األمم املتحدة

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
األرايض الفلسطينية املحتلة

القدس الرشقية:

مخاوف إنسانية أساسية
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يعيش يف القدس الرشقية يف الوقت الحايل ما يقرب من  298,000فلسطيني ،إضافة إىل  200,000مستوطن إرسائييل يعيشون يف مستوطنات أنشئت منذ عام  1967يف
انتهاك للقانون الدويل.
ُيحظر عىل أربعة ماليني فلسطيني من باقي األرض الفلسطينية املحتلة دخول القدس الرشقية بدون تصاريح إرسائيلية
يصعب الحصول عليها.
يتم التحكم يف الوصول إىل القدس الرشقية من خالل معيقات حركة مادية وإدارية .وال يستطيع الفلسطينيون الذين يتمكنون من الحصول عىل تصاريح سوى استخدام
ّ
أربعة حواجز من بني  13حاجزا تقع عىل طول الجدار.
يفتقر سكان القدس الرشقية الفلسطينيون إىل وضع إقامة قانوين وآمن .وألغت السلطات اإلرسائيلية إقامة ما ال يقل عىل  14,000فلسطيني يف القدس يف الفرتة بني
 1967ومنتصف عام 2010
يعزل الجدار اآلالف من الفلسطينيني من سكان القدس الرشقية عن املركز الحرضي للمدينة؛ يتعني عليهم الوصول إىل حواجز مكتظة للوصول إىل خدمات الصحة
والتعليم وخدمات أخرى من حقهم الحصول عليها كمقيمني.
يتم تخصيص سوى  13باملائة
متت مصادرة  35باملائة من أرايض القدس الرشقية لتطوير املستوطنات اإلرسائيلية ومل
ّ
من القدس الرشقية للبناء الفلسطيني ،معظمها مقام عليها مبان أصال.
ما ال يقل عن ثلث منازل الفلسطينيني يف القدس الرشقية غري حاصلة عىل تراخيص بناء ،وهي تراخيص يصعب الحصول عليها ،وهو األمر الذي من املمكن أن يعرض
أكرث من  90,000مواطن لخطر التهجري وما له من أثر نفيس.
ومنذ عام  ،1967هدمت السلطات اإلرسائيلية  2,000منزل تقريبا يف القدس الرشقية.
عدة مئات من سكان القدس الرشقية الفلسطينيني عرضة لخطر التهجري القرسي بسبب األنشطة االستيطانية السيام يف
البلدة القدمية وسلوان والشيخ جراح.
هنالك نقص مزمن يف قاعات الدراسة يف القدس الرشقية ،ويتطلب بناء  2,200قاعة دراسة إضافية الستيعاب األطفال الفلسطينيني كام أنّ العديد من املنشئات املوجودة
حاليا غري مالمئة وال تستويف املعايري.

1 .1إنّ ضم إرسائيل للقدس الرشقية وأرايض الضفة الغربية
املحيطة أحادي الجانب ،يُخالف القانون الدويل ،وال يعرتف
بالضم املجتمع الدويل الذي يعترب القدس الرشقية جزءاً
من األرض الفلسطينية املحتلة( .أنظر قرارات مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة .)478 ،476 ،471 ،267 ،252
2 .2أدت التدابري اإلرسائيلية ،منذ عام  ،1967إىل تغيري وضع
القدس الرشقية وأثرت عىل وضع إقامة فلسطينيي
التعليمية
الخدمات
إىل
ووصولهم
الرشقية،
القدس
والصح ّية ،وقدرتهم عىل تخطيط وتطوير مجتمعاتهم.
واإلخفاق يف معالجة هذه العوامل عىل املدى البعيد يهدد
بتقويض الوجود الفلسطيني يف القدس الرشقية.
القدس
يف
اإلرسائيلية
االستيطانية
النشاطات
3 .3تعترب
الرشقية غري قانونية وتنفذ عىل حساب األرايض واملوارد
مام يرتك
املخصصة للبناء والتطوير الفلسطينيني،
السكان عرضة للطرد والتهجري القرسي ونزع امللكية.
يقع عىل عاتق إرسائيل بوصفها القوة املحتلة مسؤولية
الفلسطينيني
السكان
ملنفعة
املحتلة
األرايض
إدارة
املتمتعني بالحامية.
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4 .4إنّ القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل التنقل والوصول
تعيق وصول الفلسطينيني من بقية الضفة الغربية ومن
قطاع غزة إىل الخدمات يف القدس الرشقية ،مبا يف ذلك
املنشآت الصحية التي توفر خدمات صحية متخصصة
وطارئة غري متوافرة يف أي أماكن آخرى يف األرض
البريوقراطية
املعيقات
املحتلة.
الفلسطينية
وتحدّ
واملادية كذلك من قدرة العاملني الطب ّيني من الوصول
إىل املستشفيات والعيادات ومن قدرة الطالب عىل
الوصول إىل مدارسهم.
املتصلة
والقيود
املستوطنات
وتوسع
الجدار
5 .5إن
املفروضة عىل تنقل الفلسطينيني تعزل عىل نحو
متزايد القدس الرشقية – وهي محور حياة الفلسطينيني
السياسية والتجارية والدينية والثقافية  -عن باقي
األرض الفلسطينية املحتلة .وسيزيد التوسع االستيطاين
املخطط له يف املنطقة منطقة القدس األوسع،
وخصوصا مرشوع رشق  ،)E1( 1من هذه العزلة.
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