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 ومصادرة هدم أعمال أن يشير إىل اإلنسان حلقوق األورومتوسطي تقرير للمرصد

  األوروبي، االحتاد من مموّلة مشاريع ضمن الفلسطينية األراضي

٢٠١٦1TP0F، وبداية سنة ٢٠١٥خالل سنة  كبير بشكل تصاعدت

∗
 

]مقتطفات من امللخص التنفيذي. [٢٠١٦) يونيو(غزة، حزيران / جنيف   

 

 والغارات الهجمات خالل فلسطين يف األوروبي االحتاد يموّلها التي باملشاريع الضرر إحلاق

 أو املدمرة األوروبي االحتاد مشاريع عدد مؤخراً ازداد ولكن. اجلديد بالشيء ليست اإلسرائيلية

 منتجات وسم نحو األوروبي االحتاد حترك بعد كبير بشكل اإلسرائيلية السلطات قبل من املصادرة

 من األوىل الثالثة األشهر ويف. ٢٠١٥ العام من ]الثاين تشرين[نوفمبر  يف اإلسرائيلية املستوطنات

 األوروبي االحتاد من املموّلة واملشاريع اخلاصة امللكيات يف الهدم عمليات عدد ارتفع ،٢٠١٦ عام

 عامَي بين ما الفترة خالل شهرياً عملية ٥٠ بنحو يُقدّر بمتوسط مقارنة شهرياً، هدم ليةعم ١٦٥ إىل

 .٢٠١٥ ـ ٢٠١٢

 ضد هدم عملية ١٢٠ وثّق قد" أوتشا" اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب وكان

 .٢٠١٦ اجلاري العام من األوىل الثالثة األشهر يف األوروبي االحتاد من املموّلة املباين

 ما بتدمير اإلسرائيلية السلطات قامت ،٢٠٠١ عام منذ أنه األورومتوسطي املرصد ويُقدّر

 األوروبية املفوضية قبل من جزئياً  أو كلياً  تموَّل والتي التطويرية، املشاريع من مشروعاً ١٥٠ يقارب

 ٥٨ بنحو قيمتها تُقدّر مالية خسارة األوروبي االحتاد كبّد ما األوروبي، االحتاد يف األعضاء والدول

 .يورو مليون ٨٥ البالغة الكلية األضرار قيمة إجمايل من يورو مليون

 لالحتاد" املهدرة" املساعدات ألموال اإلجمالية القيمة إىل أن األورومتوسطي تقديرات وتشير

 نحو بلغت قد )٢٠١٦ مايو/ أيار  وحتى ٢٠٠١ عام منذ(التطويرية واإلنسانية  املشاريع يف األوروبي

 ٢٠١٤ عام صيف غزة على اإلسرائيلي الهجوم يورو يف مليون ٢٣ منها خسرت يورو، مليون ٦٥

 .وحده

                                                           

∗
 :اإلنسان، يف الرابط اإللكتروين التايل حلقوق األورومتوسطي املرصد :املصدر 

http://euromedmonitor.org/uploads/reports/SquanderedAid_Ar.pdf 

http://euromedmonitor.org/uploads/reports/SquanderedAid_Ar.pdf
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[.......] 

 الرباعية اللجنة يف عضو وهي األوروبي، لالحتاد التنفيذية الهيئة األوروبية املفوضية تُعتبر

 االقتصادية التنمية ودعم السالم مفاوضات إجراء يف التوسط شُكلت بهدف والتي األوسط، للشرق

 مانحة جهة أكبر األوروبي االحتاد ويُعدّ. دولة فلسطينية إلقامة تمهيداً مؤسسات وبناء الفلسطينية

 لغوث وكالة األمم املتحدة خالل لالجئين الفلسطينيين من مايل داعم أكبر أنه عن فضالً للفلسطينيين،

 األوروبي االحتاد فإن ذلك، جانب إىل. )األونروا( الفلسطينيين يف الشرق األدنى الالجئين وتشغيل

 أكثر وفّر أنه كما الدويل، البنك برعاية التطويرية للمشاريع فلسطين يف الرئيسية املانحة يُعتبر اجلهة

 .١٩٩٤ عام منذ الفلسطينية للسلطة من املساعدات يورو مليارات ٥٫٦ من

[.......] 

 ٧٩ نحو بهدم إسرائيل قامت ،)أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم ووفقاً ملكتب

 يف القدس ومنطقة الغربية الضفة يف )ج( املنطقة يف األوروبي االحتاد املموّلة من املنشآت من منشأة

 عام جاء ثم. ٢٠١٣ عام من األوىل الستة األشهر يف منشأة ٥٤من  أكثر تدمير وتم فقط، ٢٠١٢ عام

 القطاع، يف اجلماعية الهدم عمليات فيه والذي ازدادت غزة، قطاع على اإلسرائيلي والهجوم ٢٠١٤

 مدرسة ٨٣ وكانت. األوروبي من االحتاد املدعومة املنشآت من لعدد التدمير أو بالضرر تسبّب ما وهو

 .املتضررة املباين بين من لألونروا التابعة املدارس من

 ١٠٨ بتدمير وقامت الغربية، الضفة على تركيزها إسرائيل أعادت ،٢٠١٥ التايل، العام يف

 جتارية وحمال متاجر التدمير عمليات شملت كما الشرقية، والقدس )ج(املنطقة  يف سكنية منازل

 ١٣٢ تاركة منزالً، ٦٣ إسرائيل دمرت ،٢٠١٥أغسطس / آب  يف فقط واحد أسبوع ففي. أُخرى

 من عدد رفع قد هذا فإن ،)ICAHD(البيوت  هدم ضد اإلسرائيلية للجنة ووفقاً . مأوى دون فلسطينياً

 .مبنى ٤٨٫٤٨٨ إىل ٢٠١٥و ١٩٦٧ عامَي بين املدمرة املباين

 غير حد إىل اإلسرائيلية الهدم عمليات عدد وصل ،٢٠١٦ عام من األوىل أشهر الثالثة خالل

 أُنشئت التي التحتية والبنى املنازل من أكبر عدد بتدمير اإلسرائيلية قامت السلطات حيث مسبوق،

 عام يف عددها أشهر ثالثة خالل الهدم عمليات عدد حيث جتاوز الغربية، الضفة يف أوروبي بدعم

 .األوروبي االحتاد دول من بدعم ملبانٍ أُنشئت هدم عملية ١٢٠ من أكثر إىل لتصل بأكمله، ٢٠١٦


