بالّشضاص آخشون ألف هحى وُحشح الخّي، بالّشضاص
ّ
 عششاث اعخلل هزلً. وؤلاظفىجيّ " اإلاط

  وخّشب شهش طىاٌ بيخا لبلذة الشئيس يّ  اإلاذخل وأغلم ألاشخاص
ً
 .اإلاىطلت في صساعيت وأساض طشكا

  إلى واحهت اإلاشهذ الذولي ورلً بعبب الاعخذاءاث ؤلاظشائيليت  في 
ً
عادث اللضيت الفلعطيييت مجذدا

فطائل العمل أفشلذ حيث "ظيف اللذط".  وكطاع غضة فيما عشف معشهت مذًىت اللذط اإلاحخلت

عمليت اكخحام اإلاعخىطىحن للمسجذ ألاكص ى، وعملياث جهجحر الفلعطيييحن مً حي الشيخ  الىطني وؤلاظالمي

 حشاح في اللذط اإلاحخلت.

 ًالتي دعذ لها مىظماث وحمعياث مخخلفت  معحراث دعم الشعب الفلعطيني اهطالق العذًذ م

آالف ألاشخاص الزًً سفعىا شعاساث جطالب باالعتراف بحلىق  ت خشج فيهاوهظمذ في عذة دٌو غشبي

 .2الفلعطيييحن وشجبىا اللطف ؤلاظشائيلي على غضة

  جضاًذا غحر معبىق في عذد اإلاخططاث الاظديطاهيت الطادسة عً الجهاث ؤلاظشائيليت  2021شهذ العام

اإلاخخطت لخىظيع اإلاعخىطىاث ؤلاظشائيليت في الضفت الغشبيت اإلاحخلت، حيث كامذ ظلطاث الاحخالٌ 

لبىاء ما ًضيذ  2021معخىطىت إظشائيليت خالٌ العام  62مخططا اظديطاهيا في  113ؤلاظشائيلي بئًذاع 

و . ألف دوهم مً ألاساض ي الفلعطيييت اإلاحخلت  13ألف وحذة اظديطاهيت على معاحت جخعذي  17عً 

ًؤهذ جلشيش إلاىخب ألامم اإلاخحذة لخيعيم الشؤون ؤلاوعاهيت )أوحشا( "اسجفاع معذٌ هذم ومطادسة 

ألاشهش الدععت ألاولى مً  باإلاائت في 21بيعبت  1967مىاٌص الفلعطيييحن في أسضهم اإلاحخلت مىز عام 

في  28، مع جضاًذ عذد اإلاششدًً الفلعطيييحن بيعبت 2020، ملاسهت بىفغ الفترة مً عام 2021عام 

 اإلاائت خالٌ هفغ الفترة".

 ت واعخذاءاث هاس إطالق ًّ ٌ  العّياساث وسشم حعذ  اللشي  واكخحام الحاسكت والضحاحاث بالحجاسة واإلاىاص

ٌ  اإلاباوي وإحشاق  ًماسظه الزي الّضاسي  الُعىف أشياٌ مً - واإلامخلياث اإلاضسوعاث وإجالف والحلى

                                                             
 

1
  http://mezan.org/uploads/files/1644219360370.pdfم، اوظر الرابط، ، العدوان في أرقاجقرير لعدد مه المؤسسات الحقىقية جحث عىىان 

 . https://cutt.us/yVRL9، اوظر الرابط، الفلسطيىييه مهمة": عىدة الروح للقضية الفلسطيىية حياة"، 42فراوس2 

 

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%B7/20210519-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://mezan.org/uploads/files/1644219360370.pdf
https://cutt.us/yVRL9


 

   

ا اإلاعخىطىىن   عً الفلعطييّيحن إبعاد بهذف الذولت خذمت في طىيل صمً مىز الفلعطييّيحن ضّذ  ًىميًّ

 أساضيهم

 0202كراراث أمميت ودوليت بارزة خالل عام 

 كراراث مجلس حلوق إلاوسان  .2

 

 املتحذة  لألمممىظمت اليوهيسكو التابعت  .0

 

 اللرار الجهت  التاريخ

بفلعطحن وهما: (، اللشاسيً الخاضحن 211اعخمذ اإلاجلغ الخىفيزي لليىوعيى في دوسجه الــ) اليىوعيى 21-4-0202

 فلعطحن اإلاحخلت، واإلاؤظعاث الثلافيت والخعليميت.

 جم اهخخاب فلعطحن باللجىت الحيىميت باليىوعيى حعضيضا للمياهت الثلافيت اليىوعيى 7-6-0202

اعخمذث لجىت الترار العالمي الخابعت لليىوعيى زالزت كشاساث هامت بخطىص حالت الحفاظ  اليىوعيى 28-7-0202

 .اإلاىاكع الفلعطيييت اإلاذسحت في كائمت الترار العالمي جحذ الخطشعلى 

أدسحذ اللجىت الذوليت الحيىميت لطىن الترار الثلافي غحر اإلاادي في مىظمت اليىوعيى، فً  اليىوعيى 21-20-0202

الخطشيض الفلعطيني على الالئحت الخمثيليت للترار الثلافي غحر اإلاادي للبششيت، ورلً خالٌ 

 .احخماعها العادط عشش الزي اوعلذ في العاضمت الفشوعيت باسيغ

 عىوان اللرار السىت

 0202آرار  04
   .املستوطىاث إلاسرائيليت في ألارض الفلسطيييت املحتلت بما فيها اللذس الشركيت وفي الجوالن السوري املحتل 

 0202آرار  04 
 حالت حلوق إلاوسان في ألارض الفلسطيييت املحتلت، بما فيها اللذس الشركيت، والالتزام بضمان املساءلت والعذالت.

 .0202آرار  04  حم الشعب الفلسطيني في جلرير مصيره 2021آراس  24

ضمان احترام اللاهون الذولي لحلوق الاوسان واللاهون الذولي إلاوساوي في ألارض الفلسطيييت املحتلت بما فيها اللذس الشركيت وفي   0202آرار  04

 إسرائيل.

https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%2024%20%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1%202021.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%2024%20%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1%202021.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%2024%20%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1%202021.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.pdf


 

   

 املتحذة لألممكراراث الجمعيت العامت  .3

 

 ىظمت املإلاسرائيلت هههاااث إلا  .4

 

مشسث الجمعيت العامت لألمم اإلاخحذة، كشاسيً مخعللحن باللضيت الفلعطيييت، أحذها ًخعلم بمذًىت اللذط  2-12-2021

خخز لخغيحر طابع اإلاذًىت "الغيت وباطلت ويجب وكفها" وأن أي حل دائم إلاذًىت اللذط 
ُ
ويؤهذ أن أي إحشاءاث ج

 .زتًجب أن ًشاعي حلىق الطشفحن وحشيت العبادة لألدًان العماويت الثال

ضىجّذ الجمعيت العامت لألمم اإلاخحذة في هيىيىسن باألغلبيت على كشاس ًؤيذ حم الشعب الفلعطيني في جلشيش  16-12-2021

 .اإلاطحر

اعخمذث الجمعيت العامت لألمم اإلاخحذة، مششوع اللشاس اإلاعىىن "العيادة الذائمت للشعب الفلعطيني في ألاساض ي  17-12-2021

بما فيها اللذط الششكيت، وللعيان العشب في الجىالن العىسي اإلاحخل على مىاسدهم الفلعطيييت اإلاحخلت 

 ."الطبيعيت

 0202خالل عام   الاهههانوصف 

ميشأة جشهضث في الضفت الغشبيت اإلاحخلت بما فيها  450مجٌز فلعطيني وأهثر مً  300هذمذ ظلطاث الاحخالٌ ؤلاظشائيلي كشابت الـ

 اللذط الششكيت

 13ألف وحذة اظديطاهيت على معاحت جخعذي  17معخىطىت لبىاء ما ًضيذ عً  62في   2021مخططا اظديطاهيا خالٌ العام  113

 ألف دوهم مً ألاساض ي الفلعطيييت اإلاحخلت

شهيذا اهتهاوا، أوكعذ  384بلغ  2021عذد الاهتهاواث ؤلاظشائيليت بحم الصحفيحن في ألاسض الفلعطيييت اإلاحخلت خالٌ عام 

 وعششاث ؤلاضاباث.

في مىطلت ألاغىاس الفلعطيييت حشاء عملياث  همظىنفلعطيني مً أماهً  600كامذ ظلطاث الاحخالٌ ؤلاظشائيليت بدششيذ أهثر مً 

 الهذم اإلاععىسة التي هفزتها في اإلاىطلت

 ألف شجشة في الضفت الغشبيت . 20حشق وإجالف أهثر مً 

 2021اعخذاء للمعخىطىحن خالٌ العام  900أهثر مً 

 2021آالف مىاطً خالٌ  8الاحخالٌ اعخلل هحى 

 2021طفال خالٌ العام  79شهيذا بينهم  357


