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۱ 

 

 حتالل قيام سلطات االتكشف فيه  يةسرائيلاإل" كوممب"نظمة ملتقرير 

  إىلمنشأة تعود ملكيتها  ٠٠٠٫٠٣هدم ببإصدار أوامر 

0أوسلو نين فلسطينيين منذ توقيع اتفاقمواط

∗
F 

 ]مقتطفات[ .٢٠١٥ / ٥ / ١١رام الله، 

 

 ٣٠٫٠٠٠ لـ وقي عن قيام سلطات االحتالل الصهيوين بإصدار أوامر هدمكشف تقرير حق

 .١٩٩٣منشأة تعود ملكيتها ملواطنين فلسطينيين منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي عام 

، إنه منذ ]٢٠١٥/  ٥/  ١٠[ العبرية أمس األحد" كوممب"قال التقرير الذي نشرته منظمة و

، سيطر االحتالل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط ٩٦٧١احتالل الضفة الغربية عام 

 .من مساحة الضفة الغربية% ٦٠التي تشكل " ج"للفلسطينيين واملستوطنين يف منطقة 

[.......] 

 ١٠ =الهكتار (هكتار  ٣٦٠٫٠٠٠تبلغ نحو " ج"وأوضح التقرير أن مساحة املنطقة 

اإلدارة "ون األمنية واملدنية عبر ما يسمى تسيطر بشكل كامل على الشؤ" إسرائيل"، وأن )دونمات

 .التابعة لوزارة احلرب الصهيونية" املدنية

[.......] 

، أصدرت ١٩٩٣أنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي عام " كومبم"ونقل تقرير

 .منشأة ٢٩٢٥وحتى اآلن، تم هدم  أمر هدم ملنشآت فلسطينية، ١٤٫٦٠٠أكثر من " إسرائيل"

لون كوهين ليفشيتز أن كل أمر هدم يشمل أاملعماري يف املنظمة هندس ويوضح امل

 ٣٠٫٠٠٠أصدرت يف العقد املاضي أوامر هدم لنحو " إسرائيل"منشأتين اثنتين كمعدل، ما يعني أن 

 .منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين

 ،الياً وح .بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء أمراً ٩١١وأصدر االحتالل العام املاضي 

 ".ممكوب"يمكن تنفيذه يف أي وقت، بحسب  أمر هدم معلق ٩١٠٠كثر من أهناك 

                                                           

∗
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أو مؤسسات أو مقابر أو  اًحظائر للحيوانات أو طرق وهذه املنشآت قد تكون منازل أو

 .شمسية أو بنى حتتية اًصهاريج أو ألواح

يح البناء مل تمنح سوى بضع مئات من تصار" إسرائيل"أن  إىلوأشار التقرير  [....]

 .١٩٩٦للمنشآت الفلسطينية منذ عام 

...].[... 

 .٢٠١٤و ٢٠٠٠تراخيص بالبناء يف الفترة ما بين  ٢٠٦إنه تم إصدار  "مكومب"وتقول 

رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين يف هذه املنطقة  ٢٠١٤يف عام " إسرائيل"ومنحت 

 .من الضفة الغربية احملتلة

[.......] 


