
 

 

 

 بيان صحفي
 

 منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية المقيم يدعو إلى وقف فوري ألعمال الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية
 

 3102يناير /كانون الثاني 32القدس، 

 
 

إقدام  ازاءالجمعة قلقه البالغ يوم عن راولي، . جيمس والسيد لشؤون اإلنسانية، اومنسق األمم المتحدة ل المقيم قمنس  ال عربأ
 .السلطات اإلسرائيلية على سلسلة من أعمال هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية

 
بعض "وأكد السيد راولي أن ." فلسطينياً، أكثر من نصفهم أطفال 77 هجيرت تم  في األيام الثالثة الماضية، "وقال السيد راولي 

والتهجير وتتعارض أعمال الهدم التي تفضي إلى الطرد . مها المجتمع الدولي لدعم العائالت الضعيفةلتي هدمت قد  المباني ا
 ."ويجب أن تتوقف في الحال. مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وتسبب معاناة وتوتر ال داعي لهما ينالقسري

 
يناير إقدام السلطات اإلسرائيلية على هدم /كانون الثاني 31مم المتحدة، منذ ل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألوسج   

فلسطينياً  95ر تضر  وباإلضافة إلى هؤالء المهجرين، . والقدس وأريحا والخليلهللا مبنى للفلسطينيين في محافظات رام  23

وثمانية على األقل من هذه . بأشكال أخرى، السيما جراء هدم مباني ضرورية لكسب الرزق، معظمها حظائر للماشيةآخر 
 .مولتها جهات مانحة دوليةالمباني 

 
( ج)مبنى مملوكة للفلسطينيين في المنطقة  951وتفيد أرقام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن السلطات اإلسرائيلية دمرت 

للتهجير في الضفة الغربية منذ أن  ىوهو أعلى مستو –شخصاً  0,077، مما أدى إلى تهجير 3102رقية، في عام والقدس الش

 .3112في عام منهجي بشكل  ا الهدمياقضرصد بدأ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 
ضد الفلسطينيين، تمييز وفي القدس الشرقية على ( ج)وتنطوي سياسات تخطيط المباني التي تطبقها إسرائيل في المنطقة 

ونتيجة لذلك يقوم كثير من الفلسطينيين بالبناء بدون . للغاية الحصول على تصاريح بناء ماألمر الذي يجعل من الصعب عليه
يجب أن يحصل الفلسطينيون على فرصة . لهدمبناء لتلبية احتياجاتهم من السكن ويخاطرون بأن تتعرض مبانيهم لتصاريح 

   .تخطيط عادل ومنصف يضمن تلبية احتياجاتهم من السكن نظامللمشاركة في 
 

 انتهي
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