
 

 

قي  – حقائق ومعطيا  1 5تة2الق الش
 

 5تة2ياٙ، 

 

  : د السّكا ي القٖٝ ع ، يشكلڤڗ  ةة2,ةة3يعي٤   % من مجمل سكاڗ امٖينغب 8بت3خ٨ فلسطين

  :ار ٙ اأحياء الواقع خل الج حيا فصلـ عن امٖينغ بڤاسطغ جٖا ي  ٚقيغ  ٙبٸ سكاڗ القٖٝ الش كٌڇ من  يعي٤ 

ي الخٖماػ ڣالبن التحتيغب  الفصل، ڣيعانڤڗ   من اإهماڋ الجسيږ ڣالنق٨ الهائل 

  :ة/ ي عام مكان مقي ي القٖٝ ليسڤا مڤاطنيڗ بل هږ مقيمڤڗ ٕائمڤڗ؛  قامغ  4تة2الفلسطينيڤڗ   ثةتسحبـ 

 فلسطينييڗ مقٖسييڗب 

  : د اأشخاص تحت خّط الفق طفاڋب % من 9ب83% من مجمل السكاڗ الفلسطينييڗ، ڣ4ب5ثع  مجمل عٖٕ ا

  :فاه ما ال ٚفاه هږ من الفلسطينييڗ، ڣث3خ % فقٰ من ملكاػ العامليڗ ااجتماعييڗ 22% من متلقي خٖماػ ال

 يخٖمڤنهږب 

  : ار ٙسميغ؛ت4ام ي مٖاٝٙ بلٖيغ  ٙسڤڗ  طفاڋ يٖ ٛ البلٖڬ  % فقٰ من ا ي الجها ٙيسيغ  ٚف التٖ يصل النق٨ بالغ

كٌڇ م لګ  ٚسم  عڤام ال ٚفغ؛ بيڗ ا لڀ غ ٙسميغ، ڣثمغ  94تضيفـ  4تة2-9ةة2ن  ٚفغ صڀ  ٚفغ صڀ  تت2غ غ

 ضافيغ قيٖ التخطيٰب

  : سمّي ريسّي ا تستوفي امعايي ال ف ت ٚفغ كصفڤف ا 43غ ٚسم مع ٛ البلٖڬ ال ي الجها ٙيسيغ  ٚف التٖ % من الغ

ٚسميغب  ي امعاييڇ ال  تستڤ

  :ّب ي صفڤفت2التس لګ نسظ قليلغ 33الحإڬ عشٚ، ڣ %  ٚڬ  ي صفڤف الثاني عشٚ؛ فيما يصل امعٖڋ القط  %

 فقٰب

  :ٚب  ةةة,ة2نحڤ التخطيط والبناء ي ع ٙطغ هيكليغ كبيڇع  ا تصٖيڄ خا ًٚ خ ٚڥ م ٚخي٨؛ ڣج بيـ شيٖ من ٕڣڗ ت
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  : م البيو ثنا عام ه ٚائيل سياسغ هٖم خا٥ من بي 8ة2مبًن ڣاقتلٸ  98هٖم  4تة2ي  س ڤتهږ؛ ڣقٖ جٖٕػ 

 البيڤػ العقابيغ ضٖ بيڤػ منف٘ڬ العملياػب 

 :ٚكغ هجيحڤڗب 4ت امياه ٚتبطغ بشكل منظږ بشبكغ امياه التابعغ لش ٛڋ م  % فقٰ من امنا

  :ٙڬ؛ خاڋ العام  ة3ثمغ نق٨ يبلغ طڤلڢ نحڤ امجاري ي مڤاسيڇ امجا ٚكغ هجي 5تة2كيلڤمًًڇا   2ب8حڤڗ مٖ تخطٰ ش

 كيلڤمًڇاػب 

  :ٚاػ السنڤاػ،  تتة2من٘ عام أسماء الشوارع سما طڤاڋ عش ٙٵ الت كانـ من ٕڣڗ  سما مئاػ الشڤا منحـ مئاػ ا

ٙٵب سما الشڤا  ٚ ٜاڋ تفتق ً كاملغ ما ت حيا ڗ   ا 

 : ي ما الب ي ا ث خ ي القٖٝ يقٖمڤڗ الخٖماػ  ي % فقٰ من سعاع البڇيٖ الناشطيڗ  حيا الفلسطينيغ؛ تڤجٖ 

ٚقيغ  ٚيٖ، قياًسا بـ  8القٖٝ الش ٚڣٵ ب ي  ة4ف ي ساعاػ الضغٰ   ٙ ٛمن اانتظا ڗ يصل  ٚبيغ؛ يمكن  ي امٖينغ الغ ًٚعا  ف

كٌڇ من ساعتيڗب  لګ  ٙٵ صٍا الٖين  ي شا ٜڬ  ٚك ٚٵ البڇيٖ ام  ف

  :ا رعاي اأم والطفل حيا الفلسطينيغ  ي ا حغ، ڣمحطغ م تا تڤجٖ  ٙع ال ا م ڣالطفل تابعغ لٛڤ ٚعايغ ا حطاػ ل

ٚائيليغ  حيا اإس ي ا حغ  ٙع ال ا ٚ عقظ الت تعمل بڤاسطغ متعهٖ؛ ڣتشغل ٛڣ ٚيغ كف ي ق م  ت2سابعغ  ٚعايغ ا محطغ ل

يًضاب  3ڣالطفل، منها   مخصصغ للسكاڗ الفلسطينييڗ 
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وط  إقام مش

 

 ةة2،ةة3ي القٖٝ  يعي٤  ، خ٨ فلسطين

 % من مجمل سكاڗ امٖينغب 8بت3يشكلڤڗ 

 فلسطينييڗ الغالبيغ الساحقغ من سكاڗ القٖٝ ال

ٚائيلييڗ بل هږ مقيمڤڗ ٕائمڤڗب   ليسڤا مڤاطنيڗ اس

  ٙع الٖاخليغ اإقامغ من  4تة2ي عام ا سحبـ ٛڣ

امٚع  ت5فلسطينييڗ من القٖٝ، من بينهږ  ثةت

اب 2تڣ ًٚ  قاص

  تت4،4تسحبـ اإقامغ من  ثت9تمن٘ عام 

سقاطاػ  فلسطينًيا مقٖسًياب ٚ تتجسٖ  م ه٘ا ا

٩ٙ الڤاقٸ ب ي علګ  ا  ًٕ منعهږ من السكن مجٖ

 .مسقٰ ٙسهږ

 

ّي قراًرا  9في حزيران   م اإسرائي اّتخذ الحك

ّت في حر  محيط احت دس  ط في ال ّ من بض

ّي 9 ن اإسرائي ن ن ال اسط فرض سري ذل ب  ،

 . ن سّك  ع هذه المنط 

ٚػ عمليغ الضږ خاًفا للقانڤڗ الٖڣلي، ال٘ڬ ٚ  ڣج يحظ

ٚب، من طٚف  ثنا الح سياسغ ضږ مناطڄ احتلـ 

ڗ امجتمٸ الٖڣلي ا يعًڇف بضږ  ڣاحٖب ڣل٘لڊ، ف

ٚقيغ ڣتعتبڇها منطقغ محتلغب ٚائيل للقٖٝ الش  س

ي القٖٝ علګ  عقاب الضږ، حصل الفلسطينيڤڗ  ي 

ٚائيلب ڣنتيجغ له٘ه امكانغ،  س ي  مكانغ مقيميڗ ٕائميڗ 

نهږ ا يستط ڣ التصڤيـ لهاب ف ح للكنيسـ  يعڤڗ الًڇ

ح ڣاانتخاب لبلٖيغ القٖٝ، ڣلكنهږ  ڣيحڄ لهږ الًڇ

ٚ بمقاطعغ انتخاباػ امجل٠ البلٖڬ،  يقڤمڤڗ بشكل مثاب

ٚقيغب  ٚعيغ ضږ امٖينغ الش  كڤنهږ ا يعًڇفڤڗ بش

ٚائيليغ امتعلقغ بالقٖٝ  48من٘  عاًما، ڣالسياسغ اإس

ٚقيغ، علګ امس ٚڬ، تتخ٘ من ٕڣڗ الش تڤييڗ البلٖڬ ڣالقط

تمتٸ السكاڗ الفلسطينييڗ بالقڤع السياسيغ الت بڤسعها 

نما٭   ٙٚ ٜيغ الت تبلٙڤ ڣتق ٚك ٙاػ ام ٚا التأثيڇ علګ الق

ٚع تماٝٙ  ي سياسغ مض حياتهږب ڣب٘ا، تتجسٖ امحصلغ 

ضٖ السكاڗ، ڣباانژهاڅ الكبيڇ ڣامتڤاصل لحقڤقهږ 

سا  سيغبا

ڗ مكانغ اإقامغ الٖائمغ ليسـ  خاًفا مكانغ امڤاطنغ، ف

ٚڥ، بأڗ  خ ٚع تلڤ ا ٕائمغب فالفلسطينيڤڗ يطالبڤڗ، م

ٚكهږ للقٖٝ لفًڇاػ  ٙع الٖاخليغ عٖم ت ا يثبتڤا مڤظفي ٛڣ

ٚائيل، ڣكل ٗلڊ  س ي  ٜ حياتهږ يكمن  ٚك متڤاصلغ، ڣبأڗ م

مختلفغ الت بغيغ منٸ سحظ مكانژهږ ڣام٠ بحقڤقهږ ا

 تنبثڄ من ه٘ه امكانغب

مكانيغ  لګ منٸ السكاڗ من  ٕڬ سحظ مكانغ اإقامغ  ڣي

ي عام  ي مسقٰ ٙسهږب  ا  ًٕ ٚڥ  4تة2السكن مجٖ ج

قامغ  ي عام  ثةتسحظ  فلسطينييڗ من القٖٝ، ڣ

قامغ  3تة2  فلسطينييڗب تةتسحبـ 

ي القٖ ٝ لګ جانظ السكاڗ امقيميڗ الٖائميڗ، يقطن 

ٜڣجڤا  ٙاض  امحتلغ ت يًضا فلسطينيڤڗ من سكاڗ ا

حٖ ڣالٖيهږ من  طفاڋ  ڣإ ڣ بسكاڗ القٖٝ، ڣمعهږ 

كٌڇ من عقٖ تڤاجڢ ه٘ه  ٙاض  امحتلغب ڣمن٘  سكاڗ ا

ٚكبًغ تنبثڄ عن عٖم  العائاػ مصاعظ ڣضائقاػ م

ٕخلـ علګ قانڤڗ  تسڤيغ مكانژهږ، نتيجغ للتعٖياػ الت 
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ٚائيل عام امڤاطن س لګ  ڣما تاهب ڣقٖ  3ةة2غ ڣالٖخڤڋ 

سعـ ه٘ه التعٖياػ لتجميٖ عملياػ لږ الشمل 

ڣڋ  ٙاض  امحتلغ، ڣالح ٚائيل مٸ سكاڗ ا س ي  لعائاػ 

ٙاض  امحتلغ،  ڣ مڤاطنغ لسكاڗ ا قامغ  ٕڣڗ منِ مكانغ 

مٚ ال٘ڬ يلحڄ انژهاًكا جسيًما بسلسلغ من الحقڤځ  ا

ساسيغب    ا

 

فاه  الفق وال

 

  3تة2ي عام  ٚ بلغـ نسبغ من هږ تحـ خٰ الفق

ٚقيغ ڣ4ب5ث % من 9ب83% من سكاڗ القٖٝ الش

طفاڋب   ا

  ٚ ي امقابل، بلغـ نسبغ من هږ تحـ خٰ الفق

ٚائيل، ڣ8بت2 س % 8بة3% من مجمل سكاڗ ٕڣلغ 

طفاڋب  من ا

 8,5ٚقيغ مصنفڤڗ كأطفاڋ  تة ي القٖٝ الش طفل 

 ب ي خطٚ

 3ي القٖٝ هږ من ث ٚفاه  % من متلقي خٖماػ ال

% فقٰ من 22الفلسطينييڗ، فيما تخص٨ 

ٚفاه للسكاڗ الفلسطينييڗب   ملكاػ ال

  ٛيإع ٙ الخطغ الخمسيغ للقٖٝ، ضمنـ  طا  ة3ي 

ٚٛ بعٖب ٛمغ ل٘لڊ لږ تف ٕٙ الا ڗ امڤا ا   ملكغ، 

 ي القڤڥ العاملغ لٖڥ السكا ٙكيڗ  ڗ نسبغ امشا

لګ  ي القٖٝ تصل  ٚجاڋ ثتالفلسطينييڗ  % من ال

، من جيل 4تڣ  عاًما ڣفڤځب 5ت% من النسا

 

ٙجاػ م٘هلغ  لګ ٕ ٚقيغ  ي القٖٝ الش  ٚ ڣصلـ نسظ الفق

ٚاٵ  نتيجغ إهماڋ السلطاػ الشٖيٖ ڣعلګ ضڤ الص

 ، ٚابغ خمسغ عقٕڤ السياس  امتڤاصلب فعلګ امتٖإ ق

ٚائيليغ  ن بينها بلٖيغ القٖٝ ڣم–امتنعـ السلطاػ اإس

ٚبيغ حيا  -الغ ي ا عن استثماٙ اميڈانياػ امائمغ 

ٚ القٖٝ  ٚضـ القيٕڤ علګ تطڤي نها ف الفلسطينيغ، ڣحت 

ب ٚيغ تخٖم الجمهٙڤ الفلسطين ٚقيغ كڤحٖع حض  الش

ڗ سڤځ العمل ا تائږ عٖٕ السكاڗ، ڣثمغ  حصيلغ ٗلڊ 

ج ا للصناعغ، ڣا ًٖ ٜع الًڇبڤيغ مناطڄ مقلصغ ج ه

ي اللغغ  ٚڣقاػ  ٕڬ الف ٙيسيغ متضعضعغب ڣت ڣالتٖ

لګ جانظ  ٚبيغ،  ٚقيغ ڣالغ ڣالثقافغ بيڗ القٖٝ الش

لګ   ، ٚب ڣاليهٕڤ ي امٖينغ بيڗ الع ٚاػ السياسيغ  التڤت

مام  فڄ التشغيلي امفتٍڤ  تقييٖ ڣتقلي٨ ا

 الفلسطينييڗب

ي  ٚقيغ،  ي القٖٝ الش السنڤاػ ڣقٖ استفحل الفقٚ 

كٌڇب فبينما بلغـ نسبغ من هږ ٕڣڗ خٰ  كٌڇ ڣ خيڇع،  ا

ي القٖٝ خاڋ عام 4تالفقٚ  % من الفلسطينييڗ 

 ب 3تة2% عام 4ب5ث، بلغـ ه٘ه النسبغ تةة2

ي  ا ه٘ا ااستفحاڋ ڣهڤ يتجلګ  ساس  من ٙڣ ثمغ سبظ 

تشييٖ جٖاٙ الفصل، ال٘ڬ فصل القٖٝ عن الضفغ 

ٚبيغ، ڣفصل بي حيا ڣالضڤاےي الت كانـ قبل الغ ڗ ا

ٙجغ فصل  ٗلڊ متصلغ ڣمتعلقغ ببعضها البع٬، لٖ

ٙجا امٖينغب   ٚ حيا امقٖسيغ عن سائ ٜڋ عٖٕ من ا ڣع

ٙيغ ڣالٖينيغ  ٚڣابٰ ااقتصإيغ ڣالتجا ٕڥ فصل ال ڣ

ع لڤضٸ الفلسطينييڗ  لګ اإسا ڣالعائليغ ڣالسياحيغ 
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لګ جانظ ام٠ بمناليغ التعليږ ااقتصإڬ، -ااجتماعي 

سساػ الٖينيغ ڣغيڇهاب  حيغ ڣام  ڣالخٖماػ ال

ي القڤڥ العاملغ لٖڥ السكاڗ  ٙكغ  ڣڣصلـ نسبغ امشا

ٚجاڋ ثتلګ  2تة2الفلسطينييڗ بالقٖٝ عام  % من ال

ي جيل 4تڣ عاًما ڣفڤځب ڣعلګ سبيل  5ت% من النسا 

ٚائي س ي  ڗ امعٖڋ  ٙنغ نقڤڋ  ٚجاڋ 9تل بلغ امقا % من ال

ب 58ڣ  % من النسا

غږ  ٚقيغ، ٙڣ ي القٖٝ الش ٙغږ نطاځ الفقٚ الكبيڇ 

ڗ  ا  خيڇ،  ي العقٖ ا ي ال٘ڬ طٚ  التٖهٙڤ اإضا

ا  ًٖ مام السكاڗ تعاني نقًصا شٖي ٚفاه امتاحغ  خٖماػ ال

ي املكاػ ڣاميڈانياػب   ڣمتڤاصًا 

ي ا  22ڣفيما ينشٰ  ٙفاه  ڗ مكتظ  ٚائيليغ، ف حيا اإس

حيا الفلسطينيغ، فقٰب ڣقٖ  5عٖٕها يبلغ  ي ا مكاتظ 

ٙاتي جٖيٖ  علنـ بلٖيغ القٖٝ عن نيژها بنا مكتظ حا

ي بيـ حنيناب  ٚ خ  لحي ٙٝ العمٕڤ ڣ

ٙتفاٵ محمٕڤ بنسبغ  9ةة2من٘ عام  % علګ عٖٕ ث2طٚ ا

ڗ ه٘ه ال غږ  ٜيإع املكاػ للعاماػ ااجتماعياػب ٙڣ

نها بعيٖع كل البعٖ عن التجسيڇ  ا  ملحڤظغ ڣهامغ، 

٩ٙ الڤاقٸب  علګ الهڤع ڣمڤاجهغ ااحتياجاػ علګ 

ي  388من ضمن  ملكغ خاصغ بالعاماػ ااجتماعياػ 

ملكغ فقٰ مخصصغ للسكاڗ  88القٖٝ، ثمغ 

% من مجمل املكاػب ڣيأتي 22الفلسطينييڗ، ڣهي تشكل 

ڗ  ٙغږ  % من سكاڗ امٖينغ ال٘ين يتلقڤڗ ث3ه٘ا 

ٚفاه هږ فلسطينيڤڗ:  خًصا من بيڗ  8ت33,9خٖماػ ال

طاٙ الخطغ الخمسيغ الحكڤميغ  4تت,92 ي  خًصاب 

ٚقيغ، ڣعٖ بتڤفيڇ  ملكغ  ة3امخصصغ للقٖٝ الش

ٚ بعٖب ٛمغ ل٘لڊ لږ تتڤف ٕٙ الا ڗ امڤا ا   ضافيغ، 

ي خٖماػ  ي ضڤ النق٨ الجسيږ  ٚفاه بالقٖٝ ڣ ال

ڗ ضغٰ العمل الڤاقٸ علګ العامليڗ  ٚقيغ، ف الش

ي القٖٝ  ااجتماعييڗ هڤ هائل: فالعاملغ ااجتماعيغ 

ٚقيغ تعال  عائلغ بامعٖڋ، فيما تعال العاملغ  ت2تالش

ٚبيغ  ي امٖينغ الغ  عائلغ بامعٖڋب 82ااجتماعيغ 

ي الڤقـ ال٘ڬ تنتظٚ فيڢ  ٚ  ث2تڣ ي غ ب امٖينغ عائلغ 

ٚقيها  ي ش ڗ عٖٕ ه٘ه العائاػ  بٖ معالجغ قضاياها، ف

لګ  ڗ السكاڗ  834يصل  ٙغږ  لڊ  عائلغ، ٗڣ

 الفلسطينييڗ يشكلڤڗ ثلن سكاڗ امٖينغب 

ڗ ما يحمل  ٚ الهائلغ، ف ٙ نسظ الفق خ٘نا بعيڗ ااعتبا ٗا 

ڗ  % فقٰ من سكاڗ القٖٝ 3بتتعلګ امفاجأع هڤ 

ٚقيغ يت ٚفاهب ڣتتشابڢ نسبغ السكاڗ الش لقڤڗ خٖماػ ال

ٙغږ  اليهٕڤ ال٘ين يتلقڤڗ ه٘ه الخٖماػ مٸ ه٘ه النسبغ، 

قل بكثيڇ قياًسا  ڗ نطاځ الفقٚ لٖڥ السكاڗ اليهٕڤ 

ڗ الكثيڇ من  ٚجح اافًڇا٩  ٚبب ڣمن ام بالسكاڗ الع

لګ امساعٖع ليسـ  العائاػ الفلسطينيغ الت تحتاه 

ي نط ع  ٚين لٖڥ مڤجٕڤ ي قائمغ امنتظ ڣ  اځ امعالجغ 

ٚفاه  بمكتظ خٖماػ ال
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 التعلي

 

  ي القٖٝ:  5ة5،4ةتمن بيڗ  طاب فلسطينييڗ 

ٙسميغ ت4 - ٙسغ بلٖيغ  ي مٖ ٙسڤڗ   % فقٰ يٖ

ٙسغ معًڇف بها غيڇ ت4 - ي مٖ ٙسڤڗ  % فقٰ يٖ

 ٙسميغ

ي مٖاٝٙ خاصغبثتڣ - ٙسڤڗ   % يٖ

 43 ي ٙيسيغ  ٚف التٖ امٖاٝٙ البلٖيغ ا % من الغ

ي امعاييڇ امطلڤبغب  تستڤ

  عڤام ٙيسيغ  94تشيٖ  4تة2-9ةةتبيڗ ا ٚفغ تٖ غ

ٙسميغ، ڣثمغ  ٚفغ مخططغب  تت2ي مٖاٝٙ بلٖيغ   غ

  لګ ي الصڀ الحإڬ عشٚ تصل  ٚب  نسبغ التس

لګ ت2  ٚ ي الصڀ الثاني عش  %ب33%، ڣ

 

ٚافًقا ٙي٠ م ٚف التٖ ي غ ٛاڋ النق٨ الحإ  ٛ  ما  للجها

يًضاب  ٚقيغ، له٘ا العام  ي القٖٝ الش  الًڇبڤڬ 

ي ة4يشكل الطاب الفلسطينيڤڗ  % من مجمل الطاب 

 ٛ ي جها ٙي٠  ٚف التٖ ي غ القٖٝب ڣنتيجغ للنق٨ الهائل 

ڗ  ٚقيغ، ف ي القٖٝ الش ٚسم  % ت4الًڇبيغ البلٖڬ ال

ب ڣتتٖنى ه٘ه ٚسم ٛ ال ي الجها ٙسڤڗ   فقٰ من الطاب يٖ

ي امٖاٝٙ فڤځ اابتٖائيغ: ففيما يٖٝٙ  كٌڇ  ٙقام  ا

ٚسميغ،  ة22,55 ٙٝ اابتٖائيغ ال ي امٖا طالًبا فلسطينًيا 

ڗ  ي مٖاٝٙ فڤځ  5,824تف ٙاسغ  ٚڣڗ بالٖ طالًبا يستم

ٚف  ي الغ لڊ بسبظ النق٨ الحإ  ٙسميغ، ٗڣ ابتٖائيغ 

ي  ٙيسيغ، ڣال٘ڬ يتجسٖ  ٚ  832التٖ ي ام ٚفغ  حلغ غ

ٚحلغ فڤځ اابتٖائيغب  23ثاابتٖائيغ ڣ ي ام ٚفغ   غ

ٛ الًڇبيغ البلٖڬ 43 ي جها ع  ٙي٠ امڤجٕڤ ٚف التٖ % من غ

ي امعاييڇ امطلڤبغ:  ٚقيغ ا يستڤ ي القٖٝ الش ٚسم  ال

ٙاسيغ الحاليغ ثمغ  ٙيسيغ ا  تتثففي السنغ الٖ ٚفغ تٖ غ

ٚقيغ، ڣ ي القٖٝ الش ي امعاييڇ  ٙيسيغ  9ةتتستڤ ٚف تٖ غ

ي ه٘ه امعاييڇب  ٚڣضاػ ا تستڤ  لل

قٖمـ جمعيغ حقڤځ امڤاطن التماًسا  8ةة2ي عام 

ي القٖٝ  ي مسألغ الًڇبيغ ڣالتعليږ  للمحكمغ العليا 

ي شبا٭   ٙ ٙ الحكږ ال٘ڬ صٖ ٚا ي ق ٚقيغب ڣ قاڋ  تتة2الش

ٙع امعاٙف العمل خاڋ خم٠  ا ڗ علګ ٛڣ القضاع 

ي ( متتة2سنڤاػ )حت  ع  جل سٖ النڤاق٨ امڤجٕڤ ن 

ي القٖٝ  ٚسم  ي الجهاٛ الًڇبڤڬ ال ٙيسيغ  ٚف التٖ الغ

ٙيسيغ الناقصغ بـ  ٚف التٖ ٗ قٖٙ عٖٕ الغ ٚقيغ،  الش

ٚفغ كأقل تقٖيٚب ةةة,ت  غ

ٚڥ  نڢ ج ا  ٙ العليا،  ٚا غږ النق٨ الجسيږ ڣصٖٙڣ ق ٙڣ

عڤام  ٙيسيغ  94تبنا  4تة2-9ةة2خاڋ ا ٚفغ تٖ غ

ٕٛ ج ٚسميغب  طفاڋ ال يا٩ ا ي امٖاٝٙ ٙڣ ٖيٖع فقٰ 

ي ه٘ه الفًڇع،  ث5تعلګ ٗلڊ استئجاٙ  ٙيسيغ  ٚفغ تٖ غ

ٚابغ نصفها ) ي عام  8ثق ٚفغ(  ٚڬ التخطيٰ 4تة2غ ب ڣيج

ٚيبغ لبنا  ي مٖاٝٙ  تت2ي السنڤاػ الق ٙيسيغ  ٚفغ تٖ غ

ٚڥب   خ ڣضاػ   ٙڣ

ٙيسيغ الجٖيٖع علګ ه٘ا  ٚف التٖ النطاځ ڗ تشييٖ الغ

ٜيإع عٖٕ الغٚف  ٕٙ مائږ علګ الحاجغ ب لن ينجح بتڤفيڇ 

ٚف الت ا  غاځ الغ ، ڣب ٚسم ي الجهاٛ ال ٙيسيغ  التٖ

ي امعاييڇ امطلڤبغب   تستڤ
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ي القٖٝ  ٚب لٖڥ الطاب الفلسطينييڗ  ڗ نسبغ التس

يًضا قياًسا  علګ  ٚائيل، ڣهي  س ا قياًسا ب ًٖ عاليغ ج

ٚبيغب  ي الصڀ التاسٸ بالضفغ الغ ٚب  ڣتصل نسبغ التس

لګ 9لګ  ي الصڀ العاشٚ  ي الصڀ تت%، ڣ %، ڣ

لګ   ٚ لګ ت2الحإڬ عش  ٚ ي الصڀ الثاني عش %ب 33%، ڣ

ي جهاٛ الًڇبيغ  ٚب  ٙنغ، تصل نسبغ التس ڣلغ٩ٚ امقا

لګ  ٚائيل  س ي  ٚبي  ٚ تب4الع ي الصڀ الحإڬ عش  %

ي الصڀ الثاني عشٚب ڣتصل نسبغ تبتڣ ي %  ٚب  التس

ٚسم امتٖين  ٚسم ڣال ٚائيل )ال س ي  ٛ الًڇبيغ العبڇڬ  جها

لګ  ٚيٖڬ(  ٚ ڣ4ب5ڣالح ي الصڀ الحإڬ عش ي 4بت%   %

 الصڀ الثاني عشٚب 

ٚقيغ  ي القٖٝ الش ٚب  تصل اميڈانيغ البلٖيغ منٸ التس

ٛيإع  3لګ  5تة2لعام  ماييڗ شيكلب ڣيٖٙڣ الحٖين عن 

ڗ  ا  ڗ  معتبڇع،  ي بلٖيغ القٖٝ تقٖٙ  ٚيغ الًڇبيغ  مٖي

ٚب  5تثمغ حاجغ لـ  جل معالجغ تس مليڤڗ ١بهب من 

ٙيغب   الطاب الفلسطينييڗ معالجغ ج٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م  التخطيط والبناء واله

 

  من  39بيـ، ڣالت تشكل نسبغ  ةةة,ة2نحڤ %

حيا الفلسطينيغ شيٖػ من  ي ا مجمل البيڤػ 

ٚخي  ٨بٕڣڗ ت

  ثنا عام ٚقيغ  4تة2ي  ي القٖٝ الش  98هٖم 

، ڣاقتلٸ   خا٥ من بيڤتهږب  8ة2مبًن

  عڤام ي القٖٝ  2ة3هٖم  4تة2-تتة2بيڗ ا مبًن 

ٚقيغب   الش

  ٚب ٙطغ الهيكليغ لع ا تصٖيڄ الخا ًٚ خ ٚڥ م ج

ڗ تسمِ ببنا  ٚع، ڣمن امتڤقٸ   ةة2,5السڤاح

 ڣحٖع سكنيغ جٖيٖعب

 

كٌڇ  تشكل مسألغ حٖڥ امشاكل ا التخطيٰ ڣالبنا 

ا، الت يڤاجهها سكاڗ القٖٝ  كٌڇ ضًٚٙ ا ڣا ًٖ تعقي

ٚقيغب   الش

 ٚ ٚا تخطيٰ ڣتطڤي ج اػ السلطاػ ب ٕػ قصٙڤ ڣقٖ 

ٛمغ تخطيطيغ تتميڈ  لګ  ٚقيغ  ي القٖٝ الش مائميڗ 

ٚاماػ ضٖ  بضائقغ سكنيغ ڣتهٖيٖاػ بهٖم البيڤػ ڣغ

ٚخ٨ ڣغياب التطڤيٚ امٖين امائږ،  البنا غيڇ ام

ڣالنق٨ ااستثنائي بالبن التحتيغ ڣامباني العامغ، مثل 

ٙڬ  ٚځ ڣامڤاصاػ ڣشبكاػ امياه ڣامجا امٖاٝٙ ڣالط

لعابب  ڣامتنڈهاػ ڣحٖائڄ ا

عٖػ لأحيا  ٚائٰ الهيكليغ الت  ڗ الخ ڣعمڤًما، ف

ٚتق لګ مستڤڥ الفلسطينيغ علګ مٚ السنيڗ، ا ت ي 
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ٚب امٖينغب فنسظ البنا  ي غ ٙف عليڢ  التخطيٰ امتعا

ٚائٰ  ي الخ متٖنيغ ڣامناطڄ الت يسمِ البنا عليها 

الهيكليغ مقلصغ، ڣالكثيڇ من امساحاػ الڤاسعغ 

مكانيغ  لګ منٸ  ٕڬ  مخصصغ للمناظٚ الطبيعيغ، ما ي

 البنا عليهاب

ٙػ  ٚائيل صإ س ڗ  ما مجملڢ  ثت9تمن٘ ٕٛ علګ ٗلڊ، 

حيا  ةة3,ت2 قامـ عليها  ٚقيغ ڣ ي القٖٝ الش ٕڣنږ 

ٙاػ الحكڤميغب ڣب٘لڊ  ا ، ڣمكاتظ للٛڤ للسكاڗ اليهٕڤ

ڗ يسمِ  ٙاض  ال٘ڬ من اممكن  ا احتياطي ا ًٖ تقل٨ ج

 بالتطٙڤ الطبيعي لأحيا الفلسطينيغب 

ٚتڢ جمعيغ بمكڤم  ج –من خاڋ الفح٨ ال٘ڬ 

ج ٚابغ  -ل حقڤځ التخطيٰمخططڤڗ من  ڗ ق يتضح 

حيا 55 ي ا % من الطلباػ الت قٖمـ لًڇاخي٨ البنا 

عڤام  قڤبلـ باإيجاب،  9ةة2-5ةة2الفلسطينيغ بيڗ ا

ي 85مقابل نحڤ  ٚائيليغب ڣ حيا اإس ي ا % من الطلباػ 

ٚائٰ الهيكليغ لږ يتكلڀ السكاڗ  ٚ للخ امناطڄ الت تفتق

حت عنا تقٖيږ طلظ للحصڤڋ علګ الفلسطينيڤڗ 

ب   ٙخ٨ بنا

ٚخي٨  لګ البنا من ٕڣڗ ت اػ التخطيٰ  ٕػ قصٙڤ ڣقٖ 

ٙ بنحڤ  بيـ، تشكل  ةةة,ة2علګ نطاځ ڣاسٸ، ڣال٘ڬ يقٖ

حيا الفلسطينيغب 39نحڤ  ي ا  % من مجمل البيڤػ 

ي عٖٕ السكاڗ تفاقمـ الضائقغ  ٕٛيإ امتڤاصل  ڣمٸ اا

ٚائيليغ لږ السكنيغ ڣاستفحلـ ڗ السلطاػ اإس ا   ،

حافغ  جل حلهاب ڣيشيڇ بياڗ لل ا القليل من  تب٘ڋ 

يلڤڋ  ي  لګ هيمنغ ڣاقٸ  4تة2صٖٙ عن بلٖيغ القٖٝ 

سقاطاػ جسيمغ:  ي طياتڢ تبعاػ ڣ ٜڗ يحمل  مح

ي  ػ  ٚقيغ نمـ ڣتطٙڤ ي القٖٝ الش ٚبيغ  حيا الع تا

خيڇع من ٕڣڗ  ٚاػ السنڤاػ ا ڣ عش مخططاػ كبڇڥ 

ٙيغ، ڣالت يمكن ڣفًقا لها تسڤيغ  ٚائٰ هيكليغ سا خ

ٚخ٨،  ي الحي )بنا سكن م منظڤمغ الحياع الشاملغ 

ٙع ڣتشغيل ڣتسڤيغ  مخصصاػ احتياجاػ الجمهڤٙ، تجا

ٙٵ(تب  ٚځ ڣالشڤا  منظڤمغ الط

ٚكاػ  ٙئي٠ البلٖيغ نيڇ ب خيڇع، بٖ  ي السنڤاػ ا ڣ

قڤالڢ ي ه٘ه بالعمل، ڣفًقا  ٚڬت  ، تعلګ خلڄ تغييڇ جڤه

ي البلٖيغ  امسألغ، ڣتڤجيڢ التعليماػ للمستڤڥ امن 

ٚقيغب ڣتقڤم البلٖيغ اآڗ  ي القٖٝ الش حيا  بتخطيٰ ا

ٚفاػ ڣصٙڤ  حيا بيـ صفافا ڣش بٖفٸ مخططاػ كبڇڥ 

ياٙ  ٚ  5تة2باهٚ ڣبيـ حنينا ڣشعفا٭ب ڣحت  لږ يج

 تصٖيڄ ه٘ه امخططاػب 

ٚع  ٚب السڤاح ي امقابل، نجح امخَطٰ الخا٥ بع

ي عامي -جنڤب ٚځ امٖينغ،  ، بالحصڤڋ 5تة2-4تة2ش

ٚجڤع من اللجنغ امحليغ للتخطيٰ ڣالبنا  علګ امڤافقغ ام

كبڇ مخطٰ  ڣمن اللجنغ اللڤائيغب ڣالحٖين يٖٙڣ عن 

ٚقيغ، ڣهڤ يمتٖ علګ  ي القٖٝ الش ٕڣنږ  ةة5,تصٖځ 

قامغ   ڣحٖع سكنيغب  ةة2,5ڣيشمل 

ي ضمن عمليغ  ڣلګ  يشكل تصٖيڄ امخطٰ خطڤع 

طڤيلغب ڣسيضطٚ السكاڗ احًقا لتقٖيږ مخططاػ 

لګ حيڗ  ٙ سنڤاػ طڤيلغ  ٚڣ مفصلغ، ڣعليڢ من امتڤقٸ م

ي  مٚ  ٚعب ڣك٘ا ا ٚب السڤاح ي ع ڣڋ  تشييٖ البيـ ا

ٚڥ الت تٖفٸ فيها البلٖيغ تسڤياػ تخطي خ حيا ا طيغ، ا

ڗ معاناع السكاڗ ستتڤاصل لعٖع سنڤاػ بسبظ   ٗ

ب  ٙخ٨ بنا  ٙ مكانيغ استصٖا  غياب 

ڣامٚ الهٖم  ٚخ٨ السكاڗ لخطٚ  يع٩ٚ البنا غيڇ ام

ٚاماػ باهظغ  اػ قضائيغ ڣغ ٚا ڣحت فقٖاڗ امأڣڥ، ڣإج
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ٚ عام  ي القٖٝ  98، 4تة2ڣغيڇهاب ڣقٖ هٖم علګ م مبًن 

ٚقيغ، ڣاقتل عڤام  8ة2ٸ الش خا٥ من بيڤتهږب ڣبيڗ ا

ٚقيغ  4تة2-تتة2 ي القٖٝ الش ب 2ة3هٖم   مبًن

نتيجغ للتكاليڀ الباهظغ الت تف٩ٚ علګ العائاػ حيڗ 

ي السنڤاػ  تقٖم السطاػ علګ هٖم بيڤتها، تعاظمـ 

ٚٙڣڗ  ٚ هٖم ڣيق ڣام ٚع السكاڗ ال٘ين يتلقڤڗ  خيڇع ظاه ا

 هٖم بيڤتهږ بأنفسهږب 

ٚٙين من سياسغ هٖم البيڤػ  ڣقٖ ٚع امتض اتسعـ ٕائ

ٚاٙ السلطاػ  عقاب ق ي  ٚم،  ي العام امنص كٌڇ  كٌڇ ڣ

ي  ٚتكب العملياػ  غاځ بيڤػ م تجٖيٖ سياسغ هٖم ڣ

ٙف٬ التماٝ  ٚبيغب ڣقٖ  ٚقيغ ڣالضفغ الغ القٖٝ الش

مبٖئي ضٖ ه٘ه السياسغ قٖمتڢ منظماػ لحقڤځ 

سڤع باالتماس اػ العينيغ الت قٖمـ باسږ اإنساڗ، 

 العائاػب 

 ٚ لګ خط ي القٖٝ  ٚڥ  خ ڣتتع٩ٚ عائاػ فلسطينيغ 

ٚائيليغ تسعګ  س فقٖاڗ امأڣڥ بسبظ نشاطاػ جمعياػ 

قامغ مناطڄ  لڊ عبڇ  ٚقيغ، ٗڣ تلژهڤيٖت القٖٝ الش

ي  حيا الفلسطينيغ، ڣخصڤًصا  ي قلظ ا استيطانيغ 

ٚاٍبالبلٖع القٖيمغ ڣسلڤاڗ ڣا  لشئ ج

فعلګ سبيل امثاڋ، تعي٤ عائلغ صظ لبڗ من٘ سنڤاػ 

ي بيـ يقٸ بالحي اإسامي، حصلـ عليڢ من  الخمسيڗ 

ي  ٕٙنيب ڣقٖ كاڗ بيـ عائلغ صظ لبڗ تابًعا  النظام ا

ڗ جمعيغ تابعغ  يغ، ڣل٘لڊ ف السابڄ لجمعيغ يهٕڤ

خا العائلغ من بيژها قس ا، مستڤطنيڗ تحاڣڋ اآڗ  ًٚ

 بڤسائل قانڤنيغب 

يًضا بعائلغ شماسنغ من الشئ  ڣيًڇب٨ خطٚ اإخا 

يًضا عائلغ اجئيڗ حصلـ علګ بيژها من  ٚاٍ، ڣهي  ج

ي سنڤاػ الخمسيڗب ڣهك٘ا، ڣتحـ  ٕٙني  النظام ا

ٚائيل،  س ي  حمايغ القانڤڗ ڣبڤاسطغ الجهاٛ القضائي 

 948تعام يسمِ بنقل ممتلكاػ كانـ تابعغ ليهٕڤ قبل 

ٙ الفلسطينيڤڗ  ٚائيليغ، فيما ا يقٖ س يٖڬ جمعياػ  لګ 

ٛتهږ قبل  ماكهږ الت كانـ بحيا علګ استعإع بيڤتهږ ڣ

 ب 948تعام 

 

ّي   تخطيط مس يء وإخاء قس

 

ي ٕفٸ التخطيٰ امائږ لأحيا  لګ جانظ الفشل 

ٚقيغ، تقڤم  الفلسطينيغ ڣالتطڤيٚ امائږ للقٖٝ الش

حيا  السلطاػ ي ا ٙيٸ جٖيٖع  بٖفٸ ڣتطڤيٚ عٖع مشا

ٙفاهيغ السكاڗ  الفلسطينيغ ا تهٖف بتاًتا لتحسيڗ 

ٙيٸ تم٠  ڗ ه٘ه امشا خطٚ من ٗلڊ  الفلسطينييڗب ڣا

 حياًنا بالسكاڗ الفلسطينييڗ مًسا جسيًماب 

ٙع امڤاصاػ عام  ا علنـ ٛڣ  2تة2فعلګ سبيل امثاڋ، 

 ٚ ي  عن خطغ خمسيغ لتطڤي البن التحتيغ للمڤاصاػ 

ٙ شيكلب  ٜيٖ عن نصڀ مليا ٚقيغ، بتكلفغ ت  القٖٝ الش

لګ  ٕڬ  ڗ ه٘ه الخطغ ست ٚ البن التحتيغ علګ  ي ڣشٖٕ ٛڣ

ي القٖٝ  حيا  ع حياع سكاڗ ا ي جٕڤ تحسن كبيڇ 

ي بيـ صفافا  ٚځ  ٙٵ ڣالط ڗ تطڤيٚ الشڤا ا  ٚقيغب  الش

ٚڥ خاًفا مصلحغ السكاڗ ي ج لګ تٖهٙڤ  ٕڥ بال٘اػ  ، ڣ

ع حياتهږب   جٕڤ
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ٙٵ  5تة2ي مطلٸ عام  ٚڥ فتِ امقطٸ الجنڤبي من شا ج

ٙٵ  ٚڬ )شا ڗ عٖم 4بيجن الٖائ غږ  ٚكغ السيڇب ٙڣ مام ح  )

مڤٙ  ي ٕاخل منطقغ سكنيغ من ا ٚيٸ  ٙٵ س ٚڣٙ شا م

ڗ  ٚ من ٗلڊ فيجظ  ي حاڋ لږ يكن مف ٙف عليها، ڣ امتعا

ٚفها ٙٵ يمٚ عنٖ ط ي ه٘ه الحالغ مٖ الشا  ٙٚ نڢ تق ا   ،

ي  ي منطقغ مأهڤلغ  كٌڇ  ٙاػ الستغ ڣ ٚيٸ ٗڬ امسا الس

 قلظ بيـ صفافاب 

ڣصاڋ بيـ صفافا ڣيمٚ بمحاٗاع بيڤتها،  ٙٵ  يقطٸ الشا

ٕڬ الګ تلڤف بيئ  ٙٵ ٕاخليغ، ڣي يٖمٚ ڣيسٖ شڤا

ٙٵ  ٚبٰ مباشٚ مٸ الشا ڣضڤضائيب ڣيفتقٚ السكاڗ ل

ٚجڤا  الجٖيٖ ال٘ڬ ڗ يخ ٚيغ، ڣعليهږ  ي ٕاخل الق شڄ 

ٙغبڤا باستخٖامڢب ڣقٖ فشلـ  ي حاڋ  من بيـ صفافا 

ي محاڣلغ تقٖيږ اعًڇاضاػ ڣالتماساػ  جهٕڤ السكاڗ 

ڗ تقلل من  ٙٵ ڣع٩ٚ بٖائل يمكن  ضٖ مساٙ الشا

ٚٙ الناجږ عن ٗلڊب   الض

قامغ مڤقٸ  ي مخطٰ  ٚاه  خيڇ ن خٚ من العام ا مثاڋ 

ٙقږ لٖفن نفاي حيا ةة39تاػ امنطقغ )امخطٰ   ٙ ( بجڤا

حإع ڣضاحيغ السام شماڋ  ٝ ٚځ -ٙٝ خمي٠ ٙڣ ش

ٙ الفصلب  ا جٖا  القٖٝ، ما ٙڣ

ًيا  ٙطغ هيكليغ  حيا لږ تحٴ بخا ڣيٖٙڣ الحٖين عن 

ڣحت اليڤمب ڣنتيجغ ل٘لڊ، فمن  ثت9تكانـ من٘ عام 

ٙخصغ بنا فيها، ڣث  ٙ ٚيًبا استصٖا مغ نق٨ غيڇ اممكن تق

ٙٵ  ي امباني العامغ من كل نڤٵ، ڣشبكغ الشڤا ا  ًٖ كبيڇ ج

ٙتباطاػ منظمغ بامياه  فيها متضعضعغ ڣلي٠ هناڅ ا

ٙڬ، ڣغيڇهاب ڣقٖ تفاقږ تجاهل السلطاػ لسكاڗ  ڣامجا

ٙ الفصلب خيڇ، من٘ تشييٖ جٖا ي العقٖ ا  امنطقغ 

ٙفاهيغ  جل  حيا من  ڣبًٖا من ٕفٸ تخطيٰ ه٘ه ا

ٚ مخطٰ السكاڗ ف يها، تقڤم السلطاػ اآڗ بٖفٸ ڣتطڤي

 ٙ هائل إقامغ مڤقٸ ٕفن للنفاياػ لخٖمغ امنطقغ بجڤا

، علګ مساحغ نحڤ  حيا ٕڣنًماب ڣڣفًقا لتعليماػ  ة52ا

ٚڬ كل  ي امڤقٸ سيج ڗ ٕفن فائ٬ الًڇاب  امخطٰ، ف

، ڣمٖع نحڤ  ةة:22صباًحا ڣحت  ةة:تيڤم من  ً  ة2مسا

لګ مٖفن عاًماب ڣمن امت ٚيڄ الڤصڤڋ  ڗ تسيڇ علګ ط ڤقٸ 

ي حااػ معينغ علګ  8تتالنفاياػ نحڤ  شاحنغ يڤمًيا، ڣ

ٚٙ  5-ةبعٖ  ٙيغب اڗ الض ٙ عن امباني السكنيغ ڣالتجا متا

يضًا بسكاڗ بلٖع العيسڤيغ  البيئ امتڤقٸ سيضٚ 

عب   امجاٙڣ

ڣڋ  ٚعيغ تابعغ للجنغ  4تة2ي كانڤڗ ا ناقشـ لجنغ ف

ي القٖٝ ااعًڇاضاػ الت ال لڤائيغ للتخطيٰ ڣالبنا 

 ٙ يا ٙ به٘ا  5تة2قٖمـ علګ امخطٰب ڣحت  ٚا ٙ ق لږ يصٖ

 الشأڗب 

سڤع بمخطٰ  ٚڣًعا كه٘ا،  ڗ مش من الصعظ التصٖيڄ 

ٙٵ  لګ  4طالغ شا ٚه  ي قلظ ےي بيـ صفافا، كاڗ سيخ

ٚائيليغب  حيا اإس ي ا  حيڈ التنفي٘ 
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 اه وامجاري امي

 

 ٚتبطغ 4ت ٚقيغ م ي القٖٝ الش % فقٰ من البيڤػ 

 بشبكغ امياه بشكل منظږب 

  ي امناطڄ الڤاقعغ خلڀ جٖاٙ الفصل، يصل

لګ  ٜڣيٖ امياه للشخ٨  % من مستڤڥ الحٖ 55ت

حغ العاميغب ٕنى ال٘ڬ ڣضعتڢ منظمغ ال  ا

  ٙڬ؛  ة3ثمغ نق٨ بنحڤ كيلڤمًًڇا بمڤاسيڇ امجا

ٚڬ مٖ ڣڣفًقا  كيلڤمًڇاػ من  8ما هڤ مخطٰ، سيج

ي عام  ٙڬ   ب 5تة2مڤاسيڇ امجا

 

حٖڥ امحصاػ الصعبغ لإخفاقاػ  تتجسٖ 

اف  ٚاػ  ٚقيغ بأڗ عش ي القٖٝ الش التخطيطيغ 

ڣ  ٚخي٨ ڣة ي بيڤػ شيٖػ من ٕڣڗ ت السكاڗ يعيشڤڗ 

ٜئًيا  ٙتباًطا ج حيا لږ تخطٰ كما يجٖٙ، ڣهږ يعانڤڗ ا

ٙڬبڣغي  ڇ منظږ بشبكت امياه ڣامجا

ي ظل السياسغ امتڤاصلغ الت تصعظ علګ  ڣ

ٚاػ اآاف  ڗ عش ، ف ٙخ٨ بنا  ٙ الفلسطينييڗ استصٖا

ٚا حاڣياػ  ٙتباطاػ غيڇ قانڤنيغ ڣش ٚڣڗ إنشا ا يضط

ٚتبٰ  حيا كاملغ ا ت ي  امياه ڣتشغيل امضخاػب ڣ

ٙڬ، يضطٚ ا لسكاڗ لتشغيل البيڤػ فيها بشبكغ امجا

ٕڬ امشاكل  ي ساحاػ البيـب ڣت ٚيڀ(  ٙ تص با بالڤعاػ )

لګ نشڤ بيئغ غيڇ صحيغ، ڣهي  ٙڬ  ي شبكت امياه ڣامجا

طفاڋ من بينهږ–تع٩ٚ السكاڗ  ٚض  ڣامسنيڗ ڣا  -ڣام

ٚا٩ب م  للتلڤثاػ ڣا

ا هامغ  ًٕ خيڇع جهڤ ي السنڤاػ ا ٚكغ هجيحڤڗ  ب٘لـ ش

حيا ٙبٰ ا جل  ٙڬب ففي عام من   9ةة2 بشبكغ امجا

ٙڬ  ةثكاڗ ثمغ نق٨ قڤامڢ  كيلڤمًًڇا من خطڤ٭ امجا

ٚئيسغ، ليتٖنى ه٘ا النق٨ عام   ة3لګ نحڤ  4تة2ال

ي خاڋ عام  ڗ تضاف  5تة2كيلڤمًًڇاب ڣ من امتڤقٸ 

 كيلڤمًڇاػ جٖيٖعب  23ب8

ٚكغ هجيحڤڗ ڣسعـ من٘ عام  ڗ ش  تتة2ٕٛ علګ ٗلڊ 

ٚب انتشاٙ شبكغ ا كبـ ما يق عٖإ  ةةة,5تمياه، ٙڣ

ٙكبـ  ٚقيغب العٖإاػ الت  ٙجا القٖٝ الش ي  قياٝ 

ٚاقبغت، تختلڀ عن عٖإاػ امياه  ڣامسماع تعٖإاػ م

ي البيڤػ الت شيٖػ من ٕڣڗ  ٙكبـ  العإيغ، ڣقٖ 

ب   ٙخ٨ بنا

حيا امقٖسيغ  ي ا ع  كٌڇ حٖع مڤجٕڤ ضائقغ امياه ا

ا جٖاٙ الفصلب ففي منطقغ مخيږ الق ائمغ ما ٙڣ

ع لڢ  حيا امقٖسيغ امجاٙڣ ٙٝ –شعفا٭ لاجئيڗ ڣا

حإع ڣضاحيغ السام  ٝ يعي٤ نحڤ  -خمي٠ ٙڣ

ٚتبطغ  ةةة,ة8 خ٨، لكن عٖٕ الڤحٖاػ السكنيغ ام

ٜيٖ عن  ڣحٖع، ڣا  ةة3بشبكغ امياه بشكل قانڤني ا ي

ٜيٖ طڤڋ شبكغ امياه عن   يلڤمًڇاػب ك 3ي

لګ  ي ه٘ه امنطقغ  مًڇ  ة2يصل مستڤڥ اسژهاڅ امياه 

ي  ي السنغ فقٰ، قياًسا بامعٖڋ  مكعظ للشخ٨ 

ٚائيل ڣال٘ڬ يبلغ  ٕٚب  ةةت-ةثس ي السنغ للف مًڇ مكعظ 

ٕنى من كميغ  ڗ الحٖ ا حغ العاميغ  ڣتقڤڋ منظمغ ال

ٛمغ لتڤفيڇ مستڤڥ صحي ڣنظافغ مائ ميڗ، يصل امياه الا

ٕٚ سنڤًياب 5بت3لګ   مًًڇا مكعًبا للف

ٗاٙ  قٖمـ جمعيغ حقڤځ امڤاطن التماًسا  4تة2ي 

للمحكمغ العليا باسږ سكاڗ امنطقغ، مطالبغ بتسڤيغ 
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ٕٙهما امقٖم  ي  ٙتبا٭ بشبكغ امياهب ڣ مسألغ اا

نهما  ٙع البن التحتيغ  ٛا علنـ شبكغ امياه ڣڣ للمحكمغ، 

ضا ٚفضاڗ  ٚفضاڗ ت ي امنطقغ ڣت ٚڥ  خ فغ خطڤ٭ مياه 

ٚكغ هجيحڤڗ  ٙبٰ البيڤػ بعٖإاػ مياهب ڣتطالظ ش

جل تغطيغ  ٙاػ الحكڤميغ من  ا بتلقي اميڈانياػ من الٛڤ

 ٙ يا ا الجٖاٙب ڣحت  حيا الڤاقعغ ما ٙڣ ي ا ٙيفها  مصا

ٜاڋ االتماٝ عالًقاب 5تة2  ما ي

 

 اعتقاا وعن

 

 ي  تة4منهږ فلسطينًيا،  84ت,ت ٚين، اعتقلڤا  قاص

ي منتصڀ عام  ٚقيغ  بصٖٕ  4تة2القٖٝ الش

عماڋ مخلغ بالنظام العامب  ٚاػ ڣ ي امظاه  الضلڤٵ 

  ٖڗ ض ا من  338قٖمـ لڤائِ اتهام ل ًٕ فٚ

 امعتقليڗب 

  ٚه ٚهږ عم صغ ٚقيغ،  طفاڋ من القٖٝ الش خمسغ 

ٚصا٥  ي ڣجڤههږ بال صيبڤا  سـ سنڤاػ، 

ي  ااسفنۑي  ٚهږ بعيڗ ڣاحٖعب ڣقٖ تڤ ڣفقٖڣا بص

صابتڢ  ٚه بعٖ  ٚع من عم ي السإسغ عش فت 

ي ٙسڢب ٚصاصغ اسفنجيغ   ب

  ٕٚا ف سما مشتبهيڗ ڣ ٚطغ مئاػ ا حڤلـ الش

ٚڥ، كي  خ لګ بلٖيغ القٖٝ ڣسلطاػ  عائاتهږ 

كبڇب  خيڇع بف٩ٚ القانڤڗ عليهږ بقڤع   تقڤم ا

 

ٚقيغ حٖ  4تة2ي صيڀ  ي القٖٝ الش بلغ الڤضٸ 

ٙيجًيا  ٕٛإ فيها تٖ ٚڣٙ عٖع سنڤاػ ا الغلياڗ، بعٖ م

ي  ، تقٸ  مستڤڥ التڤتٚ ڣالعنڀب ڣمن٘ الصيڀ اماض 

ٙجاػ متفاڣتغ، بيڗ  ٚقيغ مڤاجهاػ عنيفغ، بٖ القٖٝ الش

ٚطغ ڣشباڗ فلسطينييڗب   الش

ي تمٛڤ بعٖ  اختطاف ڣقٖ اشتٖ التصعيٖ ال٘ڬ بٖ 

ٜع،  ٚب علګ غ بڤ خضيڇ ڣعلګ خلفيغ الح الفت محمٖ 

ي  ڣحظي ه٘ا التصعيٖ بكنيغ تاانتفاضغ الشعبيغ 

لګ جانظ امڤاجهاػ الصعبغ بيڗ الشباڗ  القٖٝتب ڣ

حيا الفلسطينيغ،  ي ٕاخل ا ٚطغ ڣالت حٖثـ  ڣالش

ٙهابيغ ٕمڤيغ ضٖ  ي ه٘ه الفًڇاػ عٖع عملياػ  ٚػ  ج

ٚائيليي اػ س ٚيغ ڣااعتٖا ٙساػ العنص ڗ، لتشتٖ امما

ٚبيغب  ي القٖٝ الغ ٚب   علګ الع

 :  ااعتقاا

ڣڋ  ي الفًڇع العاصفغ الت امتٖػ بيڗ تمٛڤ ڣكانڤڗ ا

ٚقيغ 4تة2 ي القٖٝ الش فلسطينًيا،  84ت,ت، اعتقل 

ٚع ) ٚابغ ثلڙهږ تحـ سن الثامنغ عش ٚين  تة4ق قاص

ي امجمل(، بژهمغ ٙتكاب مخالفاػ تتعلڄ  معتقليڗ  ا

ٙع  ٙشڄ الحجا بأعماڋ الشغظ ڣاإخاڋ بالنظام العام )

عماڋ شغظ ڣخافڢ(ب  ي  ٙكغ  ٚطي ڣامشا ڣااعتٖا علګ ش

ڗ ضٖ  % من 5ب28معتقًا ) 338ڣقٖمـ لڤائِ اتهام ل

ا ) 22تمجمل امعتقليڗ(، من بينهږ  ًٚ % من ة3قاص

ٚين ال٘ين اعتقلڤا(ب   مجمل القاص

لـ غالبيغ امعتقليڗ ال٘ين قٖمـ ضٖهږ لڤائِ ڣقٖ ظ

اػ ) ٚا ٙهن ااعتقاڋ لحيڗ انژها اإج صل  4ت3اتهام  من 

ٚڣڗ )338 صل  ة2ت(، ڣمن ضمنهږ امعتقلڤڗ القاص من 

ي سياسغ ااعتقااػ 22ت ا  ًٖ مٚ تشٖي (ب ڣيعك٠ ه٘ا ا
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ٚين امشتبهيڗ  ٚطغ ڣالنيابغ تجاه القاص الت تتبعها الش

ٙتكاب ٙعب با ٙشڄ الحجا  مخالفاػ 

ٚطغ  ي ضمن امڤقڀ الخطيڇ ڣامعقٖ ال٘ڬ تڤاجهڢ ش

حياڗ كثيڇع باستخٖام القڤع  ي  ٚطيڤڗ  القٖٝ، قام ش

ٚ٭ ڣغيڇ قانڤنيب  بشكل مف

ثنا صيڀ  بجمٸ  4تة2قامـ جمعيغ حقڤځ امڤاطن 

ٙكيڗ  ٚ٭ ضٖ امشا فإاػ تتعلڄ بالعنڀ الجسٖڬ امف

عماڋ اإخاڋ بالن ظام العام، ڣضٖ سكاڗ فلسطينييڗ ي 

لږ يكڤنڤا ضالعيڗ بأعماڋ الشغظ بأڬ شكل من 

سـ  حياڗ، كانـ القڤع الت مٙڤ ي بع٬ ا شكاڋب ڣ ا

ڗ السكاڗ كانڤا بحاجغ لعنايغ طبيغ  ٙجغ  قاسيغ لٖ

ي تمٛڤ  ي امستشفى لفًڇاػ متڤاصلغب   4تة2ڣامكڤف 

ٚيٰ يظهٚ فيڢ ي ڣسائل اإعام ش ٚطيڤڗ من  نشٚ  ش

بڤ  ٙځ  ٚبڤڗ بقسڤع الفت طا حٝٚ الحٖٕڣ ڣهږ يض

٩ٙب  خضيڇ ڣهڤ مكبل ڣمستلڄ علګ ا

ڣتحٖف فتياڗ فلسطينيڤڗ اعتقلڤا عن خضڤعهږ 

ه، ڣعن  ثنا لګ التحقيڄ ڣ ٚيڄ  ي الط للعنڀ الجسٖڬ 

يٖڬ ڣعصظ العينيڗ  ٚهيباػ؛ ڣعن تكبيل ا تهٖيٖاػ ڣت

ٚا تحقيقاػ  لساعاػ طڤيلغ من ٕڣڗ حاجغ؛ ج ڣعن 

من ٕڣڗ حضٙڤ الڤالٖين خاًفا ما ين٨ القانڤڗ؛ ڣعن 

ڣ عٖم  مجمل التنكياػ علګ شاكلغ منٸ الطعام ڣامياه 

ٚاحي٬ب  لګ ام  السماٍ لهږ بالتڤجڢ 

ٜ فيها  ٚڥ التبليغ بحااػ مختلفغ احتج لګ جانظ ٗلڊ، ج

ٚع، ڣهي سن  ٚين ٕڣڗ سن الثانيغ عش ٚطيڤڗ قاص الش

 ڣليغ الجنائيغب امس 

ٚ من  تقڤم جمعيغ حقڤځ امڤاطن، ڣمن٘ سنڤاػ، بالتح٘ي

ثنا  ٚطييڗ لقانڤڗ الشبيبغ، انژهاًكا منهجًيا،  انژهاڅ الش

ي القٖٝب  ٚين فلسطينييڗ  ااعتقاڋ ڣالتحقيڄ مٸ قاص

نجاٍ  ي  ساسيغ من قانڤڗ الشبيبغ  ڣتكمن الغايغ ا

طڤا مٸ القانڤڗب  عإع تأهيل الفتيغ ڣالفتياػ ال٘ين تٙڤ

ٚها قانڤڗ الشبيبغ، ڣعنٖما  ڣعنٖ انژهاڅ الحمايغ الت يڤف

ڗ  ٚڣڗ للعنڀ الجسٖڬ ڣالكامي، ف يتع٩ٚ القاص

ڋب  عإع تأهيلږ تتناق٨ ڣتتضا  احتمااػ 

ٚع،  ٚطغ بحكږ ڣظيفژها مڤاقڀ عنيفغ ڣخط تڤاجڢ الش

ڣمن ڣاجبها التعامل مٸ مثل ه٘ه امڤاقڀ من خاڋ 

ٚف القانڤنيغ ڣعلګ استخٖام  الح٥ٚ علګ سبل التص

ٚطييڗ بشكل ڣاٵ  ٚطياػ ڣالش القڤع الكبيڇع اممنڤحغ للش

ٚقيغ،  ي القٖٝ الش ٚطغ ب٘لڊ  ب ڣقٖ فشلـ الش ڣتناسب

اب ًٙ ٚا ا ڣتك ًٙ ٚا  م

صاص ااسفنجّي:   ال

ٚيڄ  جل تف ٚصا٥ ااسفنۑي من  ٚطغ ال تستخٖم الش

عماڋ امخلغ بالنظ ٚاػ ڣا ام العامب يصنٸ امظاه

ٛٙځ من مڤإ اسفنجيغ، فيما  ٚصا٥ ااسفنۑي ا ال

ا من مطا٭  ٚصاصاػ ااسفنجيغ السٕڤ تصنٸ ال

ًنا بكثيڇب  كٌڇ ٛڣ كٌڇ صابغ ڣ  صناعي، ڣهي 

ٚطغ تستخٖم  خيڇ، كانـ الش حٖاف الصيڀ ا ڣحت 

ٕٛإ استخٖام  ٛٙځ فقٰ، ڣلكن من ڣقژها ا ٚصا٥ ا ال

سٕڤ كث ٚصا٥ ا  يًڇاب ال

صًا، ڣفًقا للمتبٸ،  ٚصا٥ ااسفنۑي معٖ  ڗ ال غږ  ٙڣ

قـت  لحاځ اإصاباػ الكليلغ ڣالتعطيل ام تلغ٩ٚ 

صاباػ  ڗ  ا  حٖاف اإخاڋ بالنظام،  ي  للمشاغبيڗ 
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ٚقيغ من٘ بٖ  ا ڣقعـ ضٖ سكاڗ القٖٝ الش ًٖ جسيمغ ج

لګ مقتل  ٕػ حت  ، ڣالت  سٕڤ ٚصا٥ ا استخٖام ال

ٚ٭ ) ٚحڤم محمٖ سنق ٗ  تتام يلڤڋ،  ي شهٚ  عاًما( 

ب  ي ےي ڣإڬ الجٛڤ  صيظ بٚسڢ 

طفاڋ من  قل خمسغ  صيظ علګ ا لګ جانظ ٗلڊ، 

ي ڣجڤههږ  ٚهږ بعمٚ سـ سنڤاػ،  صغ القٖٝ، كاڗ 

ي عيڗ ڣاحٖعب ڣثمغ   ٚ ٚصا٥ ااسفنۑي ڣفقٖڣا البص بال

ٚه، كاڗ قٖ فقٖ  ي سنڤاػ الثاثيڗ من عم ي شاب 

ي عينڢ  ا  ًٕ ي عيڗ ڣاحٖع، ليصاب مجٖ ٚه  طفڤلتڢ بص

ي  ٚصاصغ اسفنجيغ  ٚه نتيجغ ل السليمغ ڣليفقٖ بص

ٕڥ  ٚڥ  خ ي حااػ  عينڢ السليمغ، فأضحګ كفيًفاب ڣ

لګ  ي اليٖ ڣالحنڊ ڣ لګ ڣقڤٵ كسٙڤ  ٚصا٥ ااسفنۑي  ال

يًضا ثاثغ صحافييڗ كانڤا  صيظ  ي الطحاڋب ڣ ٜځ  تم

حٖا ٚتٖڣڗ السًڇ الڤاقيغ الخاصغ يغطڤڗ ا ف ڣي

ي الٚٝ ڣالڤجڢ  ٚصا٥ ااسفنۑي  حافييڗ، بال بال

 ڣالكتڀب

ي عٖع  طلقڤا  ٚطييڗ  ڗ الش ڣيتضح من ه٘ه اإفإاػ 

ٚصا٥ ااسفنۑي مخالفيڗ مخالفغ تامغ  حااػ ال

ٚصا٥ علګ الجٜ العلڤڬ  طاځ ال  ٚ التعليماػ الت تحظ

ٚ ام٠ با   طفاڋب من الجسږ ڣتحظ

لګ امفت٤ العام  ڣتڤجهـ جمعيغ حقڤځ امڤاطن 

ٚطغ ڣامستشاٙ القضائي للحكڤمغ مطالبغ بالتڤقڀ  للش

عإع  لګ حيڗ  ا،  ًٙ سٕڤ فڤ ٚصا٥ ا عن استخٖام ال

عماڋ  ٚصا٥ ضٖ  ي معقڤليغ استخٖام ه٘ا ال النظٚ 

ي ظل ڣقڤٵ اإصاباػ الصعبغ  لڊ  اإخاڋ بالنظام، ٗڣ

ٚقيغب الت لحقـ ب  سكاڗ القٖٝ الش

ڗ جمعيغ حقڤځ امڤاطن طالبـ  ٕٛ علګ ٗلڊ، 

بالحصڤڋ علګ التعليماػ الت تضبٰ استخٖام 

ٚطغ  ٙسلـ الش عقاب ٗلڊ  ي  ، ڣ سٕڤ ٚصا٥ ا ال

ي كانڤڗ الثاني  ا   ٜ ڬ 5تة2تعليماػ جٖيٖع لږ تجه  ،

ٚصا٥  ٙ نحڤ نصڀ سنغ علګ بٖ استخٖام ال ٚڣ بعٖ م

ب  سٕڤ  ا

 

اأذى الذي ُتلحقه الشرطة بُمجمل 
 السكان

 رّش "البوءش": 

ٚطغ  ي ه٘ه الفًڇع ڣهڤ استخٖام الش ٚ بٖ  خ ثمغ تجٖيٖ 

ٚيڄ  ١ت، ڣهڤ سائل يهٖف لتف ٙع تالبڤ ٚٙ لسيا امتك

ٚائحغ  امشاغبيڗ عبڇ ١ٙ ه٘ا السائل امنًڗ ال٘ڬ يتميڈ ب

ٚيهغ للغايغب   ك

ٚطغ لسائل تالبڤ ي القٖٝ ڣشمل استخٖام الش ١ت 

ٚا٭ ڣامبالغغ ڣسٰ  ٚقيغ حااػ كثيڇع تميڈػ باإف الش

١ت مڤجًها صڤب  حيا مكتظغب ڣحت حيڗ يكڤڗ تالبڤ

يًضا  نڢ يعلڄ  عماڋ اإخاڋ بالنظام، ف ي  ٙكيڗ  امشا

ائڢ  ٙاػ ڣاإسفلـ ڣيخلڀ من ٙڣ علګ البيڤػ ڣالسيا

يام كثيڇعب   ٙائحغ منتنغ يعانيها السكاڗ 

ٚطغ ب١ٚ ه٘ا السائل  ي مناسباػ عٖيٖع، قامـ الش ڣ

 ٗ ٙيغ،  لګ ٕاخل البيڤػ ڣامطاعږ ڣامصالح التجا امنًڗ 

لحاځ  ڣجاٵ الٚٝ، ڣ لګ الغثياڗ ڣ ٚيفغ  ٙائحتڢ الح ٕػ 

ٚڅ بيڤتهږ  ٚٙ بع٬ السكاڗ ت ٚاٙ باممتلكاػب ڣقٖ ق ض ا

ٚائحغب  ڗ تتا٧  ال لګ  يام   لعٖع 
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ي بع٬ ڣيتضح من اإ  ١ت  ڗ استخٖام تالبڤ فإاػ 

ح، ڣبشكل اعتباطي  ٚ ڣا ڬ تبڇي ٚڥ من ٕڣڗ  الحااػ ج

ي تلڊ اللحظغب  عماڋ مخلغ بالنظام  ڬ   ڣمن ٕڣڗ ڣقڤٵ 

 إغا اأحياء: 

عماڋ مخلغ  ا علګ  ًٕ ٚئيسغ ٙ ٙٵ ال غاځ الشڤا يشكل 

ي  لګ تشڤيشاػ كبيڇع  ٕػ  ضافيغ  بالنظام ڣسيلغ 

ٚڬ الح ي خاڋ شه حيا الفلسطينيغب ڣ ي ا ياع اليڤميغ 

يام  غلقـ  ڣڋ ڣالثاني  ٚين ا ٚئيسغ تش طڤيلغ امٖاخل ال

ٚطغ،  لأحيا الثاثغ الت ڣقعـ فيها مڤاجهاػ مٸ الش

ٚځ جانبيغ  ةةة,ة5ڣاضطٚ نحڤ  لګ ط خ٨ للجڤ 

ي نيساڗ  ٜحامب ڣ  5تة2حـ بالغغ ااكتظاٱ ڣال

ي ےي الطٙڤ بڤاسطغ مكعباػ غلقـ الش ًٙعا  ٚطغ شا

لګ مٖاٝٙ ڣبيڤػ  ٕڬ  ٙٵ ي ڗ ه٘ا الشا ٙغږ  اسمنتيغ، 

عقاب مڤاجهاػ مٸ  ي  لڊ  سكنيغ ڣعيإع طبيغ، ٗڣ

ي الحيب  ٚطغ   قڤاػ الش

لګ  لګ تشڤيشاػ صعبغ للغايغ ڣ ٙځ  غاځ امفا ٕڥ  ڣ

اع معاناع لٖڥ الكثيڇ من السكاڗ، ڣصعظ من سيڇ الحي

ٚ الطاب  لګ العمل ڣسف  ٚ اليڤميغ، ڣمن ضمن ٗلڊ السف

لګ  ٙاػ الطڤاٙ  ، ڣڣصڤڋ سيا لګ امٖاٝٙ ٙسيڗ  ڣامٖ

ي مقابل انژهاڅ حقڤځ السكاڗ بشكل  ، ڣغيڇهاب ڣ حيا ا

ا اإغاقاػ  ڗ الغايغ الكامنغ من ٙڣ ٙف، ف جسيږ ڣجا

ڗ   ٗ حغ،  عماڋ اإخاڋ بالنظام غيڇ ڣا كإٔاع لڤقڀ 

ٚكغ ڣالتنقل لٖڥ عم ٚيغ الح لياػ اإغاځ تم٠ بح

ٚكغ  ٚيغ الح نها تسمِ بح ا  ٙاػ،  ٚين بالسيا امساف

 ڣالتنقل للمشاعب

 

 : ّ للقانو ض مع  "قوائ سوداء" وف

ٚڥ  خ ٚػ البلٖيغ ڣسلطاػ  ج حٖاف الصيڀ  من٘ مطلٸ 

ي القٖٝ   ٜٛ حماػ ف٩ٚ ڣتطبيڄ للقانڤڗ بشكل مع

ٙػ ثا ٚقيغ،  عإع الهٖڣ  الش ڗ الغايغ منها  ي  الشڊ 

ي جلسغ  ڣالنظام بڤاسطغ التنكيل بمجمل السكاڗب ڣ

ي القٖٝ يڤم  ، تحٖف 4تة2ةتتة25للمجل٠ البلٖڬ 

ٙڬ، عن  ٕ ٚائٖ مڤشيڢ  ٚطغ، ال ي الش قائٖ لڤا الشماڋ 

ا من  ً ٙها جٜ ٜٛع باعتبا عملياػ تطبيڄ القانڤڗ امع

عماڋ اإخاڋ  تمكاب٠ الضغٰت الت تهٖف مڤاجهغ 

 بالنظام، علګ حٖ تعبيڇهب

ٚڥ تشغيل ڣسائل تطبيڄ  طاٙ ه٘ه العمليغ، ج ي  ڣ

قسام مختلفغ  ڣف٩ٚ القانڤڗ بشكل مكثڀ، بڤاسطغ 

ٛاع ٗلڊ تفعيل  ٚكغ امياه هجيحڤڗ، ڣبمڤا ي البلٖيغ، ڣش

ٚائظ ڣالتأميڗ الڤطن  ٚيغ مثل سلطغ الض جهاػ قط

ٚا ڣال ٚع اإج ائ ي ضمن حملغ تطبيڄ ٕڣ تنفي٘ ڣغيڇهاب ڣ

ٚاماػ تتعلڄ  ٚاقبڤ البلٖيغ غ صٖٙ م ٜٛع،  القانڤڗ امع

لقا قشڤٙ  بعٖٕ متنڤٵ من امخالفاػ الهامشيغ، مثل 

ٙٵب  ي الشا ٚاػ   امكس

ٗاٙ  ي شهٚ  ٙت٠ت بأڗ 5تة2ڣ ، كشفـ صحيفغ ته

ٛڣٕا بلٖيغ القٖٝ  من العام(  ٛ ا ٚطغ ڣالشاباڅ )جها الش

سما لفلسطينييڗ  ٚڥ قائمغ تحڤڬ مئاػ ا خ ڣسلطاػ 

خاڋ  عماڋ  ي  ٚقيغ مشتبهيڗ بالضلڤٵ  من القٖٝ الش

ٙسغ مختلڀ  ٚإ عائاتهږ، بغيغ مما ف سما  بالنظام ڣ

ڣامٚ هٖم  ڣسائل تطبيڄ ڣف٩ٚ القانڤڗ عليهږ، مثل 

ٕٕٚڣ الت  ٙيغب ڣيتضح من ال غاځ امصالح التجا للبيڤػ ڣ

نهما ڣصلـ من ا ي،  حا ٚ ال ٚي ٚطغ ڣالبلٖيغ علګ التق لش
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 ٚ م ڬ  نهما لږ يجٖا  اػ، ڣحت  لږ ينفيا ه٘ه اإعا

اػب  ي ه٘ه اإعا  م٦  

ڗ استخٖام ڣسائل تطبيڄ قانڤڗ بلٖيغ بالشكل 

ٚ يشكل تطبيًقا انتقائًيا للقانڤڗ بشكل  ٚي ي التق امڤصڤف 

ح ڣمتعمٖ ڣسڤ استغاڋ لصاحيا ػ تطبيڄ ڣا

ٚڬ الحٖين عن عقاب  القانڤڗ اممنڤحغ للبلٖيغب ڣيج

جماعي عقاب جمعي ضٖ عائاػ كاملغ تعاني ف٩ٚ 

ا لكڤنها عائلغ مشتبڢ  قانڤڗ مميًڈا تجاهها، ا لسبظ 

ٙتكاب مخالفاػ جنائيغب  با

ٙػ  لګ امستشاٙ القضائي للحكڤمغ، ح٘ ي تڤجڢ عاجل 

ڗ مج ٚطغ لقائمغ جمعيغ حقڤځ امڤاطن  ٕٚ تڤفيڇ الش

ي الخصڤصيغب  سما يشكل انژهاًكا غيڇ قانڤني للحڄ  ا

ا  ًٚ م ڗ يكڤڗ  ڣيمكن له٘ا التعاڣڗ بيڗ السلطاػ 

ڬ  ي ه٘ه الحالغ ا تملڊ  ٚطغ  ڗ الش ا  ا،  ًٕ محمڤ

ٚڥ،  خ لګ سلطاػ  سما مشتبهيڗ  ٚ قائمغ  ٚي صاحيغ بتم

جل اتخاٗ تٖابيڇ ف٩ٚ قانڤڗ ض  ٖهږب  من 

 

؟ ا بع  وما

 

ي  ٚقيغ من٘ نحڤ خمسغ عقٕڤ  يعي٤ سكاڗ القٖٝ الش

ڣاقٸ متڤاصل بالغ الش٘ٗڣ ڣااستثنائيغب فكل بعٖ ڣبعٖ 

ي  ٚ بكڤنهږ سكاًنا ا مڤاطنيڗ، يعيشڤڗ  ي حيڤاتهږ متأث

ٚاٵ متڤاصل  ي ص لګ ٕڣلغ هږ  منطقغ محتلغ ضمـ 

ٕٚ، ال٘ڬ يصعظ ٚائي من  معهاب ه٘ا الڤاقٸ امتف علګ ال

ي القٖٝ با حڤڋ ڣا  ٙاكڢ، يبقي الفلسطينييڗ  ٕ ٙه  الخا

ٚضيڗ انژهاكاػ جسيمغ ڣمتڤاصلغب   قڤع، ڣمع

ا بڤاسطغ  ا يمكن حل ه٘ه الڤضعيغ الشاٗع حًا كامًا 

لګ حيڗ بلڤٹ ه٘ا اليڤم،  تسڤيغ سياسيغ متفڄ عليهاب ڣ

ٚائيل تڤاصل التمسڊ بمڤق س ڗ ڣما ٕامـ  فها القائل 

ٚقيغ هي جٜ من منطقژها السيإيغ، يجظ  القٖٝ الش

ڣليغ  ٚائيليغ تحمل كامل امس علګ كل السلطاػ اإس

ڣاتباٵ سياسغ تحافٴ علګ حقڤځ اإنساڗ الخاصغ 

ٚقيغب  بسكاڗ القٖٝ الش

ڣبغيغ التعڤي٬ علګ عقٕڤ من اإهماڋ ڣتڤفيڇ بن تحتيغ 

اڗ، يجظ علګ بلٖيغ القٖٝ ڣخٖماػ ائقغ لصالح السك 

فٸ  ٚقيغ، ٕڣ ي القٖٝ الش خمغ  استثماٙ ميڈانياػ 

ٚإ  عمليغ تخطيٰ تهتږ باحتياجاػ السكاڗ كأف

ي ه٘ه  ٚاڅ الجمهٙڤ الفلسطين  ش ڣكمجتمٸ، ڣ

اػب  ٚا  اإج

ي  ٚكاػ، تعلن  ڗ بلٖيغ القٖٝ، ڣعلګ ٙسها نيڇ ب

نها ڣضعـ نصظ عينيه خيڇع  ا تقلي٨ الهڤاػ السنڤاػ ا

ٚقيغ علګ مٚ عقٕڤ عٖيٖعب  ي القٖٝ الش القائمغ 

خيڇع تخصي٨ ميڈانياػ  ي السنڤاػ ا ٚڥ  ڣبالفعل، ج

 ، ي مجااػ شت جٖيٖع لصالح السكاڗ الفلسطينييڗ 

ٙٵ  منها الًڇبيغ ڣالتعليږ ڣالخٖماػ امجتمعيغ ڣالشڤا

 ڣامڤاصاػب 

حيا الفلسطين يغ، ڣخصڤًصا مٸ ٗلڊ، يشيڇ ڣضٸ ا

نها لږ تتلَڄ بعٖ  لګ  ا الجٖاٙ،  حيا الڤاقعغ ٙڣ ا

اميڈانياػ ڣالجهٕڤ امطلڤبغب ڣمن خاڋ التحليل اميڈانياتي 

ٚتڢ  ڗ نسبغ ما استثم ٚتڢ جمعيغ عيڇ عميږ، ف ج ال٘ڬ 

ٚاڣحـ  ٚقيغ، ت ي القٖٝ الش قسامها  البلٖيغ بمختلڀ 

 ب3تة2ام % من مجمل ميڈانيغ ع3ت-ةتبيڗ 
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مليڤڗ شيكل علګ اميڈانيغ  ةثثٛيٖػ  5تة2ي عام 

خ٨  ڗ كل  ٚكاػ  ٙئي٠ البلٖيغ نيڇ ب علن  البلٖيغ، ڣ

ي  ٙتفاٵ ملحڤٱ  ٙع با ٚڣ ٚ بالض من سكاڗ القٖٝ سيشع

ي  حيقغ القائمغ  ي ضڤ الهڤاػ ال ع الحياعب ڣ جٕڤ

حيا  حيا الفلسطينيغ ڣا ع الحياع بيڗ ا جٕڤ

ٚائيلي  ّٙ لٖڥ السكاڗ اإس جږ الفقٚ الصا ي ظل  غ، ڣ

الفلسطينييڗ، ثمغ ڣاجظ تتحملڢ البلٖيغ ڣالحكڤمغ علګ 

ي  كبڇ بكثيڇ مما فعلـ  ، بتخصي٨ ميڈانياػ  حٖ سڤا

ٚقيغب   السابڄ لصالح القٖٝ الش

ي  ٚائيليغ  ٙيخها، صٖقـ الحكڤمغ اإس ي تا ٚع  ڣڋ م ڣ

ٚاڗ  ٜي ٚقيغ، خطغ خمسيغ مخص  4تة2ح صغ للقٖٝ الش

لګ نحڤ  ي  ةة3ضمن ميڈانيغ تصل   ٕٙ مليڤڗ ١بهب ڣڣ

من  نها تهٖف مڤاجهغ الڤضٸ ا الن٨ التڤضيحي للخطغ 

فٸ التطڤيٚ ااقتصإڬ  ي -ي القٖٝ ٕڣ ااجتماعي قًٖما 

حيا الفلسطينيغ، انطاًقا من امعتقٖ القائل بڤجٕڤ  ا

العنڀ لٖڥ سكاڗ من  تعاقغ ڣثيقغ بيڗ نطاځ ڣمستڤڥ 

ي  حيا شٚ ي  ٚقيغ، ڣبيڗ مستڤڥ الحياع  القٖٝ الش

 امٖينغتب 

ڗ يستثمٚ ثلن اميڈانيغ   ٙٚ ي ضڤ ٗلڊ، تق  5ب94-ڣ

ٚ ثلثاها  -مليڤڗ ١بهب ڗ يستثم من، ڣ مليڤڗ  ةة2-ي ا

ٚفاه ڣالتشغيلب  -١بهب  ي البن التحتيغ ڣالًڇبيغ ڣال

 ٙ ڗ استثما ليڤڗ ١بهب بعيٖ كل البعٖ عن م ةة2صحيِ 

ڗ ا خاف  ا  ع،  التغلظ علګ النقڤصاػ الهائلغ امڤجٕڤ

كبڇ مبلغ الًڈمـ الحكڤمغ  ننا نتحٖف هنا عن  علګ 

ي غضڤڗ  ٚقيغ،  ي القٖٝ الش ٙه  ٚائيليغ باستثما اإس

 فًڇع من عٖع سنڤاػب  

لګ حٖڣف  ٕڬ  ڗ ت ع  ٜيإع اميڈانياػ امڤعٕڤ يمكن ل

ٚػ كما يجظت ٗا استثم ي  -حسيناػ هامغ  ڬ 

ثنا تصٖيڄ  ٙقغب لكن، ڣحت  ااحتياجاػ الحقيقيغ ڣالحا

ڗ بع٬ البنٕڤ لږ تبلٙڤ ڣفًقا  ننا احظنا  الخطغ، ف

جل تلبيغ امصالح  لاحتياجاػ الفعليغ، بل من 

ٚقيغب  ي القٖٝ الش ٜ السيإع  ٜي ي تع ٚائيليغ الكامنغ   اإس

مليڤًنا  ث4% من 38الًڇبيغ، مثًا، سيخص٨  ففي مجاڋ

ٚڣػ  ٛيإع عٖٕ الحاصليڗ علګ شهإع البج لصالح 

ا  ًٖ ڗ نسبغ منخفضغ ج ي حيڗ  ٚائيلي(،  )التڤجيه اإس

ٚقيغ  ي القٖٝ الش من طاب الثانڤياػ الفلسطينيغ 

ٚائيليغب  ٚڣػ اإس  يتقٖمڤڗ امتحاناػ البج

ٚڬ لګ جانظ ٗلڊ، ڣڣفًقا للخطغ  الخمسيغ، سيج

ٙي٠ اللغغ  3استثماٙ  ٜيٜ تٖ ماييڗ ١بهب لغ٩ٚ تع

 ٙ ٚڬ استثما ٙنغ، سيج ب ڣعلګ سبيل امقا ي امٖاٝٙ العبڇيغ 

ڗ ثمغ  4ب5 ٙغږ  ٚب،  ي مخططاػ منٸ التس ماييڗ ١بهب 

ٚب  5تحاجغ لـ  جل مڤاجهغ نطاځ التس مليڤڗ ١بهب من 

لڊ ڣفڄ ح ٚقيغ، ٗڣ ي القٖٝ الش ساباػ ااستثنائي 

ي البلٖيغب  ٚيغ الًڇبيغ  ٚتها مٖي  ج

ي مجااػ البن التحتيغ  ٚجڤ  لګ جانظ التحسيڗ ام

ي  ٙڬ  ٚا تغييڇ ج٘ ڣالخٖماػ، ثمغ حاجغ ملحغ إج

ٚقيغب ه٘ه  ي القٖٝ الش من  ٚطغ ڣقڤاػ ا مسلكياػ الش

ٚطي  ڗ العنڀ الش  ٗ ٙئغ،  ا ڣطا ًٖ حاجغ ملحغ ج

متاحغ بشكل غيڇ مائږ، يشكاڗ ڣاستخٖام الڤسائل ا

جسإهږ، ناهيڊ  ا علګ حياع السكاڗ ڣعلګ سامغ  ًٚ خط

ٚين ڣعلګ  سقاطاػ ٗلڊ علګ القاص ع  بأڗ خطٙڤ

ٚڥ هي مضاعفغب خ  امجمڤعاػ الهشغ ا
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ٚطغ الحفاٱ علګ النظام  من صاحياػ ڣمهام الش

ٙسژها ضٖ  من، ڣهي تملڊ ڣسائل قڤع يمكنها مما ڣا

ڗ امخليڗ با ٚطي  لنظام ڣالقانڤڗب ڣمن ڣاجظ كل ش

يح٥ٚ علګ عٖم استخٖام الڤسائل امتاحغ لڢ بشكل 

ي  جل تحقيڄ الهٖف الكامن  ٜيٖ عن الحاجغ من  ي

ا يش٘ڣا عن قڤاعٖ  الحفاٱ علګ النظام العام، ڣ

 ٙ خطا ڣڋ ٕڣڗ تشكيل ا ٛمغ للح حكام الح٘ٙ الا ڣ

ٜائٖعب   ال

ٚائيل تبيڗ س ٚطغ  جل تقلي٨  يجظ علګ ش ٚيڄ من  الط

ٚٙين بًٖا من تڤسيعها، ڣالسماٍ بمڤاصلغ  ٚع امتض ٕائ

 ٙڣتيڗ الحياعب 

لګ حيڈ التنفي٘  ٚاجها  خ ڗ تطبيڄ تغييڇاػ حقيقيغ ڣ

ٚائيليغب  ًٙيا لٖڥ السلطاػ اإس يستڤجباڗ تغييڇ تڤجڢ ج٘

ي السكاڗ  ٚڥ  ڗ ت ڣيجظ علګ ه٘ه السلطاػ 

خاًصا يجظ الحفاٱ علګ الفلسطينييڗ بالقٖٝ 

فٸ حقڤځ  ٚامژهږ كبشٚ، ڣالٖفاٵ عن حيڤاتهږ، ٕڣ ك

ٚاٵ الٖمڤڬ ما  ٗا كاڗ الص اإنساڗ الخاصغ بهږ، حت 

ٙٵ القٖٝب  ي شڤا ا  ًٚ ٜاڋ ٕائ  ي

 

 

 قائم امصادر:

وط إقام  : مش

 ، ٜيغ لإحصا ٚك ٚع ام ٚائيل: محغ عن امٖڗ الكبڇڥ الٖائ س ي  ٙقږ امجتمٸ   ٚ ٚي ڣڋ ث، تق ٚين ا  ب 4تة2، تش

ٙع الٖاخليغ ا ٚيغ امعلڤماػ -لطلظ تهامڤكيٖ  ٕٙ ٛڣ ٕٚت ڣفقًا لقانڤڗ ح ٜ الٖفاٵ عن الف ٚك ٙ  ،م  ب4تة2ب3ب23ئ من تا

ٚ الٖاخليغ 9ث29/تتملڀ محكمغ عليا  ي ٚاعيڗ ضٖ ٛڣ  ب محمٕڤ ق

قتيڗ ٕائميڗت، ٙ  تم يا  ب2تة2جمعيغ عيڇ عاميږ، 

ٚائيل س لګ  ي ظل قانڤڗ امڤاطنغ ڣالٖخڤڋ  ٚقيغ  ي القٖٝ الش قـ؟ الحياع  ٚ م م ٕٚ-هامڤكيٖتت، ت ٜ الٖفاٵ عن الف ٚك ، تم

 ب 4تة2يلڤڋ 

Palestinian Families under Threat: 10 Years of Family Unification Freeze in Jerusalem, The 

Society of St. Yves, December 2013 

ٚائيل ي اس ع الڤضٸ  -حقڤځ اانساڗ  ڣڋ 4تة2صٙڤ ، الفصل حڤڋ حقڤځ اانساڗ 4تة2، جمعيغ حقڤځ امڤاطن، كانڤڗ ا

ٚقيغ، صفحاػ   ب23-ة3ي القٖٝ الش

http://www.cbs.gov.il/publications14/rep_07/pdf/h_print.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2015/1159350.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2015/1159350.pdf
http://www.acri.org.il/he/2356
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_0.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_0.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2014/1158910.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2014/1158910.pdf
http://www.saintyves.org/uploads/files/10_years_freeze_of_family_unification_in_jerusalem.pdf
http://www.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2014/12/theState-of-Human-Rights-in-Israel-Arabic-2014.pdf
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فاه:   الفق وال

ٚڣقاػ ااجتماعيغ  ٚ ڣالف ٚين الثاني 3تة2جږ الفق ، تش سسغ التأميڗ الڤطن ٚ م ٚي  ب4تة2، تق

ڣڋ عن تطبيڄ ٚيغ امعلڤماػ ٕٙ امس ڣڗ  قانڤڗ ح ي بلٖيغ القٖٝ لتڤجڢ جمعيغ حقڤځ امڤاطن حڤڋ خٖماػ الش

ٚقيغ ي القٖٝ الش ٙئ  ،ااجتماعيغ   5تة2ب3ب29من تا

ٚ علګ الڤضٸ اا ٚقيغ،تأثيڇ سياسغ الفق ي القٖٝ الش ٙ  قتصإڬ  يا   ب2تة2جمعيغ حقڤځ امڤاطن، 

 

:  التعلي

ٚيغ امعلڤماػ ڣڋ عن تطبيڄ قانڤڗ ح ي القٖٝ ي بلٖيغ القٖٝ لتڤجڢ جمعيغ حقڤځ امڤاطن حڤڋ التعليږ  ٕٙ امس

ٚقيغ ٙئ  ،الش  ب5تة2ب3بت2من تا

ٚع الًڇبيغ ڣالتعليږ 3ث8/53ةملڀ محكمغ عليا  ي  ب بڤ لبٖع ضٖ ٛڣ

ٚئي٠ لجنغ التعليږ التابعغ للكنيسـ تڤجڢ جمعيغ حقڤځ امڤاطن ٚقيغ ل ي القٖٝ الش ٚب الطاب  ٙئ  ،حڤڋ تس من تا

 4تب2ب9

ٛ التعليږ ي القٖٝ للعام  مجمڤعغ معطياػ حڤڋ جها ٚع التعليږ   ب 5تة2-4تة2، ٕائ

ٚائيل ٙقږ 4تة2للعام  ااحصا السنڤڬ إس ٜيغ، جٖڣڋ  ٚك ٚع ااحصا ام  ب35ب8، ٕائ

ي مناطڄ السلطغ الفلسطينيغ ٚب للطاب  ٜڬ لإحصا اتتة2-ث99ت نسظ التس ٚك ٛ ام ب، الجها  لفلسطين

 

 التخطيط والبناء: 

ٚقيغ ي القٖٝ الش حيا الفلسطينيغ  ي ا ي مصيٖع التخطيٰ: السياسغ، التنظيږ ڣالتطڤيٚ   -، جمعيغ تبمكڤمتالبنا 

جل حقڤځ التخطيٰ، نيساڗ   ب5تة2مخططڤڗ من 

ٚعت ٚب السڤاح ٙطغ الهيكليغ لع حافغ اللجنغ امحليغ صإقـ علګ الخا ٙ عن ت، بياڗ لل  ب4تة2ب9ب3، بلٖيغ القٖٝصإ

ي نسيٌ ات ٙثيًا من ٕڣڗ تخطيٰ مفصلام٠  ي بيـ صفافا سيكڤڗ كا حافغ، جمعيغ تبمكڤملحياع  مخططڤڗ  -ت، بياڗ لل

جل حقڤځ التخطيٰت،   ب 3تة2ب8ب23من 

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/oni2013.aspx
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-education0315.pdf
http://www.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2012/12/EastJlem-Poverty-ARABIC.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-education0315.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-education0315.pdf
http://www.acri.org.il/ar/?p=1947
http://www.acri.org.il/he/31558
http://www.acri.org.il/he/31558
https://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi.aspx?year=2014
https://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi.aspx?year=2014
http://tinyurl.com/ok7q7n3
http://tinyurl.com/ok7q7n3
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education-1994-2013-09A.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education-1994-2013-09A.htm
http://bimkom.org/ar/?p=1474
http://bimkom.org/ar/?p=1474
https://www.jerusalem.muni.il/Messages/Msg_84/Pages/arabasahabld.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/Messages/Msg_84/Pages/arabasahabld.aspx
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ٚنسيغ، العيسڤيغ، عناتا ت ي القٖٝ ناقشـ مخطٰ إقامغ مڤقٸ ٕفن للنفاياػ بيڗ التلغ الف ٜيغ  ٚك لجنغ التخطيٰ ام

جل حقڤځ التخطيٰت، مخططڤڗ م -ت، بياڗ صحفي، جمعيغ تبمكڤمڣشعفا٭  ب4تة2ب2تب5تن 

 

ّي: ل واإخاء القس م امنا  ه

ي عام  ٚع عامغ علګ ااڣضاٵ اانسانيغ  ي ا ،4تة2حياع مجٜع: نظ ڣڗ الفلسطينيغ  ٙ مكتظ تنسيڄ الش ٗا ٙاض  امحتلغ، 

 ب 5تة2

ٚڣڗ -هامڤكيٖ ت9ة4/8تملڀ محكمغ عليا  خ من ڣ ٚ ا ي ٚڣڗ ضٖ ٛڣ خ ٕٚ ڣ ٜ الٖفاٵ عن الف ٚك  ب م

ٚسكي،  ي الحي ااسامي لصالح مستڤطنيڗفيڀ طط ٚطغ ستخلي عائلغ من بيژها   ب 5تة2ب3بة2، مڤقٸ محإثغ محليغ، الش

"The end of the evacuation deadline of Shamasneh family from their house in the neighborhood of 

Sheikh Jarrah",  silwanic.net - Wadi Hilweh Information Center - Silwan, 1.3.2015 

 

  امياه وامجاري:

ٚيغ امعلڤماػ ڣڋ عن تطبيڄ قانڤڗ ح ي القٖٝ  ٕٙ امس ٙڬ  ٙابطغ امياه ڣامجا لتڤجڢ جمعيغ حقڤځ  (تهجيحڤڗت)ي 

ٙئ  ،امڤاطن  ب4تة2ب2ب5تمن  تا

ٚف الصحي صنٖڣقغ ضٖ السلطغ الح 4/2235تملڀ محكمغ عليا   كڤميغ للمياه ڣالص

  

 : ي ما الب  خ

ٚائيل 4ت44/ةتملڀ محكمغ عليا  ٚيٖ اس ٚكغ ب ٚڣڗ ضٖ ش خ  ٙاسږ عبيٖاػ ڣ

  ل:عيادا اأم والطف

ٚيغ امعلڤماػ ڣڋ عن تطبيڄ قانڤڗ ح ي  ٕٙ امس م ڣالطفل  ي بلٖيغ القٖٝ لتڤجڢ جمعيغ حقڤځ امڤاطن حڤڋ عيإاػ ا

ٚقيغ ٙئ  ،القٖٝ الش  ب5تة2ب3ب29من تا

م ڣالطفل  ي مڤقٸ بلٖيغ القٖٝب  قائمغ بعيإاػ ا

 

 

http://bimkom.org/2013/08/%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99/
http://bimkom.org/2013/08/%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99/
http://bimkom.org/2013/08/%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99/
https://www.ochaopt.org/documents/annual_humanitarian_overview_2014_arabic_final.pdf
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents2580
http://mekomit.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%9F/
http://silwanic.net/?p=57022
http://silwanic.net/?p=57022
http://silwanic.net/?p=57022
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-water0215.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-water0215.pdf
http://www.acri.org.il/ar/?p=3899
http://www.acri.org.il/he/17461
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-tipot-halav0315.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-tipot-halav0315.pdf
https://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/site245#67ef1e9a-e290-45df-bf35-a4d805426014=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22s%22%3A21%7D
https://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/site245#67ef1e9a-e290-45df-bf35-a4d805426014=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22s%22%3A21%7D
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 : ط  الش

ٚطغ لطلظ جمعيغ حقڤځ امڤاطنٙ  ٙئ  ٕ الش ٚقيغ، من تا ي القٖٝ الش ٚيغ امعلڤماػ حڤڋ ااعتقااػ  ڣفقًا لقانڤڗ ح

 ب 5تة2ب3ب5ت

ٚ حڤڋ  تڤجڢ جمعيغ حقڤځ امڤاطن ٙي ٚ تقا ي اعقاب نش ٚطغ  ٚطغ اللمفت٤ العام للش ٚ٭ لش ٙئ  ،ٖسييڗضٖ امقامف ي تا

 ب4تة2بثبتت

ي  تڤجڢ جمعيغ حقڤځ امڤاطن ٚصا٥ ااسفنۑي  ٙ القضائي للحكڤمغ حڤڋ استخٖام ال ٚطغ ڣللمستشا للمفت٤ العام للش

  بالقٖٝ

ٚقيغب  ڤاطنتڤجڢ جمعيغ حقڤځ ام ي القٖٝ الش ١ت  ٚطغ حڤڋ استخٖام الـتبڤ  للش

ٙئ  تڤجڢ جمعيغ حقڤځ امڤاطن ٙ القضائي للحكڤمغ من تا تب 5تة2ب3بةتللمستشا ا  ، حڤڋ تقڤائږ امقٖسييڗ السٕڤ

 

 : انيا  مي

ٚائيليغ علګ الخطغ ا ٙئ مصإقغ الحكڤمغ ااس ي تا ٚقيغ  صإقـ علګ خطغ ب تالحكڤمغ 4تة2بتبت2لخمسيغ للقٖٝ الش

ي القٖٝ ةة3ٙئي٠ الحكڤمغ اضافغ  ٚ ااقتصإڬ ڣااجتماعي  حافغ صإمليڤڗ شاقل للتطڤي ٙئي٠ ت، بياڗ لل ٙ عن مكتظ 

 ب 4تة2بتب29الحكڤمغ، 

ٚقيغتت ي القٖٝ الش حيا  ي ا ي البن التحتيغ للمڤاصاػ  ٙهږ  ٕٙ شاقل سيتږ استثما ٙ عن نصڀ مليا حافغ صإ ، بياڗ لل

ٙع امڤاصاػ،  ا  ب 2تة2ب2ب22ٛڣ

ٚقيغ3تة2ميڈانيغ  -بلٖيغ القٖٝ ي القٖٝ الش  ٙ ڣڋ، : نسبغ ااستثما  ب 4تة2، جمعيغ عيڇ عاميږ، كانڤڗ ا

ٚڥ ميڈانيغ العام ت ٙ عن بلٖيغ القٖٝ، لبلٖيغ القٖٝت 5تة2بش حافغ صإ  ب 5تة2بتب9ت، بياڗ لل

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/04/EJ-FOI-police0315.pdf
http://www.acri.org.il/ar/?p=4130
http://www.acri.org.il/ar/?p=4130
http://www.acri.org.il/ar/?p=4520
http://www.acri.org.il/ar/?p=4520
http://www.acri.org.il/ar/?p=4460
http://www.acri.org.il/ar/?p=4570
http://www.acri.org.il/ar/?p=4570
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokesJerusalemPituch290614.aspx
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokesJerusalemPituch290614.aspx
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokesJerusalemPituch290614.aspx
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1963:dover-2012-02-22&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%202013%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%25
https://www.jerusalem.muni.il/Messages/Msg_84/Pages/municipalbudget2015.aspx


 
 

 

 

 

 



 


