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  الشديد على األوضاع انائبة منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية تبدي قلقھ

  اإلنسانية التي يواجھھا الشعب الفلسطيني بعد زيارة لألرض الفلسطينية المحتلة

 ،دة للشؤون اإلنسانية ونائبة منسق اإلغاثة العاجلةألمين العام لألمم المتحمساعدة ااختتمت كاثرين براج، ) 2012مايو /أيار 16نيويورك، (
وزارت خالل مھمتھا عددا من التجمعات . زيارة استمرت ثالثة أيام لألرض الفلسطينية المحتلة )2012مايو /أيار 16األربعاء ( اليوم

حرية بالنسبة لر االحتالل على األوضاع اإلنسانبة يأثمن حيث ت الفلسطينية التي تعاني أوضاعاً ھشة وعاينت الوضع على األرض مباشرة
  .التنقل وإمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية

لغربية وألحياء على مشارف أثناء زيارتھا لتجمع سوسيا في جنوب الضفة ا ،واجتمعت السيدة براج، مساعدة األمين العام
وقالت . تعيش في خوف من تعرض منازلھم للھدم أو من تھجيرھم بالقوةواعاً ھشة تجمعات فلسطينية تعاني أوضالقدس مع 

ھذه األفعال تسبب معاناة إنسانية . أشعر بقلق بالغ من تأثير ھدم المنازل والتھجير على األوضاع اإلنسانية للعائالت الفلسطينية"
 ."كبيرة وتتعارض مع القانون الدولي ويجب أن تتوقف

 

ال يستطيع كثير من األطفال الفلسطينيين ممارسة حقھم في "براج بعد زيارة لمدرسة ابتدائية صدر أمر بھدمھا في سوسيا وأضافت السيدة 
  ."ال ينبغي لألطفال أن يشعروا بالقلق عما إذا كانت مدارسھم ستظل قائمة في الغد. الحصول على تعليم آمن ألن مدارسھم مھددة بالھدم

المحظورة على الفلسطينيين في مدينة الخليل والتقت مع عائالت يواجھون عنف المستوطنين بشكل  2منطقة الخليل وزارت السيدة براج 
وأشارت في ھذه المناسبة إلى أنه من الحتمي أن تتخذ السلطات اإلسرائيلية كل اإلجراءات الالزمة لحماية المدنيين من ھذا العنف، . منتظم

   .فالت من العقاببما في ذلك التصدي لثقافة اإل

 

. وعبرت السيدة براج عن أملھا في أن تلتقي مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل تحسين حرية الوصول وحماية التجمعات السكانية المدنية
 .ھاموعد لعقد االجتماعات التي طلبتولكن من المؤسف أنه لم يجر تأكيد 

 

في أنه و. ال يمكن قبول استمرار معاناة وضياع الكرامة"تحدة، في ختام مھمتھا على أنه وشددت السيدة براج، مساعدة األمين العام لألمم الم
ھناك حاجة لتحرك عاجل لتغيير السياسات . إذا حصلت على الحرية في أن تفعل ذلك بنفسھا مقدور المجتمعات الفلسطينية أن تساعد نفسھا

  ."المدنيينوالممارسات الحالية على أرض الواقع وضمان حماية السكان 


