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مالحظات األونروا حول الهدم العقابي في 
مخيمات الالجئين في الضفة الغربية

3 نيسان 2016

احملتلة 	  الغربية  الضفة  في  يحصل  ما  أن  هو  األونروا  موقف  إن 
مبا في ذلك القدس الشرقية من هدم عقابي أو إغالق وتشميع 
جناة  بأنهم  يُزعم  الذين  األسر  بأفراد  املأهولة  واملالجئ  للبيوت 
الدولي  القانون  ومرتكبني للهجمات هو أمر غير قانوني مبوجب 
حلقوق االنسان، وأنه أمر غير إنساني وكذلك له نتائج عكسية 

وغير مقبول.

بصفة عامة، فإن البيوت ومآوي السكن وكذلك األراضي املتعلق 	 
مملوكة من  غير  الغربية  الضفة  في  الالجئني  بها في مخيمات 
لقد  عليها.  احلائزين  الفلسطينيني  الالجئني  السكان  قبل 
الالجئني  الستخدام  بها  املتعلقة  واألرض  املآوي  تلك  اتيحت 
الوكالة  إن  حملنتهم.  ودائم  عادل  حل  إيجاد  حلني  الفلسطينيني 
وخطير  بليغ  إنساني  أثر  من  العقابي  الهدم  يحدثه  مما  قلقة 
وعلى  الدولي  القانون  مبوجب  محميون  هم  الذين  املدنيني  على 
األخص ما يحدثه من أثر على األطفال، والنساء واألشخاص ذوي 
اإلعاقات. إن تلك اخملاوف القانونية واإلنسانية والتي عّبرت عنها 
املتحدة في مناسبات متعددة على  واألمم  الوكالة  بنطاق واسع 
أنها سجالت عامة1 وهو ما مت إظهاره وتبيانه في عدد هائل من 

التقارير الصادرة عن األمم املتحدة.2 

وتشير الوكالة إلى أنه منذ إعادة إدخال هذه اإلجراءات في عام 	 
من  منهم   29 فلسطيني  الجئ   50 يقارب  ما  تشريد  مت   ،2014
األطفال الذين أصبحوا بال مأوى نتيجة لعمليات الهدم العقابية، 
اإلنساني  األثر  ولتوضيح  احلاالت.  احدى  في  العقابي  والطرد 
هدم  عملية  إلى  نشير  العقابية،  الهدم  عمليات  عن  الناجم 
في  جرت  قلنديا  مخيم  من  الفلسطينيني  الالجئني  أحد  منزل 

وردت المالحظات التالية في سياق اإلجراءات العالقة أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية فيما يتعلق بالهدم العقابي في 
مخيم قلنديا لالجئين الفلسطينيين ونظرًا لالستفسارات و في سياق التساؤالت الواردة حول اإلجراءات بما يتعلق باألونروا، 
وبدورها ومعرفتها بخصوص الوضع في مخيمات الالجئين في فلسطين واستخدام بيوت الالجئين في فلسطين ضمن 

تلك المخيمات. وُتعد تلك المالحظات على أنها مالحظات تمهيدية أولية.

www.unrwa.org

بالتورط  16 نوفمبر 2015 على أساس عقابي جراء االشتباه به 
 2015 يونيو   19 في  دوليف  مستوطنة  من  بالقرب  هجوم  في 
وفي  آخر.  إسرائيلي  وإصابة  إسرائيلي  أسفرت عن مقتل  والتي 
العلوي  بالطابق  فقط  منوطاً  كان  العقابي  الهدم  أمر  أن  حني 
من مبنى من ثالثة طوابق يقع في مخيم الالجئني حيث تسكن 
باستخدام  بأكمله  املبنى  أنه مت هدم  اال  املزعوم،  املعتدي  عائلة 
آخران  ومبنيان  بأكمله  املبنى  أصبح  لذلك،  ونتيجة  املتفجرات. 
من املباني اجملاورة األخرى غير صاحلة للسكن، كما مت تشريد 19 
الجئاً بينهم 7 أطفال؛ ثالثة منهم فقط من أفراد أسرة املعتدي. 
كما أضرت عملية الهدم هذه مبنازل 46 الجئ آخرين يعيشون في 
املباني اجملاورة، بينهم 17 طفال. وباإلضافة إلى ذلك، قُتل الجئان 

فلسطينيان في االشتباكات التي وقعت خالل عملية الهدم.

وقد أبدت األمم املتحدة، مبا في ذلك األونروا، قلقها حول الظروف 	 
احمليطة بالضفة الغربية من حيث عمليات هدم املنازل واملالجئ 
أو طردهم  املزعومني،  املعتدين  أسر  أفراد  يسكنها  التي  األخرى 
من منازلهم، واعتبروا ان هذه اإلجراءات تؤدي ملعاقبة األشخاص 
على أفعال لم يرتكبوها. وتنص املادة 33 )1( من اتفاقية جنيف 
الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت احلرب املؤرخة 
في 12 آب 1949، التي تُعتبر إسرائيل طرفاً فيها، والتي تنطبق 
على األراضي احملتلة، على أنه “ال يجوز ألي شخص أن يعاقب على 

جرم لم يرتكبه شخصياً”.

احملتلة مخاوف جدية 	  األراضي  في  العقابي  الهدم  ممارسة  وتثير 
جنيف  اتفاقية  من  األخرى  األحكام  بانتهاكات  يتعلق  فيما 
الرابعة، مثل حظر النقل القسري مبوجب املادة 49، وحظر تدمير 
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الالجئني 	  مخيمات  بخصوص  األونروا  بدور  يتعلق  فيما  أما 
أي  متتلك  ال  الوكالة  فإن  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيني 
والية  ضمن  فقط  وتعمل  األرض  ملكية  على  رسمية  سلطة 
اخلدمات  تقدمي  على  التركيز  مع  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
لالجئني الفلسطينيني. حيث أن الوكالة ال تدير أو تسيطر على 
عملياتها  أقاليم  من  أي  في  الفلسطينيني  الالجئني  مخيمات 
قبل  من  األراضي  هذه  األونروا  منح  مت  قد  الواقع،  وفي  اخلمس. 
)مثل  الصلة  ذات  األخرى  واألطراف  املعنية  املضيفة  السلطات 
املنشآت  إقامة  بهدف  الفلسطينيني  الالجئني  لصالح  الوقف( 
تقوم  األونروا  بأن  بالذكر  اجلدير  ومن  احتياجاتهم.  تلبي  التي 
ذلك  خالف  أو  بنتها  التي  املالجئ  حيازة  تسليم  أو  نقل  بتوثيق 
التي  األراضي  قطع  واستخدام  بتخصيص  تتعلق  وثائق  اصدار 
التي  املمارسات  أن  الفلسطينيني. وفي حني  الالجئني  يسكنها 
جترى في هذا الصدد تختلف باختالف السياق واالقليم، اال ان هذه 
املمارسات تقتصر على التوثيق الواقعي الستخدام قطع معينة 

من األراضي وليس على سندات امللكية.

تتمكن 	  لم  واحد،  عمل  يوم  على  اقتصرت  مهلة  وضمن 
والقانونية  الواقعية  الوكالة من إجراء تقييم كامل لالعتبارات 
املتعلقة بالظروف احملددة للقضايا العالقة أمام احملكمة العليا 

اإلسرائيلية.

»عمليات . 1  ،2015 ثاني  تشرين   16 بتاريخ  املتحدة  لألم  الصحفي  البيان  املثال  سبيل  على  انظر 

الهدم العقابي اإلسرائيلية ملنازل الفلسطينيني مخالف    للقانون الدولي – مسؤول إغاثة بارز 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?News  :في األمم املتحدة«، وهو متوفر على الرابط

إلى  ID=25032&Kw1=%D9%87%D8%AF%D9%85&Kw2=&Kw3=#.VwOJ3Pl94_4 ؛ انظر أيضاً 

بيان نائب املفوض العام لألونروا الذي جاء مبناسبة انطالق النداء العاجل لألراضي الفلسطينية 

احملتلة، 9 كانون أول 2014، واملتوفر على الرابط:

http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/statement-deputy-commissioner-

   general-%E2%80%8Eunrwa-occasion-launch-opt

انظر مثالً تقرير املفوض السامي حلقوق االنسان التابع لألمم املتحدة، »تنفيذ قرارات مجلس حقوق . 2

االنسان القسم – 9/1 و القسم – 12/1، الفقرة 29-37، وثيقة األمم املتحدة 31/40/أ

ص. . 3  ،294 رقم   UNTS  1952[  1951 مارس   14 في  واألردن  األونروا  بني  أبرم  الذي  االتفاق  تناول 

تسيطر  التي  واملناطق  األردن  في  الفلسطينيني  الالجئني  خمليمات  أراض  توفير  مسؤولية   )282

الرابعة  املادة  وتنص  الصدد.  املالية في هذا  الترتيبات  ذلك  الوقت، مبا في  ذلك  األردن في  عليها 

من هذه االتفاقية على وجه اخلصوص على أن مسؤولية توفير مواقع اخمليمات واملياه تقع على 

جلميع  األردنية  للحكومة  شهري  مبلغ  دفع  على  األونروا  وافقت  بينما  األردنية،  احلكومة  عاتق 

التكاليف الناشئة عن إيجارات األراضي احملتلة التي يسكنها الالجئني. وفي تبادل رسائل كوماي-

وافقت  وإسرائيل،  األونروا  بني   ]184. 8955، ص  رقم   UNTS 1968[  1967 العام  في  ميتشيلمور 

التي  األردنية  احلكومية  اجلهات  مع  القائمة سابقاً  املالية  الترتيبات  على  اإلبقاء  على  إسرائيل 

كانت مسؤولة حينها على تلك املناطق، في انتظار اتفاق تكميلي آخر. ولم يتم الدخول في هذه 

االتفاقات التكميلية.

مالحظات األونروا حول الهدم العقابي في 
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تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام 1949، ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من 
فلسطني مسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق 
كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية 

واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واحلماية واإلقراض الصغير. 
مكتب إعالم الضفة الغربية

املمتلكات اخلاصة وفقا للمادة 53 . كما أنها تثير مخاوف جدية 
بحقوق  املتعلقة  الفاعلة  الدولية  لالتفاقيات  انتهاكها  حول 
 17 املادة  ذلك  في  مبا  فيها،  طرفاً  إسرائيل  تُعتبر  التي  اإلنسان 
]احلق  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من 
وحماية  واملراسالت،  والبيت  والعائلة  اخلصوصية  احترام  في 
الدولي اخلاص باحلقوق  العهد  واملادة 11 من  الشرف والسمعة[ 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ]احلق في السكن املالئم[.

في 	  املالجئ  أو  املنازل  وتشميع  العقابية  الهدم  أعمال  وتثير 
مخيمات الالجئني في الضفة الغربية املزيد من القضايا.

الالجئني 	  مخيمات  إنشاء  مت  فقد  التاريخية،  الناحية  ومن 
عن  جنم  الذي  الفلسطيني  التهجير  على  رداً  الفلسطينيني 
الصراع العربي- اإلسرائيلي عام 1948، واألحداث الالحقة لذلك. 
إنشاء  يقم  فلم  عموماً،  الالجئني  مخيمات  في  احلال  هو  وكما 
هذه اخملميات على نقل سندات امللكية ألولئك األشخاص الذين 
األرض.  تلك  على  بنيت  التي  اجلديدة  أو  القائمة  للمباني  جلأوا 
حيث ان الالجئني الفلسطينيني النازحني نتيجة للصراع العربي 
اإلسرائيلي عام 1948 وعام 1967 وما أعقبها من أعمال عدائية 
قاموا باللجوء إلى مآوى على األراضي التي اتيحت لهم كالجئي 

فلسطني سواء من خالل األونروا أو غيرها.

فهم 	  إطار  لالجئني حتت  اتيحت  الالجئني  في مخيمات  األراضي 
على  اخمليمات  إنشاء  مت  أنه  أي  ذاك،  آن  الالجئني  لقضية  معني 
لقضية  ودائم  عادل  حل  إلى  التوصل  يتم  ريثما  مؤقت  أساس 
الالجئني  قبل  من  األراضي  استخدام  طرائق  وتختلف  الالجئني. 
اخمليم  إنشاء  مت  التي  واألرض  اخمليم  ألوضاع  تبعاً  الفلسطينيني 
واألراضي  الدولة  أراضي  الطرائق  تشمل  عام،  وبشكل  داخلها. 
قبل  من  توفيرها  مت  التي  اخلاصة  واألراضي  والوقفية،  العامة 
الالجئني  قبل  من  الستخدامها  األخرى  األطراف  أو  السلطات 

الفلسطينيني على أساس عقود إيجار أو حيازة واقعية.

وتشتمل بعض االتفاقيات املبرمة بني األونروا والسلطات املضيفة 	 
ذات الصلة، مثل اتفاقية 1951 بني األونروا واألردن الواقعة في 14 
اخمليمات  أراضي  توفير  تتعلق مبسؤولية  ترتيبات  آذار 1951، على 
الظروف  إلى  وبالنظر  الصلة.3  ذات  األخرى  املالية  والترتيبات 
مؤقت  أساس  على  أي  األراضي،  توفير  مبوجبها  مت  التي  اخلاصة 
ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الالجئني، هدفت 
الالجئني  لصالح  األراضي  استخدام  تسهيل  إلى  الطرائق  هذه 
الفلسطينيني، على ان ال يعني ذلك نقل امللكية. ال علم للوكالة 
امللكية  حلقوق  رسميا  نقال  الطرائق  هذه  فيها  شملت  بحاالت 
لالجئني الفلسطينيني، وذلك بخالف التخصيص لالستخدام أو 

احليازة إما بصورة مباشرة أو من خالل األونروا.

www.unrwa.org
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