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  بيـان صـادر عن مكـتب المفـوض السـامي لحقـوق اإلنسـان

   الفلسـطينية المحـتلةضفـي األر

   
  2009 مايو/ أيار1                                                                               

 

يف يوم اجلمعة بضرورة الوقف  رض الفلسطينية احملتلةمكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف األ دعا

وأضاف بأن عمليات . ض الفلسطينية احملتلةدم للمنازل الفلسطينية يف األروجة أوامر اإلخالء واهلالفوري مل

قوق  اخلاص باحلاهلدم واإلخالء القسري، كما هو ممارس يف األرض الفلسطينية احملتلة، ينتهك العهد الدويل

هذه الظاهرة هلا أمهيتها اخلاصة فيما يتعلق مبنطقة القدس إن أضاف املكتب، . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  . وهدم املنازل والتشريدباإلخالء القسريشخاص من األئات الشرقية، حيث يهدد امل

  
ويأزمة ( التابع لألمم المتحدة لشؤون اإلنسانيةانشره مكتب تنسيق تقرير حدث أم قد

 في الوقت ،واقعية الزمة بيانات) "شرعيةالغير "اهرة البناء فهم ظ: التخطيط في شرقي القدس
تراخيص  و لملكية األرض،والمتشابكة حول القضايا المعقدة معمقالمناسب، تم بحثها بشكل 

أوامر اإلخالء والهدم في األرض باإلضافة إلى ، "شرعيةالغير "المنشآت السكنية ، والبناء
. الواقعة في الضفة الغربية C طقاعلى القدس الشرقية ومنبالتركيز ، وذلك الفلسطينية المحتلة

لقي الضوء على محنة مئات الفلسطينيين المتضررين من أوامر الهدم  هذا التقرير يوعليه فإن
مكتب المفوض السامي لحقوق وفي هذا الصدد، فإن . مؤخراًتشردوا باإلضافة إلى أولئك الذين 

  . تماماً حول هذه القضاياالقلق ذاته يشاطر االنسان في األرض الفلسطينية المحتلة
  

ناطق م" بلدية القدس على أنها هافنّتقع العديد من المباني الفلسطينية في مناطق تص
 88 حيث تخطط بلدية المدينة لهدم ،منطقة سلوان في القدس الشرقيةعلى سبيل المثال، ف. "ضراءخ
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، "وادي الملك "دى اإلسرائيليين بمبنى سكني فلسطيني بهدف شق طرق لساحة أثرية تعرف ل
 ما يزيد تشريدإن الهدم المخطط له سيؤدي إلى وكنتيجة لذلك، ف. "البستان"ـ ولدى الفلسطينيين ب

هذا ليس سوى مثال على أوامر الهدم إن ف، ولسوء الحظ.  شخص بشكل قصري1000على 
اً في تقرير مكتب تنسيق  القصري المتعددة في القدس الشرقية والتي تم توثيقها جيدخالءواإل

 .نسانيةالشؤون اإل
  

حصل يلم  تم هدمهاالمنازل التي أشارت إلى أن الحكومة االسرائيلية أن بالرغم من و
امكانية يفتقرون إلى أن الفلسطينيين  الضرورية، فإن الحقيقة هي بناءالتراخيص على مالكوها 

 نسانيةون اإلتنسيق الشؤن قبل مكتب فكما هو مبين م .ثل هذه التراخيصإلى محقيقي الوصول ال
مساحة أرض القدس الشرقية  المناطق التي تم ضمها إلى فقط من% 13 فإن ،التابع لألمم المتحدة

القسم األعظم كما أن .  ألغراض اإلنشاء الفلسطينيمن قبل السلطات اإلسرائيليةمصنفة هي حالياً 
 إن الفلسطينيين المتقدمينة إلى ذلك، فباإلضاف. اآلن مكتظاً باالنشاءاتأصبح % 13 الـ من

 الصرامة إلثبات ملكية األرض ضمن لبناء يواجهون متطلبات شديدةللحصول على تصاريح ل
  .مرهقة وتكاليف باهظةإجراءت 

  
ونتيجه لهذا، يفي القدس الشرقية ومناطق لحصول على تصريح بناء اعد Cًغير  أمرا 

 وفي الوقت ذاته، فإن الزيادة . للعديد من العائالت الفلسطينية التي تحتاج إلى مأوى بالنسبةممكن
في عدد المنشآت الجديدة في المستوطنات والبؤر اإلستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية قد 

  .، وفقاً لمنظمة السالم اآلن اإلسرائيلية2007 مقارنة مع العام 2008في العام % 69ارتفع بنسبة 
  

رض الفلسطينية مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األ يرىوفي هذا الصدد،  •
 وال تزال 1967 قد احتلت عام C أن كالً من القدس الشرقية والمناطق المصنفة المحتلة

ولذا فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ينطبقان . تحت اإلحتالل
 .على هذه المناطق

   
 ضلتزامات تجاه سكان األراعدة إسرائيل، القوة القائمة باإلحتالل، يقع على عاتق  •

الفلسطينية المحتلة، بما فيها اإللتزام بعدم إجبار السكان المدنيين على النزوح بشكل 
 .قسري، وكذلك عدم تدمير الممتلكات الخاصة والعامة
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أن لجنة برض الفلسطينية المحتلة، في األ السامي لحقوق اإلنسان مكتب المفوضر ذكّيو •

قوانين وسياسات   تطبيق إلى بقلقأشارت "2007 القضاء على التمييز العنصري في عام
، وعلى جهةفي األرض الفلسطينية المحتلة على الفلسطينيين من   مختلفةوممارسات

من . ....لكنها تشعر بالقلق، على وجه الخصوص.  أخرىجهةاإلسرائيليين من 
 لىإللجنة وعندها دعت ا ".اف غير المتناسب للفلسطينيين في عمليات هدم المنازلاالستهد

لى احترام حقوق إوضع حد لتدمير الممتلكات العربية، وخاصة في القدس الشرقية، و"
 ".الملكية بغض النظر عن األصل العرقي أو القومي للمالك

  
 رض الفلسطينية المحتلةي األمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان فعتبر ي، يهوبناء عل •

عادل عمليات  الفلسطينية المحتلة يضن الممارسة اإلسرائيلية لهدم المنازل في األرأ
أو  أو أرضهم العائالت أو المجتمعات من منازلهم أو أي إزالة األفراد(اإلخالء القسري؛ 

 هذه نأ كما .)لدولة من قبل امباشر أو غير مباشربشكل ذلك  إرادتهم، وف، بخالأحيائهم
الممارسة تعتبر خرقاً للحق في الحصول على السكن المالئم بالنسبة للمتضررين 

 الدولي من العهد) 11(نيين، كما هو منصوص عليه بشكل واضح في المادة الفلسطي
 .االجتماعية والثقافية ولحقوق االقتصاديةالخاص با

 

منظور النظر فيه ليس من جانب كن في القدس الشرقية يحتاج إلى إن وضع السوختاماً، ف
حيث . أولئك القاطنين هناكلجميع ولكن أيضاً فيما يتعلق بحقوق االنسان ، فقط الحضريتخطيط ال

في جعلها  وصدار تصاريح بناءإل تعقيداً أقلإجراءات وحيوية  سيمخطط تقتوجد حاجة لتطوير 
ينضم مكتب المفوض ذلك الوقت،  وحتى .زالتحيعن لة بعيدة امتناول كافة المقدسيين بطريقة فع

منسق األمم هه مؤخراً إلى النداء الذي وجالسامي لحقوق االنسان في األرض الفلسطينية المحتلة 
السالم في الشرق األوسط، روبرت سيري، باإلضافة إلى مكتب تنسيق عملية المتحدة الخاص ب

 ،نسان اإلسرائيلية والفلسطينيةاإل وعدد من منظمات حقوق  التابع لألمم المتحدةنسانيةلشؤون اإلا
  .عمليات الهدمالعاجل للوقف من أجل ا

 


