
  

 

مسؤولو األمم المتحدة يدعون السلطات اإلسرائيلية إلى وقف خطط 

 الهدم في صور باهر
 

 

)مديرة عمليات الضفة الغربية بيان صادر عن السيد جيمي ماكغولدريك )المنسق اإلنساني(، والسيدة غوين لويس 

في وكالة األونروا(، والسيد جيمس هينان )رئيس مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان في األرض 

 الفلسطينية المحتلة(

 

 

 2019تموز/يوليو  17القدس، 

  

فلسطينًيا،  17بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه إّننا نتابع المستجّدات التي تشهدها منطقة صور باهر 

آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم، بسبب نّية  350من بينهم تسعة الجئين، خطر التهجير، ويواجه أكثر من 

شقة، بُحكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية.  70بنايات، تضم نحو  10السلطات اإلسرائيلية هدم 

ات اإلسرائيلية إلى سكان هذه البنايات "إخطاًرا بنّية الهدم"، بعد أن استنفذوا جميع فقبل شهر، أرسلت القو

 تموز/يوليو. 18ُسبل االنتصاف القانونية. وينقضي هذا اإلخطار يوم غٍد، 

 

وتشّكل عمليات الهدم واإلخالء القسري جانًبا من الضغوط المتعّددة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي 

ا كبيًرا من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق يطال عددً 

  .2019المجاورة لها على وجه الخصوص، حيث شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خالل العام 

 

ضين لخطر التهجير اآلن الجئون، من بينهم زوجان ُمِسّنان  وتسعة من الفلسطينيين السبعة عشر المعرَّ

وخمسة أطفال. وبالنسبة للعديد من الالجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمّثل التهجير 

ذاكرة حية وخطًرا وشيًكا في آن واحد. فالتهجير، بالنسبة للفئات األكثر ضعًفا بصفة خاصة، يبعث على 



 

  الصدمة وتترّتب عليه عواقب دائمة.

 

اآلخرين في أُسرة المجتمع الدولي وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى ونحن نضّم صوتنا إلى 

هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمّكن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما 

لمترتبة عليها فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع االلتزامات ا

 بصفتها القوة القائمة باالحتالل.

 

  انتهى 

 54 33 11 802  على الهاتف رقم للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع السيدة سهاد ساق هللا

 .sakalla@un.org أو عبر البريد اإللكتروني +،972( 0)

 

ولالّطالع على المزيد من المعلومات حول عمليات الهدم في صور باهر، اقرأ المقال الذي نشره مكتب 

التهديد الذي تشّكله عمليات الهدم  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة:

 في القدس الشرقية.

 

قاعدة بيانات عمليات الهدم والتهجير في الضفة  ولالّطالع على بيانات تفصيلية حول عمليات الهدم، انظر

 الغربية.
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