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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال٣٠البند 

تقريـــر اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالتحقيق يف املمارســـات 
اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين       

        وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة
 حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين يف        املمارسات اإلسرائيلية اليت متس       

  الشرقية ، مبا فيها القدس احملتلة الفلسطينيةاألرض
  

  األمني العامتقرير     
  

  موجز  
يف دورهتـا   إليهـا   يقـدم    إىل األمـني العـام أن        ٦٢/١٠٩طلبت اجلمعية العامة يف قرارها        

األمـم  الـذي أعدتـه مفوضـية       هذا التقريـر،    قدم  بو. الثالثة والستني تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار      
ينـاير  /الفترة املمتدة من كانون الثـاين     يغطي  وهو  . القرارعمال بذلك   قوق اإلنسان،   املتحدة حل 

 اليت أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة يف           أوجه القلق تعدد  وبالنظر إىل    .٢٠٠٨أغسطس  /إىل آب 
 هــذا يتنــاولقــرار، وإىل الواليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان املنوطــة مبفوضــية حقــوق اإلنــسان،  ال

بالتفصيل، وهي علـى وجـه      العامة   املسائل اليت تناولتها اجلمعية       قليال فحسب من    عددا التقرير
ــة   ــد سياس ــى الوضــع         التحدي ــا عل ــك تأثريه ــا يف ذل ــود صــارمة، مب ــرض قي ــاطق وف ــالق املن إغ

االجتماعي واالقتصادي يف األرض الفلسطينية احملتلة؛ واجلدار وتـدمري املمتلكـات، والظـروف            
  .لفلسطينيون يف إسرائيلاليت يعيش فيها السجناء ا
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  مقدمة  - أوال  
   عن قلقها الشديد٦٢/١٠٩أعربت اجلمعية العامة يف قرارها   - ١

ــة بـــاالحتالل، يف انتـــهاك حقـــوق   إزاء  ...     إمعـــان إســـرائيل، الـــسلطة القائمـ
االنتــهاكات النامجــة عــن  ، مبــا يف ذلــك شكل منــهجياإلنــسان للــشعب الفلــسطيين بــ 

اللجــوء إىل العقـــاب اجلمــاعي وإعــادة احــتالل املنـــاطق     ة واالســتخدام املفــرط للقــو   
دار داخــل اجلــ وتــشييدوإغالقهــا ومــصادرة األراضــي وإقامــة املــستوطنات وتوســيعها  

  وتــدمري املمتلكــات١٩٤٩ خــط اهلدنــة لعــام عــناألرض الفلــسطينية احملتلــة خروجــا 
يري الوضــع تغــاألعمــال األخــرى الــيت تقــوم هبــا مــن أجــل ، ومجيــع واهلياكــل األساســية

رقية، وطابعهــا اجلغــرايف  القــانوين لــألرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــش       
  . الدميغرايف وتكوينها

 األرض الفلـسطينية احملتلــة،  اسـتمرار إقامـة نقـاط تفتـيش إسـرائيلية يف     وأعربـت عـن قلقهـا إزاء    
 صـارمة ملنـاطق وفـرض قيـود       إغـالق ا  إزاء سياسة إسرائيل املتمثلـة يف       و ،فيها القدس الشرقية   مبا

 الطــيب ني العــاملون يف اجملــالن فــيهم حركــة األشــخاص، مبــ ونظــام مــنح التــراخيص ممــا يعرقــل  
اللــوازم الطبيــة واإلنــسانية، يف ســائر أحنــاء األرض  حركــة البــضائع، مبــا يف ذلــك   و،واإلنــساين

تهاك حلقـوق اإلنـسان     ان من    ينتج عن ذلك   ما الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإزاء      
أزمـة  الـيت ال تـزال متثـل         ، االجتماعية واالقتصادية  تهعلى حال للشعب الفلسطيين ومن أثر سليب      

  .شديدةإنسانية 
الـذي قامـت     لتـدمري الواسـع النطـاق     بالغ القلق أيضا إزاء ا    عن  وأعربت اجلمعية العامة      - ٢

هياكــل أساســية وافيــة وتارخييــة اإلســرائيلية والــذي مشــل مواقــع دينيــة وثق االحــتالل بــه قــوات 
ــة للــسلطة الفلــسطينية وأراضــ   ــة يومؤســسات حيوي يف ســائر املــدن والبلــدات والقــرى    زراعي

 سينجم عـن هـذا التـدمري مـن تـأثري سـليب             إزاء ما و؛   الفلسطينيني الفلسطينية وخميمات الالجئني  
ــس       ــصادية واإلن ــة واالقت ــى األوضــاع االجتماعي ــل عل ــصري والطوي ــدين الق ــسكان يف األم انية لل

  .الفلسطينيني املدنيني
 آالف اعتقـال إزاء اسـتمرار   القلـق بـالغ   ذلك، أعربت اجلمعيـة العامـة عـن       وإضافة إىل   - ٣

 يف الـسجون أو مراكـز االحتجـاز اإلسـرائيلية         مبن فيهم مئـات األطفـال والنـساء،          ،الفلسطينيني
ــسالمتهم،    ــضر ب ــأويف ظــروف قاســية ت ــق إزاء ســوء معاملــ  تعرب ــن  ة أي  عــن القل ســجني م

  .عن تعذيبهمالسجناء الفلسطينيني ومضايقته وإزاء مجيع األنباء اليت ترد 
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 ٢٠٠٨ومــع مراعــاة آخــر تقريــرين يتعلقــان بالوضــع اإلنــساين يف قطــاع غــزة يف عــام   - ٤

)A/HRC/7/76 و A/HRC/8/17(يني الفلـــسطينيني واإلســـرائيليني،  ويتطرقـــان أيـــضا إىل قتـــل املـــدن
 الـيت أعربـت     أوجـه القلـق    على املناطق املدنية اإلسرائيلية؛ وبالنظر إىل كثرة         إطالق الصواريخ و

عنــها اجلمعيــة العامــة وإىل الواليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان املنوطــة مبفوضــية حقــوق اإلنــسان، 
مـن  فحـسب    فيما يتعلق بعـدد قليـل        ٦٢/١٠٩ هذا التقرير التقدم احملرز يف تنفيذ القرار         يتناول

إغــالق  سياســة ، علــى وجــه التحديــد، تناولتــها اجلمعيــة العامــة بالتفــصيل، وهــي املــسائل الــيت
املنــاطق وفــرض قيــود صــارمة، مبــا يف ذلــك تأثريهــا علــى الوضــع االجتمــاعي واالقتــصادي يف   
األرض الفلــسطينية احملتلــة؛ واجلــدار وتــدمري املمتلكــات، والظــروف الــيت يعــيش فيهــا الــسجناء 

  .الفلسطينيون يف إسرائيل
وجيــري تنــاول مــسألة تــأثري املــستوطنات اإلســرائيلية علــى التمتــع حبقــوق اإلنــسان يف     - ٥

 ٦٢/١٠٨ عمـــال بقــرار اجلمعيـــة العامـــة   مقــدم األرض الفلــسطينية احملتلـــة يف تقريــر منفـــصل  
)A/63/519( .  اللجنــة اخلاصــة املعنيــة وإضــافة إىل ذلــك، ســيقدم األمــني العــام تقريــرا عــن عمــل

للـشعب الفلـسطيين وغـريه مـن      سـات اإلسـرائيلية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان      بالتحقيق يف املمار
  .٦٢/١٠٦، عمال بالقرار السكان العرب يف األراضي احملتلة

يف األرض الفلـسطينية  التنقـل  وبالنظر إىل وفرة املعلومـات املتاحـة بـشأن مـسألة حريـة                - ٦
مكتـب منـسق الـشؤون    حهـا للعمـوم    إىل املعلومـات الـيت أتا  ة كبريبدرجةاحملتلة، يستند التقرير   

  .)http://www.ochaopt.orgانظر  (اإلنسانية
  

  التقدم احملرز يف تنفيذ القرار  -ثانيا   
  

تنقـل  السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف إغـالق املنـاطق وفـرض قيـود صـارمة علـى                   -ألف   
  ض الفلسطينية احملتلةالبضائع يف األرنقل األشخاص و

ــة إســرائيل فــرض نظــام اإلغــالق        - ٧ ــشمولة باالســتعراض، واصــلت حكوم ــرة امل يف الفت
الشامل للمنـاطق علـى الـسكان الفلـسطينيني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، وهـو النظـام الـذي                     

اديـة  ويتكون هذا النظام من جمموعة معقّدة من احلـواجز امل . تّدعي إسرائيل أنه ضروري ألمنها   
 مـن   ١٢واإلدارية اليت تؤثر تأثريا شديدا وضارا على حقوق الفلسطينيني املكفولة هلم يف املادة              

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، وتــؤثر، بوجــه خــاص، علــى حــق األفــراد    
 حريــة التنقــل ويف اختيــار أمــاكن إقامتــهم ويف مغــادرة األرض الفلــسطينية احملتلــة ودخوهلــا    يف
  .أخرى مرة

http://www.ochaopt.org/
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. وهلذه القيود عواقب جـسيمة، مبـا فيهـا عواقـب اقتـصادية، تترتـب علـى الفلـسطينيني             - ٨
فما زالت القيود تنال من التمتع حبقوق أخرى يكفلها القانون الدويل حلقوق اإلنـسان، حيـث                

وقـد جنـم عـن هـذه        . أهنا تعرقل فعليا احلصول على الرعايـة الـصحية، والتعلـيم، وفـرص العمـل              
يود، إضافة إىل ذلك، ُعسٌر مايل شديد وتفكك يف أوصال الشبكات االجتماعيـة األساسـية               الق

  .واجملتمعات احمللية
ــل         - ٩ ــى اخلــدمات األساســية، مث ــود احلــصول عل ــة، جعلــت هــذه القي ــضفة الغربي ويف ال

 مليــون فلــسطيين ١,٤ومثــة . الــصحة والتعلــيم، أمــرا عــسريا بــل ومــستحيال يف بعــض األحيــان 
  .حمبوسون عنوة يف قطاع غزة يف ظروف اجتماعية واقتصادية آخذة يف الترديتقريبا 
والقيود على حرية التنقل واحلركة يف الضفة الغربية، املفروضة مبوجب أوامـر وأنظمـة                - ١٠

عسكرية، إمنا يصدرها القائد العسكري جليش الدفاع اإلسرائيلي يف الضفة الغربيـة ويقـوم هـو            
ــ. عــادة بنــشرها ــة ذات صــلة، فــإن    وملــا كان ت تلــك األوامــر ال تنظمهــا قواعــد إجرائيــة مرعّي

مضموهنا ميكن أن يتغري من يوم آلخر أو يتفاوت بني قائد وقائـد؛ وأمـا أسـلوب تنفيـذها فهـو                     
  .متروك إىل حد كبري ملا يستنسبه اجلنود

 مجيـع  ويف الفترة املشمولة هبذا التقرير، اسـتمر العمـل بنظـام التـصاريح املفـروض علـى          - ١١
ــة    ــسطينية يف األرض احملتل ــة الفل ــات اهلوي ــذين   . حــاملي بطاق ــسطينيني ال ــا زال حــصول الفل وم

يعيــشون يف قطــاع غــزة علــى تــصاريح لــدخول إســرائيل ومــن مث االنتقــال إىل القــدس الــشرقية 
والــضفة الغربيــة، أمــرا عــسريا إالّ يف أحــوال نــادرة منــها، علــى ســبيل املثــال، مــنح التــصاريح     

البارزة، ولبعض موظفي األمم املتحدة، وملـسؤولني رمسـيني معيـنني، ويف حـاالت              للشخصيات  
ــة  ــة علــى طــول      . الطــوارئ الطبي ــاطق معّين ــزم كــذلك احلــصول علــى تــصاريح لــدخول من ويل

 أو لعبور نقاط تفتيش معينة بالسيارات مثل تلـك الواقعـة يف             -“ منطقة التماس ” يف   - اجلدار
  .نابلس
لتصاريح عمليـة تـستغرق وقتـا طـويال فـضال عـن كوهنـا باهظـة                 وطلب احلصول على ا     - ١٢

والقواعد اليت حتدد ما إذا كـان ينبغـي احلـصول علـى             . )١(التكاليف، وكثريا ما ُترفض الطلبات    
__________ 

ونـادرا مـا ُتـذكر أسـباب الـرفض إن أبـديت أساسـا؛        . فـض الطلبـات  ال توجد إحصاءات دقيقة عن معـدل ر      )١(  
وقد ال حتمل طلبات التصاريح املرفوضة، على أحـسن  . فالطلبات ُترفض يف معظمها شفويا ودون أي تفسري  

والغالبيـة العظمـى مـن الطلبـات املرفوضـة ال حتمـل             . دون أية تفاصيل أخرى   “ أمن”تقدير، إالّ ختما بكلمة     
 Forbidden Roads: Israel's Discriminatory Road”انظـر ورقـة املعلومـات    . علـى اإلطـالق  أسـبابا للـرفض   

Regime in the West bank“نظــام الــشوارع التمييــزي اإلســرائيلي يف الــضفة الغربيــة  :  الــشوارع املمنوعــة
ــسيلم          ــة، بت ــوق اإلنــسان يف األراضــي احملتل ــرائيلي حلق ــز املعلومــات اإلس ــن مرك ــصادرة ع  يف (B'Tselem)ال

  .٢٠٠٤أغسطس /آب
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وحـىت يف   . )٢(تصريح للسفر أو ما إذا كان التصريح سُيمنح هـي قواعـد مائعـة قـد تـتغري يوميـا                   
. )٣(قائيــا اإلذن حلاملــه بعبــور نقطــة التفتــيش    حالــة مــنح التــصريح، فــإن ذلــك ال يــضمن تل     

توجــد عمليــة رمسيــة للطعــن يف الــرفض ممــا جيعــل اخليــار الوحيــد املتبقــي هــو تقــدمي طلــب    وال
ــد ــد ا   . جديـ ــراء لتجديـ ــد إجـ ــه ال يوجـ ــضاف إىل ذلـــك أنـ ــهاء   ويـ ــد انتـ ــا بعـ ــصاريح تلقائيـ لتـ
مـا بأنـه ال ضـمان مبـنح     سرياهنا، فال بد من تقدمي الطلـب مـن جديـد جلميـع التـصاريح عل            فترة

  .تصريح جديد
وجيري إنفاذ نظام التصاريح عـن طريـق شـبكة مـن نقـاط التفتـيش العاملـة علـى طـول                 - ١٣

ــة والقــدس الــشرقية   ــّدر ٢٠٠٨أبريــل /ويف هنايــة نيــسان. اخلــط األخــضر ويف الــضفة الغربي ، ق
 حـواجز   ٦٠٧يل   من إمجا  )٤( حاجزا ٨٨مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن يف الضفة الغربية،         

ــة  ــضفة الغربي ــاطق يف أي وقــت دون إخطــار     . إغــالق يف ال ــام للمن ــاذ اإلغــالق الع وميكــن إنف
ــة  ٢٠٠٨ويف النــصف األول مــن عــام  . مــسبق  يومــا جــرى فيهــا  ٤١، شــهدت الــضفة الغربي

أمـا فيمـا يتعلـق بغـزة، فقـد       . ٢٠٠٧ يومـا يف عـام       ١٩إغالق عام للمناطق وذلـك باملقارنـة بــ          
 وهـو مـا أدى إىل نـشوء أزمـة إنـسانية      ٢٠٠٨ينـاير   /اع متاما منذ كانون الثاين    جرى عزل القط  

ومنـذ بـدء نفـاذ اتفـاق وقـف إطـالق النـار املـربم، بوسـاطة مـن املـصريني، بـني محـاس                    . خطرية
، حـدث حتـسُّن طفيـف يف عمليـة دخـول            ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٩واحلكومة اإلسـرائيلية يف     
  .قطاع غزة واخلروج منه

ــ  - ١٤ وم بتــشغيل نقــاط التفتــيش قــوات األمــن اإلســرائيلية أو أفــراد شــرطة احلــدود أو     ويق
ويف مناطق يف الضفة الغربية حييط فيهـا اجلـدار بـأراض زراعيـة،     . متعاقدون من القطاع اخلاص   

وحـــىت . حيتـــاج الفلـــسطينيون إىل احلـــصول علـــى التـــصريح املناســـب للوصـــول إىل أراضـــيهم 
هلـم اإلذن بـالعبور حيـث إن قـرار الـسماح بـاملرور       ُيَضمن ال األشخاص الذين ُمنحوا تصاريح   

__________ 
مل حيــدث قــط أن أصــدرت حكومــة إســرائيل أو عممــت القواعــد أو اإلجــراءات الــيت تــنظم مــنح التــصاريح    )٢(  

 (B'Tselem)وأفــاد مركــز املعلومــات اإلســرائيلي حلقــوق اإلنــسان يف األراضــي احملتلــة، بتــسيلم . للفلــسطينيني
يونيـه  /طات اإلسـرائيلية أكـدت يف اجتمـاع ُعقـد يف حزيـران            ، أن الـسل   ))١(انظر املرجع الوارد يف احلاشية      (

  . عدم وجود معايري قاطعة تنظم البت يف طلبات احلصول على تصاريح٢٠٠٤
 ”Waiting for Justice: Al-Hag: 25 Years of Defending Human Rights (1979-2004)“حـسب التقريـر املعنـون      )٣(  

ختـضع  . “)٢٠٠٤-١٩٧٩(ا مـن الـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان             عامـ  ٢٥: مؤسـسة احلـق   : بانتظار العدالـة  ”
العملية للتفسريات املتضاربة من جانب مسؤولني خمتلفني لقواعد غري مكتوبة، مما جيعل اشـتراطات احلـصول                

  .“على تصريح وما ينتهي إليه الطلب بعد تقدميه أمرا ال ميكن التنبؤ بنتائجه
يــديرها أفــراد وتلــك الــيت ال يــديرها أفــراد، ومتــاريس الطــرق  نقــاط التفتــيش الــيت “ حــواجز”تــشمل لفظــة   )٤(  

  .وحواجزها، والتالل الترابية، وغريها مما يعوق تنقُّل الفلسطينيني
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ووفقـا للمعلومـات الــواردة،   . )٥(ميلكـه يف هنايـة املطـاف األفـراد الـذين يـشغِّلون نقطـة التفتـيش        
يواجه حاملو بطاقات اهلوية الفلسطينية فتـرات تـأخري طويلـة، وخيـضعون للتفتـيش الشخـصي،             

  .ايقات من جانب أفراد نقاط التفتيشفضال عن تعرضهم يف بعض األحيان للمض
علـى   .وميكن فرض قيود إضافية عند نقاط التفتـيش بـدون إخطـار أو بإخطـار حمـدود                  - ١٥

 . سـنة  ٣٥ و   ١٦سبيل املثال، غالبا ما يرفض اإلذن بعبور الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني             
وغالبـا مـا ُيحـصر    . )٦(ووردت تقارير بأن تلك القيود تفرض على حنو متواتر يف نابلس وجنني  

 يف املـساء أو يف الليـل، باسـتثناء    عـادة عبور الفلسطينيني يف أوقات حمددة وُيحظر علـيهم ذلـك    
وميكـن فـرض إغالقـات حمليـة وحظـر جتـول حملـي يف أي وقـت         . )٧(احلاالت اإلنـسانية العاجلـة    

 .وجنني وما حوهلما نابلس يف متواتر حنو على القيود تلك وتفرض .بدون إخطار

 ســاكنللتعامــل مــع إجــراءات ”تعليمــات بعنــوان اإلســرائيلي الــدفاع وأصــدر جــيش   - ١٦
الغــرض منــها ، )٨(“إحــدى نقــاط التفتــيش يف حالــة طبيــة طارئــة يــصلالــذي ا والــسامرة ديهــو

ولكـن مـا يـشكل     .تعجيل مرور األشخاص الذين حيتاجون إىل عالج طيب عـرب نقـاط التفتـيش             
 وأفاد مكتب تنـسيق     .ألفراد املوجودين يف نقطة التفتيش    لديرية  حالة طارئة متروك للسلطة التق    

 حالـة شـهرياً جـرى فيهـا         ٢٧، كـان هنـاك مـا متوسـطه          ٢٠٠٧يف عـام    الشؤون اإلنسانية أنـه     
 حالـة ُمنعـت فيهـا سـيارات اإلسـعاف مـن             ٢٠تأخري سيارات اإلسعاف عند نقاط التفتـيش و         

ــور ــرة و .العب ــاين يف الفت ــاير إىل/مــن كــانون الث ــرانين ــه / حزي ــأن  ٢٠٠٨يوني ــارير ب ، وردت تق
 ســيارة ١١٨ ســيارة إســعاف جــرى تأخريهــا عنــد نقــاط التفتــيش، وُمنعــت    ٨٦جمموعــه  مــا

ــور  ــة       .إســعاف مــن العب ــإتالف معــدات طبي ــود ب ــام جن ــواترة عــن قي ــضاً تقــارير مت ووردت أي
  .وعربات إسعاف، والتهجم بالقول أو بالفعل على سائقي سيارات اإلسعاف واملرضى

 اخلـاص  الـدويل   مـن العهـد  ٤املادة تقررها ومل تلب احلكومة اإلسرائيلية الشروط اليت   - ١٧

وتتطلـب تلـك املـادة أن     .والسياسية للتحلـل مـن التقيـد بـاحلق يف حريـة التنقـل       املدنية باحلقوق
يكون التحلل من التقيد مؤقتا عند فرضه، وأال حيدث سوى خالل حالة طـوارئ معلنـة رمسيـاً                   

وجيـب أن تفـرض التــدابري املتخـذة مبوجـب التحلـل مـن التقيـد يف احلــدود         . حيـاة األمـة  وهتـدد 
__________ 

  ).١(انظر املرجع الوارد يف احلاشية   )٥(  
 .نـابلس  د علـى األساس القانوين الذي فُـرضت على أساسه اإلغالقات والقيـو      يف  حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية     تنظر    )٦(  

 املعلومـات، انظـر،   مـن  وملزيـد  .حىت وقت كتابة هـذا التقريـر  االلتماس املقدم بشأن جديد من املعلومات يرد أي    ومل
  .http://www.acri.org.il/eng/Story.aspx?id=484 ، وhttp://www.acri.org.il/eng/Story.aspx?id=401: املوقعيف 

  )٧(  B’Tselem, Ground to a Halt: Denial of Palestinians Freedom of movement ،”   األسـاس الـداعي إىل وقـف :
  .“حرمان الفلسطينيني من احلرية يف التنقل

  . يف النص اإلنكليزي٦٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
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وجيـب أال تكـون تلـك التـدابري خمالفـة       .الالزمة اليت تتطلبها ضـرورات حالـة الطـوارئ حـصرياً    
 جيـب أال تتـضمن متييـزا علـى أسـاس العـرق       لاللتزامات القانونية الدولية األخرى للدولة، كما

وجيب أال ُيسمح بالتحلـل مـن التقيـد     .االجتماعي األصل أو الدين أو اللغة أو جلنسا أو اللون أو
باإلضـافة إىل   والـسياسية  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  مبوجب العهد فيما يتعلق حبقوق معينة
 عـن  يف العهـد،  األخـرى  األطـراف  الدول تعلم العهد ملزمة بأن هذا يف ذلك، فإن الدولة الطرف

 .اإلجـراء ذلـك  اختـاذ   إىل دفعتـها  الـيت  وباألسـباب  هبـا  تتقيـد  مل الـيت  باألحكام العام، نياألم طريق
ــل  ــضاً       ومتث ــسطينيني أي ــسكان الفل ــى ال ــة اإلســرائيلية عل ــيت تفرضــها احلكوم ــود ال ــهاكاً القي انت

 .عليها مبوجب القانون اإلنساين الدويلاملترتبة واجبات لل

بـأن سياسـات إسـرائيل وأنـشطتها يف الـضفة الغربيـة       وقد اعترفـت احملـاكم اإلسـرائيلية        - ١٨
تندرج ضمن النظام القـانوين لالحـتالل، وتـشمل مـسؤوليات واجبـة علـى دولـة إسـرائيل حنـو                     

العليـا  العـدل   حمكمـة  وجـدت وقـد   .رفـاه الـسكان الفلـسطينيني الـذين يعيـشون حتـت احتالهلـا       
ممثلــة للقــانون الــدويل العــريف، ، بوصــفها ١٩٠٧ عــاماإلســرائيلية باســتمرار أن قواعــد الهــاي ل

ومــن ناحيــة أخــرى، نازعــت احلكومــة  .علــى الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزةتامــاً  انطباقــاًتنطبــق 
علـى األرض الفلـسطينية     حبكـم القـانون     اإلسرائيلية باسـتمرار يف تطبيـق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة             

 . لالتفاقيـة  “حكام اإلنـسانية  لأل”حبكم األمر الواقع  احملتلة، مع أهنا ذكرت أهنا ستحترم التطبيق        
األحكـام  بتـصدر إطالقـا بيانـا حمـددا         ولكن أيا من احلكومة اإلسرائيلية واحملاكم اإلسـرائيلية مل          

 .اإلنسانية اليت تنطبق

الدويل يفرض التزامات علـى الـسلطة القائمـة بـاالحتالل      اإلنسان ويف حني أن القانون  - ١٩
احملتلـــة، فإنـــه يـــسمح مـــع ذلـــك للـــسلطة القائمـــة مـــا خيـــص الـــسكان املقـــيمني يف األرض  يف

مـا يتعلـق بواجبـات الـسلطة القائمـة       ويف .باالحتالل باختاذ تدابري حلماية قواهتا وضـمان األمـن  
 : من قواعد الهاي على ما يلي٤٣باالحتالل، تنص املادة 

تـــل،  نظـــرا ألن ســـلطات الـــسلطة الـــشرعية قـــد انتقلـــت بالفعـــل إىل احمل      ”    
النظـام العـام والـسالمة، إىل       وضـمان    ما يف وسـعه مـن تـدابري لعـودة            األخري كل  يتخذ

أقصى حد ممكن، مع احترام القوانني السارية يف البلـد، مـا مل تـتم احليلولـة دون ذلـك                   
  .“بصورة قاطعة

ــار          - ٢٠ ــة اختي ــن ناحي ــبرية م ــة ك ــلطة تقديري ــاالحتالل س ــة ب ــسلطة القائم ويف حــني أن لل
 املتطلبات العسكرية اليت تعتربها ضرورية، فيجب أال تتخـذ الـسلطة            وممارسة التدابري األمنية أو   

ــوق     ــدد احلق ــاالحتالل أي إجــراء يه ــة ب ــة والقائم ــانون   املمنوحــة احلماي ــن الق مبوجــب كــل م
ــدويل و  ــدويل حلقــانون الاإلنــساين ال ــذين   قــوق اإلنــسان  ال ــة وال لألشــخاص املــشمولني باحلماي
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مـن جهـة،     ةاحلمايـ تعكس العالقة بني تلك احلقـوق و      كما جيب أال    ،  يعيشون يف األرض احملتلة   
والقيود املفروضـة مـن جهـة أخـرى، إذ إن ذلـك سـيجعل مـن القيـود املعيـار ومـن احلقـوق أو                          

 .احلماية االستثناء
  

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة -ـاء ب  
ــران    - ٢١ ــرائيلية يف حزيــ ــة اإلســ ــررت احلكومــ ــه /قــ ــه   ٢٠٠٢يونيــ ــاجز طولــ ــشاء حــ  إنــ
منــع منفــذي الــتفجري كيلــومتراً للفــصل بــني إســرائيل والــضفة الغربيــة بغــرض معلــن هــو  ٧٢٣

  .االنتحاريني الفلسطينيني من الدخول إىل إسرائيل

 اآلثــار بــشأن ٢٠٠٤يف فتواهــا الــصادرة عــام  الدوليــة العــدل وقــد توصــلت حمكمــة  - ٢٢
 )Corr.1 و A/ES-10/273انظـر   (احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف جـدار  تـشييد  عـن  الناشئة القانونية

إىل أن املسار الذي اختارته احلكومة اإلسـرائيلية ميـر داخـل الـضفة الغربيـة، وينتـهك علـى حنـو             
بــه عــددا مــن حقــوق الفلــسطينيني املقــيمني يف األرض الــيت حتتلــها   املــرتبط خطــري مــع النظــام
وجـب القـانون اإلنـساين      علـى إسـرائيل مب    مترتبـة   التزامـات   يشكل خرقاً لعدة    إسرائيل، وبذلك   

 .قوق اإلنسانالدويل حلقانون الالدويل و

وقــد تــسبب تــشييد اجلــدار، الــذي يفتــت الــضفة الغربيــة إىل جيــوب غــري متــصلة، يف     - ٢٣
، عبـورهم فرض قيود جديدة على تنقل الفلسطينيني الذين يعيشون بـالقرب مـن اجلـدار وعلـى        

ــدابري الواســعة االن   ــود والت ــشار املرتبطــة بنظــام اإلغــالق املؤلــف مــن نقــاط     باإلضــافة إىل القي ت
وباإلضـافة إىل األثـر الفـوري علـى حريـة التنقـل، فـإن         .التفتيش وحواجز الطرق القائمـة حاليـا  

اجلدار والقيود املرتبطـة بـه علـى التنقـل ينـتقص بـصورة جـسيمة مـن التمتـع بعـدد مـن حقـوق                          
 يــربر استعراضــاً أدق يف إطــار  داروهلــذا الــسبب، فــإن تــأثري اجلــ  .اإلنــسان األساســية األخــرى 

  .التقرير هذا
 يف املائة منه، داخل الضفة الغربية والقـدس         ٨٧وميتد مسار اجلدار يف غالبيته، أي حنو          - ٢٤

 احلكــم  وبــالرغم مــن).اخلــط األخــضر (١٩٤٩الــشرقية، بــدال مــن أن يتبــع خــط اهلدنــة لعــام  
ى الــرغم مــن علــ، و)٩(٢٠٠٤فربايــر / حمكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلية يف شــباط الــصادر عــن

__________ 
قـضت   و. حمكمة العـدل العليـا  إىل رى مشال غرب القدس التماساًم سكان عدة ق  قد،  ٢٠٠٤فرباير  /يف شباط   )٩(  

 مسار اجلـدار الـذي يتعلـق بـه هـذا          أن معظم   ب،  سوريكاحملكمة العليا يف حكمها، املعروف باسم قضية بيت         
 رئيس الوزراء    أمر  احلكم،  هذا يف ضوء و. آخرمسارا  قترح  ت، وأنه جيب على الدولة أن       قانوينااللتماس غري   
املــسار وافــق جملــس الــوزراء علــى  وجديــداقُتــرح مــسار و. رساإعــادة النظــر يف املــبة الــدفاع شــارون مؤســس

:  علـــى اإلنترنـــتبتـــسيلمموقـــع مركـــز ملزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر  و. ٢٠٠٥فربايـــر /ل يف شـــباطعـــدَّامل
http://btselem.org/English/Separation_Barrier/.  
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 بنــاء اجلــدار، تواصــلي، ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ حمكمــة العــدل الدوليــة يف  الــصادرة عــنفتــوىال
  .ناءب القيدحاليا يف املائة  ٩نسبة ينما توجد منه ب يف املائة ٥٧أجنز بالفعل بناء حنو حيث 
ية أهنــا ســتقوم هبــدم  ، أعلنــت الــسلطات اإلســرائيل ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٩ و ٢٨ويف   - ٢٥

حول قرية بلعني، غريب مدينة رام اهللا، وبـالقرب مـن قلقيليـة يف مشـال الـضفة                 أجزاء من اجلدار  
 كِّنمســي وترميلــو ك٢,٤ فةامبــسني نطقــتني املات اجلــدار يف هــ ســينتقل موقــع   حبيــثالغربيــة،

قـرارات   ال  هـذه  جـاءت و. ي دومن مـن األراضـ     ٢ ٦٠٠ىل  إصـول   و ال مـن ملزارعني الفلسطينيني   ا
 ضـد   أحكامـا حمكمـة العـدل العليـا اإلسـرائيلية           فيهـا  رتأصـد بعد سنوات مـن املـداوالت الـيت         

لـذلك  ا وطـ رمفلفلـسطينيني كـان   با  الـذي حلـق  علـى أسـاس أن الـضرر    ثالثة أجزاء مـن اجلـدار    
  .)١٠( مسارهنقلبأمرت الدولة 

نتــهاكات الا عــن بلــغ، كــثريا مــا ُيعــازل اجلــدار ال بالفعــلا ُشــيد فيهــالــيتيف املنــاطق و  - ٢٦
يف املنـاطق   و. قوق اإلنـسان للفلـسطينيني الـذين يعيـشون يف املنـاطق اجملـاورة             حل ة النطاق واسعال

  مـن مـساحة الـضفة الغربيـة،    يف املائـة  ٩,٨  نسبةالواقعة بني اجلدار واخلط األخضر، واليت متثل      
راضيهم ومـوارد امليـاه    وصول املزارعني الفلسطينيني إىل أفرضت قيود مشددة للغاية على سبل   

ــ لل تقييــدي وأنظمــة تــصريح ذلــك إال مــن خــالل همميكنــال و وحيتــاج املزارعــون إىل . اتبواب
وفقــا ملكتــب و، هملوصــول إىل مــزارعهم وآبــار المــن أجــ لعبــور اجلــدار “ينزائــر”تــصاريح 

ــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف   تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية   ــة األمــم املتحــدة إلغاث  ووكال
 مــن يف املائــة ٢٠ نعــقـل  لنــسبة ت  مل ُتمــنح هـذه التــصاريح اآلن إال ،)األونــروا(الـشرق األدىن  

ــذين كــانوا يعملــون يف أراضــيهم   ــاطق قبــل ا  الواقعــةاملــزارعني ال ــاء اهتــالن يف هــذه املن  ء مــن بن
  .لزاعال اجلدار
 طبيعـــةيف تغـــيري حـــدوث إىل و الـــدفيئاتزراعـــة إىل تفكيـــك الفـــرص وأدى تـــضاؤل   - ٢٧

ــذلك . احملاصــيل ــسانية  ونتيجــة ل ــسيق املــساعدة اإلن ــسبة، زادت وحــسب مكتــب تن ــة  ن  البطال
. لمعونــة الغذائيــةل متلقيــة  جمتمعــات إىليــةغذر األ تــصدِّكانــتاجملتمعــات احملليــة الــيت حتولــت و

 وجـد  اخلـدمات الـصحية والتعليميـة ألهنـا ت        الوصـول إىل   أيضا من الصعب    وباإلضافة إىل ذلك،  
 أن والعمـال  األطفـال واملرضـى    ويـتعني علـى    . اجلانب الفلـسطيين مـن اجلـدار       اآلن يف ما أصبح  

 عـرب بوابـات للوصـول إىل املـدارس واملرافـق الطبيـة وأمـاكن العمـل ولزيـارة أفـراد األسـر                        ارومي
  . اجلانب اآلخر من اجلداريفالذين يعيشون 

__________ 
، )٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ١٥يف  (ي حول مستوطنة ألفـي ميناشـ   اجلزء الواقعيهت لبط أُ اليت ثالثةال ءاجزكانت األ   )١٠(  

 بلعـني    من قرية  بلقراب زء الواقع واجل) ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥يف  (لياس  إون والنيب    عزّ ييتحول قر واجلزء الواقع   
  .http://btselem.org/English/Press_Releases/20080709.aspاملوقع انظر ؛ )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦يف (
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صـول مـن خـالل عـدد         الو بإمكـاهنم   فـإن  ،حيصارتـ ال وا تلك نح مُ نيذالألشخاص  ا أما  - ٢٨
 يوميـة   ةصف بـ   حاليـا  ُتفـتح  ة بوابـ  ٦٦ برمتـه طول اجلـدار    وهناك على   . ددة من البوابات احمل   قليل
ويترتـب علـى تقيـد مواعيـد فـتح البوابـات الـيت يقـع بعـضها يف أمـاكن                 . أسبوعية أو مومسية   أو

يب علـى   أثـر سـل   ذلك مـن ، مع ما يترتب على   مستعصية تقليص شديد يف الوقت املتاح للزراعة      
  .سبل العيش الريفية

 كيلومترا من اجلـدار     ١٦٨ حنو    كان اجلزء البالغ طوله     كتابة هذا التقرير،   وحىت تاريخ   - ٢٩
 ١٩٩٣ منـذ عــام  سـرائيل إحكومـة  ت مـ اأقو. يفـصل القـدس الـشرقية عـن بقيـة الــضفة الغربيـة      

احلـصول   ب ربيـة  فلـسطينيي الـضفة الغ     تمـ زلأ الطرق املؤدية إىل املدينـة و       طول نقاط تفتيش على  
 اجلـدار    ويزيـد  .رض مزيـد مـن القيـود بعـد بدايـة االنتفاضـة الثانيـة              فُـ و. اعلى تـصاريح لـدخوهل    

 وإىل جانـب  .  الفلـسطينيني  تنقـل شبكة املفروضـة لتقييـد      الـ  يدشدتـ القـدس الـشرقية مـن       ب يطاحمل
 تــسبب اجلــدار يف إضــعاف الــروابط  ،بطاقــة اهلويــة ونظــام التــصاريح وسلــسلة نقــاط التفتــيش  

  .االجتماعية واالقتصادية بني سكان القدس الشرقية والضفة الغربية
ة حـول القـدس وداخـل الـضفة     شيدوعالوة على ذلك، يطـوق اجلـدار املـستوطنات املـ            - ٣٠

  الوصــول إىل القــدسإمكانيــةلمــستوطنني اإلســرائيليني يكفــل ل  ممــاإســرائيل،ب االغربيــة ويربطهــ
 يف املائـة مـن مجيـع املـستوطنني     ٨٠ فـوق مـا ي  من اجلدار  الغريب  يف اجلانب  قيميو. دون عراقيل 

 عــدد املــستوطنني وتوســعت مــساحة  وقــد زاد.اإلســرائيليني الــذين يعيــشون يف الــضفة الغربيــة
توسـيع املـستوطنات وبـسبب      املعتمدة ل املستوطنات بسرعة، بفضل السياسة اإلسرائيلية       أراضي

  زاد عـدد قا لـوزارة الداخليـة اإلسـرائيلية،    ووف.  جديدة ذي ينشئ حدودا قائمة   لاوجود اجلدار   
، ٢٠٠٨ يف عـام     يف املائـة   ٥,١ة  نـسب املستوطنني يف الضفة الغربية، باسـتثناء القـدس الـشرقية، ب          

ــن  ــددمـــ ـــ عـــ ــدر بــ ــاين  ٢٦٨ ١٦٣ ـ يقـــ ــانون الثـــ ــاير /يف كـــ يف  ٢٨٢ ٣٦٢  إىل٢٠٠٧ينـــ
 يلتـف  ثيـ حبرجـا   مـسلكا متع   ويف الوقـت ذاتـه، يتخـذ اجلـدار        . )١١(٢٠٠٨ ينـاير /الثاين كانون

 يف بعـض احلـاالت   تـرق خيو.  ومير فيما بينها   حول القدس الشرقية وبلدات وقرى الضفة الغربية      
  .ئها أحيا بنيقليفرِّاجملتمعات احمللية الفلسطينية 

__________ 
هــذا الــرقم و. http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/KKAA-7B35UX?OpenDocumentانظــر املوقــع   )١١(  

ووفقا ملكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،         . )٢٠٠ ٠٠٠ ةباقر(  عدد املستوطنني يف القدس الشرقية     يشملال  
طنة يف الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا           مستو ١٤٩ مستوطن يعيشون يف     ٤٥٠ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠٠٧كان يف عام    
   .القدس الشرقية
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 نقــاط التفتــيش عــربالتــصاريح الالزمــة لــدخول القــدس إىل بنــاء اجلــدار ووبــالنظر إىل   - ٣١
علـى  أصـبح مـن الـصعوبة املتزايـدة         ،  )١٢(يـسمح بالوصـول إليهـا      الـيت     على طول اجلـدار    ةربعاأل
 منـاطق القـدس الـشرقية الوصـول         يفأولئك الذين يعيشون     الضفة الغربية وحىت     يفلفلسطينيني  ا

العـاملني يف  تعـوق  القيود املفروضة على التنقـل   كما أن   . الرعاية الصحية املتخصصة  مراكز   إىل
اليـومي   املـشاكل اليوميـة أو التـأخري      وتتكرر أيضا   . ملهم من الوصول إىل أماكن ع     ال الطيب اجمل

مل يـتم الـسماح     يف بعض احلاالت،    و.  يف حاالت الطوارئ   اإلسعاف سيارات   الذي تتعرض له  
بعد تـدخل اللجنـة الدوليـة       إال  معية اهلالل األمحر الفلسطيين     اإلسعاف التابعة جل  سيارات  مبرور  

  .للصليب األمحر
ـــمــنو.  مدارســهمعــنب واملعلمــني  اجلــدار الطــالويفــصل  - ٣٢  طالــب ٣٣ ٠٠٠  بــني ال
ـــ و تلميــذ وأكثــر مــن   ٦ ٠٠٠ يواجــه زهــاءس يف مــدارس القــدس الــشرقية،   مــدّر٢ ٠٠٠ ال

 مـن املـدارس      العـام  معـدل التـسرب   وارتفع  . مدارسهم إىل صعوبات يف الوصول     امّدرس ٦٥٠
 يف املائـة   ٣٣,٤ إىل    نـسبته  ووصـلت ،  ٢٠٠٧ الفلـسطينية احملتلـة يف عـام         ع أحنـاء األرض   يف مجي 

ــذكور و   ــني ال ــني  ٢٧,٤ب ــة ب ــاثا يف املائ ــذل   )١٣(إلن ــا تب ــدارس كم ــاد  امل ــوداً كــبرية إلجي  جه
 اكتظاظــا شــديدا يفاملــدارس يف منــاطق أخــرى تواجــه يف املقابــل، و.  حملــيني مــؤهلنيمدرســني
ــصوهلا ــدارس     الدراســية، ف ــذهاب إىل امل ــوا عــن ال ــذين انقطع ــك ألن الطــالب ال خــرى  األوذل

  . يف اجلانب اآلخر من اجلدارالواقعة  املدارس إىلالنتقال ا أصبحوا مرغمني على
ــرت  - ٣٣ ــيت اختــذها   وأثّ ــة ال ــدابري األمني ــدفاع اإلســرائيلي جــيش  الت ــى  ال ــضا عل ــة  أي إمكاني

 من الـضفة الغربيـة      يون الفلسطين ال يستطيع إال   بناء اجلدار،    وبعدالوصول إىل األماكن الدينية،     
القـدس الـشرقية، مثـل املـسجد األقـصى          يف  إىل أمـاكن العبـادة      االنتقـال   تصاريح  ملون  الذين حي 

فـإن  صـادرة منـها،      هويـة،    ألهايل القدس الذين حيملـون بطاقـات      وحىت بالنسبة   . وكنيسة املهد 
، أمنيـة  ألسـباب  وُيزعم أن مـرّد ذلـك      يف أيام اجلمعة،     دائماالوصول إىل املسجد ليس مضمونا      

__________ 
يـستطيع األشـخاص الـذين    ، دار من الضفة الغربيـة إىل القـدس     على طول اجل    العاملة ١٨ الـ    نقاط العبور   بني من  )١٢(  

منـها    نقـاط  أربـع  التـصاريح الالزمـة العبـور مـن        صادرة من الضفة الغربية والـذين منحـوا       حيملون بطاقات هوية    
 نقطـة  ١٤ ـالـ مـن نقـاط العبـور       مثانيـة نقـاط عبـور       وختـصص   . وغيلوالزيتون  و خميم شعفاط و قلنديا :هيوفقط  

الــسكان و،  يف مــستوطنات يف الــضفة الغربيــةللمــواطنني اإلســرائيليني فقــط، مبــن فــيهم الــذين يعيــشون املتبقيــة 
الذين  اإلسرائيلينيغري من و صادرة من القدس  هوية  والفلسطينيون الذين حيملون بطاقة     ،   اآلخرون نواإلسرائيلي
  . تأشريات صاحلةحيملون

  ،  الفلسطينيةةدائرة اإلحصاء املركزي  )١٣(  
http://www.pcbs.gov.ps/desktopmodules/newsscrollEnglish/newsscrollView.aspx?ItemID=664&mID=11170.  
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 بــدخول احلــرم الــسماح هلــمعــدة مــرات قبــل  إىل التفتــيش الــشبان يتعــرض مــن املمكــن أن و
  . القدسي الشريف

 حـصول ، مثـل عيـد املـيالد وعيـد الفـصح، قـد يكـون              املسيحية وخالل املواسم الدينية    - ٣٤
وقـد أدت   . خرى من العام  األوقات  األخالل  منه    أسهل  الضفة الغربية على تصاريح    يفلسطيني

أعـداد   هجـرة    إىل اليت يواجهها املـسيحيون      ة العام ة االقتصادي الصعوباتوالعبور  الصعوبات يف   
  .  من أماكن مثل بيت حلمكبرية منهم

 عـزل األسـواق يف      إىل اجلـدار    أدى من الضفة الغربيـة،       لألشخاص العاديالتنقل  نع  ومب  - ٣٥
 ، أسـواقها  الوصـول إىل   التجار واملستهلكني من الضفة الغربية        ومل يعد بإمكان   :القدس الشرقية 

غـزة  كما أن األعمـال التجاريـة يف   .  املناطق الفلسطينية إىل يذهبون اإلسرائيلينيمعظم  مل يعد   و
مـن أجـل    الت  يكافح أصحاب احمل  ونتيجة لذلك،   .  القدس عن اقتصاد عزال شبه تام    قد ُعزلت   

فقــط بغيــة  أســرهمأفــراد يف كــثري مــن األحيــان  وأصــبحوا يــستخدمونبلديــة الضرائب الــدفــع 
علــى حنــو و. ويغلقــون حمالهتــماليــة امللــضغوط أهنــم يستــسلمون ل حــىت بــل تكــاليفهم، فــيضخت

حــسب و. )١٤(إســرائيليف هــي البطالــة يف القــدس الــشرقية أعلــى بكــثري ممــا   ظــاهر، أصــبحت 
 الفلــسطينية احملتلــة يف يف األرضالعامــة  البطالــة قُــدِّرتمكتــب اإلحــصاء املركــزي الفلــسطيين  

ــام    ــن ع ــع األول م ــة، ٢٨,٩٠ بنحــو ٢٠٠٨الرب ــة ٢٥,٧٠بوجــه خــاص  و يف املائ  يف يف املائ
  .A/HRC/8/17)و  A/HRC/76انظر أيضا  ( يف قطاع غزةيف املائة ٣٥,٥٠الضفة الغربية و 

السلع التجارية القادمـة مـن الـضفة الغربيـة عـرب نقـاط التفتـيش التجاريـة                  وجيب أن متر      - ٣٦
إىل ة يــلتـصاريح التجار علــى ا موافقـة  احلــصول علـى إىل التجـار  وحيتـاج  .  اجلــدارعنـد الرئيـسية  

 ســلع دخــول ويــستحيل. ةمعقــدة ومكلفــإجــراء عمليــات القــدس الــشرقية، الــيت تنطــوي علــى 
 نقطـــة مـــرت عـــرب قـــد إال إذا كانـــت القـــدس الـــشرقية إىلغـــزة وقادمـــة مـــن الـــضفة الغربيـــة 

  . إسرائيلية تفتيش
 ستفـصل  داخـل الـضفة الغربيـة و        املائة منه  يف ٨٧ سيقع،   االنتهاء من بناء اجلدار    وعند  - ٣٧
.  الـضفة الغربيـة  بـاقي  عـن  القـدس الـشرقية   يف ذلـك  أراضي الضفة الغربية، مبا     يف املائة يف   ٩,٨

ــة  ــيقع قرابـ ــستوطن يف ٤٢٠ ٠٠٠ وسـ ــستوطنة و  ٨٠ مـ ــسطيين ٢٨٥ ٠٠٠مـ ــا   (فلـ ــا فيهـ مبـ
 فلـسطيين   ١٢٥ ٠٠٠سـيحاط حنـو     و. بـني اجلـدار واخلـط األخـضر       ) القدس الشرقية فلسطينيو  

 جمتمعـات   ٨يف   فلـسطيين    ٢٦ ٠٠٠سـيحاط   و اجلدار؛   منجوانب  ثالث  ب ا حملي اجمتمع ٢٨يف  
  .اجلوانب األربعة من اجلداربحملية 

__________ 
 يف القــدس الــشرقية باملقارنــة مــع   يف املائــة١٩,٣، بلغــت معــدالت البطالــة  ٢٠٠٦يف الربــع الثالــث مــن عــام    )١٤(  

  .يف املائة يف إسرائيل ٨,٣
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  الفلسطينية احملتلة واهلياكل األساسية يف األرض تدمري املمتلكات   - جيم  
لغربيــة إىل ثــالث األراضــي يف الــضفة اقُــسِّمت ، ١٩٩٣عــام يف منــذ اتفاقــات أوســلو   - ٣٨

 مـن أراضـي     يف املائـة   ٦١ حنـو  تـشكل  املنطقـة جـيم، الـيت        وال تزال  .ألف وباء وجيم   -مناطق  
ــسلطة العــسكرية اإلســرائيلية     ــة، حتــت ال ــضفة الغربي ــسيطرة اإلســرائيلية  ال ــى حتــت ال ــاءعل  البن

لتقرير،  يف الفترة املـشمولة بـا      جرت اليت   ،ملباينامعظم عمليات هدم    هذا وقد متت    . والتخطيط
  . الصحيحة تراخيص البناءال ميتلكون أن املالكني حبجة هذه املنطقةيف 
 لعـدم   بنـاء  ١٢٤، هـدمت الـسلطات اإلسـرائيلية        ٢٠٠٨خالل الربع األول من عـام       و  - ٣٩

 فلـسطينيا، مـن     ٤٣٥ تـشريد    إىلهدمها   ىمبىن سكين أد   ٦١وكان من بينها    . وجود تصاريح 
 وحظـائر سـكنية،   أبنيـة    اإلسرائيلي   الدفاعجيش   دّمررس،  ما/ آذار ١٢ويف  . طفال ١٣٥بينهم  

دون بــ شخــصا ٧٥ فأصــبحمعــدات زراعيــة يف وادي األردن ومنطقــة قلقيليــة    وحيوانــات لل
 )١٥( منـازل يف القـدس الـشرقية       ٣يونيه، هدمت السلطات اإلسرائيلية     / حزيران ١١ويف  . مأوى

  . طفال١٨بينهم من  شخصا ٢٥هذه املنازل وكان يقطن .  بنيت بدون تراخيصبزعم أهنا
ويفــرض القــانون اإلنــساين الــدويل قيــودا صــارمة علــى تــدمري املمتلكــات يف األراضــي   - ٤٠
 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنـه ال يـسمح بتـدمري املمتلكـات                ٥٣فقواعد املادة   . احملتلة

  . تدمرييف األراضي احملتلة إال إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا ال
وينطبق حمك املشروعية هذا على كل من املمتلكات الثابتة واملنقولة، مبا فيها األصـول             - ٤١

غـري أن هـذه القيـود القانونيـة الدوليـة      . الثابتـة واملنقولـة املوجـودة داخـل املـسكن أو يف جـواره      
ففــــي . املفروضــــة علــــى عمليــــات التــــدمري مل ُتحتــــرم أثنــــاء الفتــــرة املــــشمولة بــــالتقرير        

أبريل، قضت حمكمة العدل العليـا اإلسـرائيلية بـشرعية أوامـر التـدمري الـيت أصـدرها           /نيسان ٢٩
جيش الدفاع اإلسرائيلي بشأن تدمري املساكن الواقعة خارج احلدود الـيت عينـت مـؤخرا لقريـة               

فقــد أعــادت قــوات األمــن اإلســرائيلية تعــيني حــدود القريــة ممــا خفــض مــساحتها مــن   . العقبــة
وصـــدرت إخطـــارات بتـــدمري مجيـــع املـــساكن الواقعـــة خـــارج .  دومن١٠٠ىل  دومن إ٣ ٥٠٠

وسـيؤدي هـذا    .  يف املائة من عـدد مـساكن القريـة         ٦٠احلدود املقلصة اجلديدة وهي متثل قرابة       
  .  طفال١٣٠ شخصا من بينهم ٢١١إىل تشريد حنو 

صاريح وعالوة على ذلك، فإن من الصعب أيضا على الفلسطينيني أن حيـصلوا علـى تـ             - ٤٢
فاملنـــسق اإلســـرائيلي ألنـــشطة احلكومـــة يف األرض احملتلـــة قلّمـــا يـــصدر تـــصاريح بنـــاء  . بنـــاء

__________ 
  ،٢٤/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي رقم املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان  )١٥(  

     http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/12-06-2008.htm.  
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للفلسطينيني مستندا يف أحيان كثرية إىل أن هذا البناء يشكل انتهاكا للخرائط العامـة اإللزاميـة                
اضـي  للمناطق، وهي خرائط أقرهتا حكومة االنتداب الربيطانية لفلسطني يف أربعينات القـرن امل            

وكـثريا مـا تـساق حجـج مماثلـة لرفـع            . وبالتايل فإهنا تقصر كثريا عن الوفـاء باملتطلبـات الراهنـة          
  . الطعون يف أوامر بالتدمري

ويــؤثر فقــد األراضــي واملمتلكــات تــأثريا كــبريا علــى متتــع هــؤالء املتــضررين بــاحلقوق    - ٤٣
ق يف التمتـع مبـستوى معيـشي        ومن بني هذه احلقوق األساسية، احلق يف املأوى واحلـ         . األساسية

وتــدمري املــسكن األســري ميكــن أن يكــون لــه تــأثري دائــم الوطــأة علــى  . يعــزز كرامــة اإلنــسان
فقـد ثبـت أن املـشاكل الـسلوكية         . املدنيني وقد يكون وقعه على األطفـال قاسـيا بوجـه خـاص            

وقـوع  والنفسية لدى األطفال الـذين دمـرت مـساكنهم تـستمر ملـا يزيـد علـى سـتة أشـهر بعـد                 
التدمري، ويكون هلا تأثري طويل األجل على التحصيل الدراسي، وتزيد من احتمال ترك الطفـل               

. وقد تشمل أعراض الكرب النفسي أيـضا تزايـد العدوانيـة واالكتئـاب            . للمدرسة قبل التخرج  
  . وقد تصبح األسر معوزة، وخاصة عندما تعجز عن بناء مساكن هلا يف مكان آخر

م تــدمري املــساكن إىل انتــشار التــشرد والفقــر املــدقع علــى حنــو متزايــد وقــد يــؤدي نظــا  - ٤٤
ــة     ــة االقتــصادية الــيت تواجــه األراضــي احملتل ــاد تــردي احلال ــالنظر إىل ازدي وإســرائيل ملتزمــة،  . ب

بوصــفها دولــة طرفــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بــأن جتعــل مــن املــصلحة العليــا للطفــل اعتبــارا  
وعالوة على ذلك فـإن إسـرائيل ملزمـة،    . رار تؤثر على رفاه الطفلرئيسيا يف أي عملية اختاذ ق     

مبوجب العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، بـأن تـوفر احلمايـة الواجبـة لألسـرة                   
ويــشكل األثــر الــسليب لنظــام تــصريح البنــاء  . بوصــفها الوحــدة األساســية والطبيعيــة للمجتمــع 

  . لتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانوعمليات التدمري انتهاكات هلذه اال
وحكومــة إســرائيل مــن ســلطتها ومــسؤوليتها، بوصــفها الــسلطة القائمــة بــاالحتالل،      - ٤٥
ــاطق الــيت كانــت ســارية وقــت        أن ــوانني ختطــيط وتقــسيم املن ــة مبوجــب ق ــدير أراضــي الدول ت

م هـذه األراضـي     ومبوجب قواعد الهاي، ُيسمح إلسرائيل بأن تستفيد مـن اسـتخدا          . االحتالل
على أساس االنتفاع، أي على أساس التمتـع خبـريات األرض دون نقـل سـند ملكيتـها القـانوين                 

ويـشكل بنـاء اجلـدار والطـرق واملـستوطنات انتـهاكا هلـذه القاعـدة ألنـه                  . من مالكهـا األصـلي    
  .يهدد حبرمان السكان املشمولني باحلماية من منافع األرض حرمانا دائما
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  ينيون يف السجون اإلسرائيليةالفلسط  -دال   
، فقد اعتقلت حكومة إسرائيل، منـذ بـدء االحـتالل           )١٦(استنادا إىل منظمات فلسطينية     - ٤٦

  .  فلسطيين٦٥٠ ٠٠٠، ما يفوق على ١٩٦٧اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية يف عام 
 ٨ ٤٠٣أغـسطس، كـان يف الـسجون ومراكـز االحتجـاز اإلسـرائيلية              / آب ٣١وحىت    - ٤٧

واالحتجاز اإلداري هو احتجـاز مـن دون توجيـه اهتـام          . )١٧( حمتجزا إداريا  ٦٤٩ منهم   سجناء،
وهـو هبـذا ميثـل انتـهاكا        . أو من دون تقدمي للمحاكمة يؤذن به مبوجـب أمـر إداري ال قـضائي              

 ١٤ و ٩جـسيما للحقـوق األساسـية يف احملاكمـة وفـق األصـول القانونيـة، الـواردة يف املـادتني          
خلاص باحلقوق املدنية والسياسية، امللزم إلسرائيل داخـل األرض الفلـسطينية           من العهد الدويل ا   

  . احملتلة وداخل دولة إسرائيل ذاهتا
وما زالت هنـاك أوجـه قلـق بـالغ بـشأن الظـروف الـيت يعـيش فيهـا الفلـسطينيون أثنـاء                     - ٤٨

ــا زاال ســائدين يف ســي     . االحــتالل ــة األخــرى م اق ذلــك أن التعــذيب وضــروب إســاءة املعامل
هـذا وقـد كانـت      . اعتقال واستجواب األشخاص املشتبه يف أهنـم يـشكلون خطـرا علـى األمـن              

ظروف االعتقال يف السجون يف إسـرائيل موضـوع انتقـاد الذع وجهـه املـدافعون عـن حقـوق                    
. اإلنسان، الذين يرفعون يف العـادة، شـكاوى أمـام الـسلطات بـشأن التعـذيب وإسـاءة املعاملـة                   

ــة العامــة ملناهــضة    وال تلقــى هــذه الــشكاو  ــا صــاغية، وقــد دأبــت اللجن ى، علــى العمــوم، آذان
التعذيب يف إسرائيل على أن تذْكر أن إجراءات التحقيق يف الشكاوى بشأن التعـذيب وإسـاءة         

  .)١٨(املعاملة هي إجراءات تشوهبا العيوب أصال كما أهنا عدمية اجلدوى
رى مثــل عــدم تــوافر ســبل  ومــا انفــك الــسجناء الفلــسطينيون يواجهــون مــشاكل أخــ    - ٤٩

ــة الــصحية والغــذاء     ــإن التحــّرش اجلنــسي      . وصــول كافيــة للرعاي ــا النــساء الــسجينات، ف وأم
. حتـدث وعمليات التفتيش البدين املتكررة والتخويف البدين كلها عمليات يقال إهنا مـا زالـت            

فــق وعــالوة علــى ذلــك، فــإن القــّصر الفلــسطينيني، الــذي هــم رهــن االحتجــاز، ال ُيعــاملون و 
  .)١٩(املعايري الدولّية حلماية األحداث اجملردين من حريتهم

__________ 
  .http://www.addameer.org/detention/background.htmlانظر   )١٦(  
  .http://www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.aspانظر املوقع   )١٧(  
  .http://www.unitedagainsttorture.org/inuyim%201_88.pdfانظر   )١٨(  
ــر   )١٩(    http://wwwadameer.org/detention/children.html و http://www.addameer.org/detention/women.htmlانظــ

 حـسب مـا نـصت عليـه اتفاقيـة      ١٨ بداية سن الرشـيد يف الـسجون اإلسـرائيلية، ال سـن الــ              ١٦يعترب سن الـ    
  . ، اليت تعد إسرائيل طرفا فيها١٩٩٠األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل لعام 
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إىل بالزيـارة إال    لمحتجـزين الفلـسطينيني، ال يـسمح        لويف ما يتعلق بالزيـارات العائليـة          - ٥٠
علـــى أنـــه، عقـــب تـــولّي محـــاس الـــسلطة يف قطـــاع غـــزة يف   . لألقـــارب مـــن الدرجـــة األوىل

يلية زيــارات أفــراد األســر الوافــدة مــن غــزة  ، علّقــت الــسلطات اإلســرائ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران
 حمتجز مـن االتـصال      ٩٠٠ونتيجة هلذا القرار، ُحرم أكثر من       . حملتجزين فلسطينيني يف إسرائيل   
  .)٢٠(املباشر بذويهم ملدة تتجاوز العام

ــبعض إال مــن خــالل        - ٥١ ــصال ببعــضهم ال ــستطيع احملتجــزون وأســرهم يف غــزة االت وال ي
، قـّدمت منظمـات غـري       ٢٠٠٨يونيـه   /ويف حزيـران  . يب األمحر الدولية  جلنة الصل تنقلها  سائل  ر

بالـسماح لألسـر مـن    حمكمة العدل العليـا اإلسـرائيلية      حكومية إسرائيلية وفلسطينية التماسا إىل      
 وحىت تاريخ كتابة هـذا التقريـر مل يتخـذ    )٢١(غزة بزيارة ذويهم يف مراكز االحتجاز اإلسرائيلي      

  . أي قرار بشأن ذلك األمر
  

  توصيات  -ثالثا   
حالــة حقــوق اإلنــسان يف األرض الفلــسطينية احملتلــة فــإن  تــردي ازديــاد إىل نظــرا   - ٥٢

األمم املتحدة تعيد تأكيد التزامها بكفالة الدعوة بقـوة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات املـدنيني                   
منا تقع وإعمال حقوقهم، وُتذكّر مجيع األطراف بأن املسؤولية األساسية عن محاية املدنيني إ

  . على كاهل هذه األطراف
علــى تنفيــذ القــرارات جبديــة ينبغــي للجمعيــة العامــة وللمجتمــع الــدويل أن يعمــال   - ٥٣

واملقررات والتوصيات الصادرة عن جملس األمن، وحمكمة العدل الدولية، وآليات حقوق 
كلفـون بواليـات   اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك اهليئات املنشأة مبعاهـدات، وامل       

  . اإلجراءات اخلاصة
ينبغي للجمعية العامة أن تلتمس من جملس األمن املساعدة يف تنفيـذ فتـوى حمكمـة         - ٥٤

 بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تـشييد جـدار يف           ٢٠٠٤العدل الدولية الصادرة يف عام      
  .األرض الفلسطينية احملتلة

  

__________ 
  .http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/israel-update-300608: انظر املوقع  )٢٠(  
  .http://www.hamoked.org/news_main_en.asp?id=541: انظر املوقع  )٢١(  


