
لالخ 2018 سدقلاو  ةفضلاب  يلیئارسإ  كاهتنا  فلأ   32 ریرقت : كیفارجوفنا :
ریانی 2019 02:03 م يناثلا /  نوناک   16

تاكاهتنا قثوي  يذـلا  يونـسلا  اـهريرقت  ةـيبرغلا ، ةفـضلاب  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  ةـيمالعإلا  ةرئادـلا  تردـصأ 
ماع 2018 لالخ  نيتلتحملا  سدقلا  ةنيدمو  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  نيينيطسلفلا  نينطاوملا  قحب  يليئارسإلا  لالتحالا 

دمعتملا لــتقلا  تاــيلمع  نــيب  اــم  تعوــنت  اــًكاهتنا ، تــغلب 32252  ةيليئارــسإلا  تاــكاهتنالا  عوــمجم  نإــف  ريرقتلا  بــسحبو 
رفسلا نم  عنملاو  تاسدقملا  سيندتو  تاكلتمملا  ةرداصمو  لزانملاو  ندملا  ماحتقاو  ةمهادمو 

عئارذ تحت  اًيناديم  همادـعإ  مت  مهنم  ددـع  اًينيطـسلف ، يـضاملا 49  ماعلا  لـالخ  تلتق  لـالتحالا  تاوق  نأ  ريرقتلا  حـضوأو 
نينطوتسملا تاءادتعاو  لالتحالا  دونج  صاصرب  نيرخآ  اًينيطسلف  بيصأ 3567  اميف  ةيهاو ،

ىلإ اًريـشم  نسلا ، يف  رابك  لاجرو  ءاسنو  لافطأ  مهنيب  اًينيطـسلف  اًنطاوم  لالتحالا 5538  لاقتعا  يونـسلا  ريرقتلا  قثوو 
، راكــشب ةــلئاعو  يثوغربـلا  حــلاصو  ةولاـعن  فرــشأ  ديهــشلا  نيدراـطملا  تـالئاع  تلاـط  يتـلا  كـلت  لاـقتعالا  تــالمح  زربأ  نأ 

ليلخلا ةنيدم  يف  ءاسنلا  نم  ددع  لاقتعاو 

ىرقلاو ندـــملا  لخادـــم  ىلع  وأ  ةــــسيئرلا  قرطلا  يف  لـــالتحالا  اـــهماقأ  يتـــلا  ةيركــــسعلا  زجاوـــحلا  لدــــعم  نأ  ىلإ  راـــشأو 
ةـلتحملا 6434 سدـقلاو  ةفـضلا  ندـمل  تاماحتقالا  ددـع  غلب  اميف  اًزجاح ، تغلب 4464  تقؤـم  وأ  مئاد  لكـشب  تاـميخملاو 

اًماحتقا

غلب اميف  ةلتحملا ، سدقلا  ةـنيدم  يف  اهنم  ًالزنم  ريرقتلا 66  قفو  ماع 2018م ، لالخ  ًالزنم  لالتحالا 136  تاوق  تمدـهو 
ًالزنم اهتمهادم 3361  تمت  يتلا  لزانملا  ددع 

ىرخأ تاكلتمم  ترمد  اميف  ريرقتلل ، اًقفو  ةيلمع  نيينيطسلفلا 369  نينطاوملل  دوعت  تاكلتمم  ةرداصم  تايلمع  ددع  غلبو 
ةيلمع يف 381 

لالتحالا 3429 تاوق  تعنم  اميف  نيينيطـسلفلا ، نينطاوملا  قحب  نونطوتـسملا  اهذفن  ءادـتعا  ةـلاح  ريرقتلا 762  دصرو 



رفسلا نم  اًينيطسلف 

لجس اميف  ىصقألا ، دجـسملاو  ةلتحملا  سدقلا  ةنيدم  نع  نيينيطـسلف  تدـعبأ 206  يليئارـسإلا  لالتحالا  تاوق  نأ  نيبو 
ىصقألا دجسملا  دض  تناك  اهتيبلاغ  تاسدقملل  سيندتو  ماحتقا  ةلاح   291

فيرجتو ةرداـصمو  ىرخأ  ءاـنبل  تاـططخمو  ةينكــس  تادــحو  ءاـنب  نـيب  اـم  عوـنت  اًـيناطيتسا  اًـطاشن  ريرقتلا 91  ىــصحأو 
شيجلل تاركسعمو  ةيناطيتسا  رؤب  ةماقإو  ةعسوتو  قرط  قشو  تامنودلا  فالآ 

ىلع ءادـتعالاو  ميلعتلا  ليطعت  اـهيف  مت  ةـلاح  يف 45  ةحـصلاو  ميلعتلا  يعاـطق  تفدهتـسا  لـالتحالا  تاوـق  نأ  ىلا  تفلو 
ةيبط مقاوط 

ماع 2018م لالخ  ةيليئارسإلا  تاكاهتنالل  اًضرعت  رثكألا  يه  ليلخلاو ، سلبانو  سدقلاو  مار هللا  ندم  نإف  ريرقتلل  اًقفوو 

( انه نم  ) الماك : ريرقتلا  ليمحتل 

http://fileshamasps/violations2018pdf

	انفوجرافيك: تقرير: 32 ألف انتهاك إسرائيلي بالضفة والقدس خلال 2018

