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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال٣٠البند 

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بـالتحقيق يف       
 اليت متس حقـوق     املمارسات اإلسرائيلية 

اإلنسان للشعب الفلـسطيين وغـريه مـن        
      السكان العرب يف األراضي احملتلة

لقــدس املــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا ا    
  الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل

    
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
 أن يقـدم إليهـا يف دورهتـا         ٦٢/١٠٨طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام يف قرارهـا             

األمـم  ويقـدم هـذا التقريـر الـذي أعدتـه مفوضـية             . الثالثة والستني تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار      
ينـاير  /الثـاين  مـن كـانون   املمتـدة    ويغطي الفتـرة      املذكور، القراربان عمال   قوق اإلنس املتحدة حل 
  .٢٠٠٨أغسطس /إىل آب

ويتنــاول التقريــر اســتمرار تــشييد املــستوطنات اإلســرائيلية يف األراضــي العربيــة احملتلــة    
  .والنظام املرتبط هبا والعنف الذي ميارسه املستوطنون اإلسرائيليون ضد الفلسطينيني
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  مقدمة  -ال أو  
ــا    - ١ ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــؤرخ ٦٢/١٠٨أعربـــت اجلمعيـ ــانون األول١٧ املـ ديـــسمرب / كـ

مواصـلة إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،      ، عن مجلة أمور منـها قلقهـا البـالغ إزاء          ٢٠٠٧
ــيع         ــاء وتوسـ ــرائيل ببنـ ــام إسـ ــة قيـ ــة، وخباصـ ــسطينية احملتلـ ــتيطان يف األرض الفلـ ــشطة االسـ أنـ

وأعربت أيضا عن قلقها إزاء احلالة اخلطرية النامجـة         .  القدس الشرقية وما حوهلا    املستوطنات يف 
  .املستوطنون اإلسرائيليون املسلحون يف األرض احملتلةميارسها  اليت أعمال العنفعن 
حلقوق اإلنـسان إىل جملـس      املفوضة السامية   ويف ضوء التقريرين األخريين املقدمني من         - ٢

 احلالة اإلنسانية يف قطـاع غـزة        اللذين يتناوال ) A/HRC/8/17 و   A/HRC/7/76(حقوق اإلنسان   
 الــصواريخ إطــالق أيــضا قتــل املــدنيني الفلــسطينيني واإلســرائيليني، و ويتنــاوال،٢٠٠٨يف عــام 

ــن           ــام ع ــني الع ــه األم ــذي قّدم ــر ال ــرائيلية، وكــذلك يف ضــوء التقري ــة اإلس ــاطق املدني ضــد املن
س حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين يف األرض الفلــسطينية  املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــ

، يتنـاول هـذا التقريـر مـا أحـرز مـن             ٦٢/١٠٩عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة         ) A/63/518(احملتلة  
املـستوطنات  بنـاء   مـا يتعلـق باسـتمرار       وعلـى وجـه التحديـد       ،  ٦٢/١٠٨تقدم يف تنفيـذ القـرار       

، باإلضــــافة إىل العنــــف الــــذي ميارســــه ة احملتلــــيف األرضيــــرتبط هبــــا مــــن بــــىن حتتيـــة   ومـــا 
  .اإلسرائيليون املستوطنون

  
  معلومات قانونية أساسية  -ثانيا   

  
  القانون اإلنساين الدويل  -ألف   

ــرائيل يف األرض         - ٣ ــسؤوليات إس ــر صــلة مب ــدويل األكث ــساين ال ــانون اإلن ــايري الق ــرد مع ت
 يف قواعــد الهــاي واتفاقيــة جنيــف  الفلــسطينية احملتلــة، باعتبارهــا الــسلطة القائمــة بــاالحتالل،  

ويف الفتوى الصادرة عن حمكمـة العـدل الدوليـة      . )١(الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب     
 اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة بــشأن ٢٠٠٤يف عــام 

ى الـرغم مـن أن إسـرائيل ليـست          ، أشارت احملكمـة إىل أنـه علـ        )Corr.1 و   A/ES-10/273انظر  (
 املتعلقة بقوانني وأعـراف احلـرب الربيـة، والـيت أرفقـت هبـا               ١٩٠٧طرفا يف اتفاقية الهاي لعام      

وخلـصت أيـضا إىل     . قواعد الهاي، فإن قواعد الهاي غدت جزءا من القـانون العـريف الـدويل             
األخـضر   قع شـرق اخلـط  أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على األراضي الفلسطينية اليت كانت ت 

ومنـذ ذلـك الوقـت، أعـاد     .  النــزاع ذلـك  والـيت احتلتـها إسـرائيل خـالل       ١٩٦٧قبل نزاع عام    

__________ 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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ــة جنيــف الرابعــة علــى األرض        ــاق اتفاقي ــد علــى انطب ــرارات األمــم املتحــدة التأكي عــدد مــن ق
  .)٢(الفلسطينية احملتلة

ة إسـرائيل املتمثلـة يف      قد أكدت الفتوى وعدد مـن قـرارات األمـم املتحـدة أن ممارسـ              و  - ٤
 وهي يف الواقع عبارة عن نقل سلطة قائمة بـاالحتالل جلـزء مـن سـكاهنا                 -تشييد املستوطنات   

وباإلضــافة إىل تــشييد . عــدُّ خرقــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة  ت -املــدنيني إىل األرض الــيت حتتلــها  
وتـشمل  . ونيـة أيـضا   املستوطنات، تعد األنشطة األخرى املرتبطـة باملـستوطنات أنـشطة غـري قان            
 املخصـصة السـتعمال     هذه األنشطة مصادرة األراضي، وتدمري املنازل والبساتني، وشق الطرق        

املــستوطنني فقــط، واســتغالل املــوارد الطبيعيــة يف األرض احملتلــة وتغــيري طــابع ووضــع األرض    
رد الطبيعيـة   وقد أعرب اجملتمع الـدويل أيـضا عـن قلقـه حيـال استنــزاف املـوا                . الفلسطينية احملتلة 

  .)٣(بسبب املستوطنات
  

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان  -باء   
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         فتواها إىل أن    خلصت حمكمة العدل الدولية يف         - ٥

اتفاقيـة حقـوق   والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ووالسياسية  
األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        هيئـات    فموقـ ويعكس   .)٤( احملتلة يضااألرنطبق على   الطفل ت 

 ادولـة طرفـ   أن إسرائيل، باعتبارهـا     حمكمة العدل الدولية، أي      فموقاملنشأة مبوجب معاهدات    
 التعاهديـــة امـــسؤولة عـــن تنفيـــذ التزاماهتـــ   بقـــى يف الـــصكوك الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان، ت   

 يف تلـــك تـــهاارس واليمـــا دامـــت متـــطينية احملتلـــة قـــوق اإلنـــسان يف األرض الفلـــسحب املتعلقـــة

__________ 
) ١٩٨٠ (٤٦٩، و )١٩٨٠ (٤٦٥، و )١٩٧٩ (٤٤٦قـــرارات جملـــس األمـــن : انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال  )٢(  

  .٦١/١١٨، وقرار اجلمعية العامة )١٩٨٠ (٤٧١ و
وفيه أحاط جملـس األمـن علمـا بتقـارير جلنـة جملـس              ) ١٩٨٠ (٤٦٥انظر على سبيل املثال قرار جملس األمن          )٣(  

لدراسـة احلالـة املتعلقـة باملـستوطنات يف األراضـي العربيـة احملتلـة               ) ١٩٧٩ (٤٤٦األمن املنشأة عمال بـالقرار      
ــة املتعلقــة      ١٩٦٧منــذ عــام  ، مبــا فيهــا القــدس، وأعــرب عــن قلقــه وطلــب إىل اللجنــة مواصــلة دراســة احلال

، مبا فيها القدس الشرقية، والتحقيـق يف مـا أبلـغ عنـه          ١٩٦٧اضي العربية احملتلة منذ عام      باملستوطنات يف األر  
من استنـزاف خطري للموارد الطبيعية، وخباصة املوارد املائية، وذلك هبدف ضمان محاية تلك املوارد الطبيعيـة     

  .اهلامة يف األراضي الواقعة حتت االحتالل
من فتوى حمكمة العدل الدولية اليت خلـصت فيهـا احملكمـة إىل أن احلمايـة       ١١٣ إىل   ١٠٢انظر الفقرات من      )٤(  

ـــزاع املــسلح، وأن العهــد الــدويل اخلــاص       الــيت توفرهــا اتفاقيــات حقــوق اإلنــسان ال تتوقــف يف حــاالت الن
ق باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واتفاقيـة حقـو              

واليتـها املوجـودين    اخلاضـعني ل  واليتها، بـل حـىت أولئـك األفـراد          ل اخلاضعنيالطفل تنطبق فيما يتعلق باألفراد      
  . إقليمهاخارج
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العهــد إىل أن التزامــات إســرائيل مبوجــب أيــضا حمكمــة العــدل الدوليــة وأشــارت . )٥(األراضــي
أي عقبـة   وضـع   تـزام بعـدم     لشمل اال الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ت      

 تــصاص بـشأهنا إىل الـسلطات الفلــسطينية  خاالنقـل  الـيت  مليـادين  اأمـام ممارسـة هـذه احلقــوق يف    
  ).١١٢الفقرة (
  

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة وأثرها على التمتـع            - ثالثا  
  حبقوق اإلنسان 

ــزال    - ٦ ــة   ال ت األرض يف قــضية  ة أساســيمــسألةاملــستوطنات اإلســرائيلية يف الــضفة الغربي
 مـستوطنة يف  ١٢٠ إسـرائيل  أقامـت  ٢٠٠٧إىل هنايـة عـام    ١٩٦٧فمن عام  . الفلسطينية احملتلة 

ا وزارة الداخليــة  وهــي مــستوطنات اعترفــت هلــ   الــضفة الغربيــة، باســتثناء القــدس الــشرقية،     
 ة مـستوطن ة عـشر تـا اثنوتقـع  . داخل األراضي احملتلـة اإلسرائيلية  “اجملتمعات”بصفة  اإلسرائيلية  

. جـزءا مــن بلديـة القـدس اإلســرائيلية    جعلتـها  و١٩٦٧ عــامسـرائيل  إأراض ضـمتها  يف أخـرى  
 الــيت هــي مــستوطنات غــري “املواقــع االســتيطانية”مــن  ١٠٠وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك حنــو 

ــرخص هلــ  ــرائيلي     م ــسلطات اإلس ــب ال ــن جان ــا م ــرف هب ــري معت ــد .)٦(ةا وغ ــك   وق جــرى تفكي
 نـاء أث ٢٠٠٥مستوطنة يف قطاع غزة وثالث مـستوطنات يف مشـال الـضفة الغربيـة يف عـام                   ١٦

  . طة فك االرتباطخب يتنفيذ ما مس
 اتكومـ يف عهـد مجيـع احل     املـستوطنات اإلسـرائيلية يف الـضفة الغربيـة          وقد استمر بنـاء       - ٧

 ٤٥٠ ٠٠٠، كــان أكثــر مــن ٢٠٠٧ويف عــام . ١٩٦٧ســرائيلية عــام منــذ احلــرب العربيــة اإل
حــسب و. قية مبــا فيهــا القــدس الــشر، مــستوطنة يف الــضفة الغربيــة١٤٩مــستوطن يعيــشون يف 

عدد املستوطنني يف الضفة الغربية، باستثناء القـدس الـشرقية،     ارتفع  وزارة الداخلية اإلسرائيلية،    

__________ 
وجهة النظر   تتأكداملنشأة مبوجب معاهدات    األمم املتحدة   يئات  هاملالحظات اخلتامية ملختلف    يف   عند النظر   )٥(  

 ٢٠٠٣مالحظاهتـــــا اخلتاميـــــة للعـــــام دت التأكيـــــد يف اللجنـــــة املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنـــــسان جـــــدف: هـــــذه
(CCPR/CO/78/ISR)  ــسياسية تطبــق   أن أحكــام ــة وال ــاحلقوق املدني لــصاحل ســكان  ” العهــد الــدويل اخلــاص ب

 يف تلـك األراضـي      اهليئـات التابعـة هلـا      سـلطات الدولـة الطـرف أو         تصرفاتمجيع  يف مواجهة   األراضي احملتلة   
ــ علــى حنــو  ــاحلق ي ــع ب ــل. “...  يف العهــدسدةوق اجملــؤثر علــى التمت ــاحلقوق  جــددت  ،وباملث ــة ب ــة املعني اللجن

 القائـل بـأن     ارأيهـ تأكيد   ٢٠٠٣عام  للبشأن إسرائيل    اخلتامية   ايف مالحظاهت  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ــسكان      ” ــع األراضــي وال ــة الطــرف مبوجــب العهــد تنطبــق علــى مجي ــاطق الــيت ختــضع  التزامــات الدول يف املن
جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري إىل اسـتنتاج مماثـل يف              وخلصت   .)E/C.12/1/Add.90 (“رهتا الفعلية سيطل

  .)٣٢، الفقرة CERD/C/ISR/CO/13 (٢٠٠٧بشأن إسرائيل للعام مالحظاهتا اخلتامية 
): تـــسيلمب( موقــع املركـــز اإلعالمـــي اإلســرائيلي حلقـــوق اإلنـــسان يف األراضــي احملتلـــة    البيانــات متاحـــة يف   )٦(  

)http://www.btselem.org/English/Settlements(.  
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 إىل ،٢٠٠٧ينـاير  /يف كـانون الثـاين  مـستوطنا   ٢٦٨ ١٦٣ ـا يقدر بمبأي ، يف املائة  ٥,١بنسبة  
حتتـل  ،  مـم املتحـدة   مصادر األ حسب  و .)٧(٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  مستوطنا   ٢٨٢ ٣٦٢

مــن الــضفة يف املائــة  ٤٠يقــرب مــن مــا اآلن البنيــة التحتيــة اإلســرائيلية املرتبطــة باملــستوطنات  
  .عازلة والقواعد العسكريةالناطق املالغربية، مبا يف ذلك الطرق واحلواجز و

البنـاء  زاد نـشاط    رقام الصادرة عن املكتـب املركـزي اإلسـرائيلي لإلحـصاء،            ووفقا لأل    - ٨
ــستوطن ــام يف امل ــل ب ٢٠٠٨ات يف ع ــدرهعام ــة ١,٨ ق ــ مقارن ــرة ب ــننفس الفت ــام م . ٢٠٠٧ ع

الفتـرة مـن كـانون    يف  وحـدة سـكنية جديـدة      ٤٣٣ ببنـاء    سـرائيلية سكان اإل وزارة اإل شرعت  و
 الفتـرة مـن كـانون       يف وحدة سكنية فقـط      ٢٤٠، باملقارنة مع    ٢٠٠٨مايو  / أيار إىليناير  /الثاين
  .)٨(٢٠٠٧مايو / أيارإىليناير /الثاين
 بنايـة جديـدة يف طـور التـشييد يف      ١ ٠٠٠كانت أكثر من    ،  )٩(تقارير حديثة وحسب     - ٩

وتقـع  .  وحـدة سـكنية    ٢ ٦٠٠ حـوايل    وفيهـا ،  ٢٠٠٨أغـسطس   /اعتبـارا مـن آب    املستوطنات  
عــدد وارتفــع . ن هــذه اهلياكــل اجلديــدة إىل الــشرق مــن اجلــدار العــازليف املائــة مــ ٥٥حــوايل 

 وحـدة سـكنية،     ٤١٧ (٢٠٠٨ يف عـام      يف املائـة   ٥٤٠توطنات بنـسبة    العطاءات للبنـاء يف املـس     
عــدد العطــاءات يف القــدس الــشرقية بنــسبة     وارتفــع . )٢٠٠٧ فقــط يف عــام  ٦٥ مقارنــة بـــ 

وعالوة علـى ذلـك،   ). ٢٠٠٧  عام يف٤٦ وحدة سكنية يف مقابل   ١ ٧٦١ (يف املائة  ٣ ٧٢٨
مـن   زالـ منـ  ٣٠ية القائمة، مبـا يف ذلـك        ىل املواقع االستيطان  إديدة  اجلياكل  من اهل  ١٢٥أضيفت  

  .املنازل الدائمة البناء
أن تـزعم  حكومـة إسـرائيل   كانـت  ،  عقـد الـسبعينيات مـن القـرن العـشرين         هناية   وحىت  - ١٠

.  العـسكرية واألمنيـة    ات الـضرور  تفرضـه  ا هبـ  ةاملرتبطـ شـبكة الطـرق اخلاصـة       بناء املستوطنات و  
ــسعينياتيف و ــرن العـــشرين عقـــد التـ ــ،  مـــن القـ ــام اإلغـــالق املفـــروض علـــى   ل ّوحتـ ــربر نظـ مـ

__________ 
القـدس   مـستوطن يف   ٢٠٠ ٠٠٠ مـا يقـارب      تـضمن هـذا الـرقم ال ي     و. http://www.reliefweb.int انظر املوقـع    )٧(  

 مـستوطن  ٤٥٠ ٠٠٠ أكثـر مـن    ٢٠٠٧يف عـام    كـان   مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،        حسب  و. الشرقية
تــأثر الفلــسطينيني مــن الناحيــة  ”(  القــدس الــشرقيةهــا الــضفة الغربيــة، مبــا في  مــستوطنة يف١٤٩يعيــشون يف 

  .)٢٠٠٧يوليه /، متوز“اإلنسانية باملستوطنات واهلياكل األساسية اإلسرائيلية األخرى يف الضفة الغربية
الـيت  البنـاء   عمليـات مـن مجيـع   يف املائـة   ٦٤سـرائيلية  سـكان اإل وزارة اإلشـرعت هبـا   البناء الـيت  متثل عمليات    )٨(  

اخلـط  إزالـة  ”حركة السالم اآلن، (. يف الضفة الغربية يف األشهر األخرية  أحصاها املكتب املركزي لإلحصاء     
  .)http://www.peacenow.orgاملوقع متاحة يف وثيقة ، ٢٠٠٨أغسطس /، آب“األخضر

  .٢٠٠٨أغسطس /، آب“إزالة اخلط األخضر”انظر حركة السالم اآلن،   )٩(  
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 احلاجــة إىلعلـى  منـصبا   التأكيــد إذ أصـبح الفلـسطينيني املقـيمني يف األرض الفلــسطينية احملتلـة،    
 .)١٠(سرائيليني واملستوطنات نفسهامحاية املستوطنني اإل

مجيـع  الطريـق، بتجميـد     خريطة  التزمت حكومة إسرائيل، يف إطار املرحلة األوىل من         و  - ١١
هـذا  وقد اتفـق     .)، املرفق S/2003/529 (٢٠٠١مارس  /شطة بناء املستوطنات اعتباراً من آذار     أن

 أنـه   ، الـذي يـنص علـى      ٢٠٠١ مع التوصـية الـواردة يف تقريـر ميتـشيل الـصادر يف عـام                 االلتزام
 للمـستوطنات   “النمو الطبيعـي  ”ينبغي إلسرائيل أن جتمد كل النشاط االستيطاين، مبا يف ذلك           

إن نوع التعاون األمين الذي ترغب فيه إسرائيل ال ميكن أن يتعايش لفترة طويلة مـع                القائمة، و 
 .)١١(النشاط االستيطاين

ويقيد وجـود املـستوطنات حريـة تنقـل الفلـسطينيني املقـيمني يف الـضفة الغربيـة بطـرق                  - ١٢
 هـي  و “منـاطق مغلقـة   ”املنـاطق الواقعـة داخـل احلـدود البلديـة للمـستوطنات              تـسمى و .عديدة
 التـصاريح   متـنح  ( بـذلك   مـا مل حيملـوا تـصاريح خاصـة         ا دخوهلـ  ني الفلـسطيني  ظـر علـى   حيمناطق  
وتغطـي املنطقـة الفعليـة الـيت بنيـت      . )١٢()صرشخصياً على سـبيل احلـ  للعمال واملستوطنني    عادة

 .)١٣(أراضي الـضفة الغربيـة  مجيع من تقريباً   يف املائة    ٩ سبةفيها املستوطنات وحدودها البلدية ن    
 ة للمـستوطنات، وهـي    اإلقليميـ  الواليـة     ضـمن إطـار     أخـرى  وةً على ذلـك، تنـدرج أراض      وعال

أراض خمصـصة ملنـاطق زراعيـة وصـناعية، ومنـاطق لتوسـيع              مـن    باملـستوطنات ما يلحـق    شمل  ت
 ، ومجيعهـا منـاطق     حميطة باملستوطنات  حدود املستوطنات يف املستقبل، ومناطق عسكرية مغلقة      

 .ا دخوهلني الفلسطينيحيظر على

 الـضفة الغربيـة هـو        داخـل  ورغم زعـم حكومـة إسـرائيل بـأن نظـام اإلغـالق الـداخلي                - ١٣
نظام مفروض على الفلسطينيني املقيمني هناك ألغراض أمنية، فإن معظم هـذه القيـود الداخليـة        

 ،تـــستند إىل حـــد كـــبري إىل ذريعـــة محايـــة املـــستوطنني اإلســـرائيليني املفروضـــة علـــى احلركـــة 

__________ 
ــر   )١٠(   ــا انظــ ــدل العليــ ــة العــ ــرائيلية، اإل حمكمــ ــضية طبيــــب ســ ــرقــ ــدفاع  نيوآخــ ــر الــ ــد وزيــ   )٢٠٢/٨١( ضــ

Piskei Din 36 (2) 622 ــضية أ؛ ــر وقــــ ــوب وآخــــ ــر  ييــــ ــدفاع وآخــــ ــر الــــ ــد وزيــــ   ،)٢٥٨/٧٩(ن، ين ضــــ
Piskei Din 33 (2) 113, 119     ؛ كما نقل ذلك املركز اإلعالمي اإلسرائيلي حلقـوق اإلنـسان يف األراضـي احملتلـة

، “ التمييزيــة يف الــضفة الغربيــة  يةســرائيلشــبكة الطــرق اإل. ةمنوعــ املالطــرق” يف الوثيقــة املعنونــة) بتــسيلم(
  .٧الصفحة ، ٢٠٠٤

، املتـاح علـى املوقـع اإللكتـروين         ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣٠،  جلنة تقصي احلقائق املنشأة يف شرم الشيخ       تقرير    )١١(  
www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/mitchell_plan.htm.  

  .، إعالن إغالق منطقة)١٩٧٠-٥٧٣٠) (٣٧٨رقم ) (يهودا والسامرة( أمر يتعلق باألنظمة األمنية   )١٢(  
علـى املوقـع اإللكتـروين      ، املتـاح    ٢٠٠٧مـايو   /، أيـار  “القيود املفروضة على التنقـل والعبـور      ”البنك الدويل،      )١٣(  

http://domino.un.org/UNISPAL.NSF.  
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قـدرة علـى    بال املـستوطنني     وأن هـذه املـستوطنات تنـشأ هبـدف تزويـد           سرائيليةواملستوطنات اإل 
ــستوطنات   ــائق بــني امل ــسفر دون ع ــسها وإىل ال ــستوطنني   فــرضوال ت .)١٤( إســرائيل نف ــى امل عل

أي مـن   اإلسرائيليني أو املـواطنني اإلسـرائيليني الـذين يـسافرون يف مجيـع أرجـاء الـضفة الغربيـة                    
 .)١٥(تنقل الفلسطينينيالقيود املفروضة على حرية 

املستوطنات ونظـام اإلغـالق املفـروض علـى     وجود العالقة بني تعد غزة مثاال يوضح  و  - ١٤
انتفـت احلاجـة إىل اإلغـالق الـداخلي عقـب         قد   ف .الفلسطينيني الذين يعيشون يف الضفة الغربية     

غـسطس  أ/تفكيـك املـستوطنات اإلسـرائيلية مـن قطـاع غـزة يف آب             فك االرتباط اإلسـرائيلي و    
وقـع  لـه   وجـود مـستوطنات إسـرائيلية يف الـضفة الغربيـة             وتدل هـذه احلقيقـة علـى أن        .٢٠٠٥

 . بضرورة مواصلة تشغيل نظام اإلغالق الداخلي هناكعلقمماثل فيما يت

 من العهد الدويل ١١هو حق مكفول مبوجب املادة ف ،احلق يف مستوى معيشي الئقأما   - ١٥
شمل احلـق يف الغـذاء واحلـق يف         يـ   وهـو حـق    جتماعيـة والثقافيـة،   اخلاص باحلقوق االقتصادية واال   

ــة         ــاه واحلــق يف اخلــدمات االجتماعي ــه واحلــق يف املي ــستوى صــحي ميكــن بلوغ ــأعلى م ــع ب التمت
إن متتـع الفلـسطينيني الـذين يعيـشون يف األرض           . واحلق يف املالبـس واحلـق يف الـسكن        الضرورية  

راء تبعـات املـستوطنات، مبـا يف ذلـك النظـام األمـين          هـذه احلقـوق قـد تـأثر سـلبا جـ           احملتلة جبميـع    
  .املخصص حلماية هذه املستوطنات وجراء أعمال العنف املتكررة اليت يرتكبها املستوطنون

عدد من التـدابري الـيت      بدت حرية تنقل الفلسطينيني الذين يعيشون يف الضفة الغربية          يقُو  - ١٦
ــز أمــن املــستوطنات  ــة الســتعمال   وخصــصت بعــض ا .هتــدف إىل تعزي لطــرق يف الــضفة الغربي

__________ 
تأثر الفلسطينيني من الناحيـة اإلنـسانية باملـستوطنات واهلياكـل األساسـية             ” ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     )١٤(  

، ٢٠٠٠سـبتمرب  /عنـدما تـصاعد العنـف يف أيلـول    ” جـاء يف التقريـر   .“يف الضفة الغربيـة اإلسرائيلية األخرى   
 لتقييـد حركـة   ، نظام اإلغالق علـى طـرق الـضفة الغربيـة هـذه الـيت يـستعملها اإلسـرائيليون يف األسـاس                ركز

ــشدة  ــسطينيني ب ــواطنني         . الفل ــة امل ــا ضــرورية حلماي ــستمرة بأهن ــدابري امل ــذه الت ــرائيلية ه ــة اإلس ــربر احلكوم وت
تـدابري تـرتبط كـذلك ارتباطـاً        وحـسبما يـبني هـذا التقريـر، فـإن تلـك ال            . اإلسرائيليني من اهلجمات اإلرهابيـة    

وقــد أضــحت هــذه الطــرق ممــرات تــربط   . وثيقــاً باحلفــاظ علــى إمكانيــة عبــور املــستوطنني ونوعيــة حيــاهتم  
وقد جـزأت أيـضاً الـضفة الغربيـة إىل جمموعـات مـن اجليـوب تعـزل اجملتمعـات احملليـة                      .  بإسرائيل اتاملستوطن

  .١٢٤الصفحة . “الفلسطينية عن بعضها البعض
مثال جلي على ذلك هو فرض القيود على حركة الفلسطينيني داخل منطقة سوق اخلليل، الـذي يـربر بأنـه                    و  )١٥(  

القيـود  ”البنـك الـدويل،     (جزء من اخلطة التنفيذية العامة لتوفري األمن للكتلـة االسـتيطانية اليهوديـة يف املدينـة                 
  .)“على التنقل والعبور
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وباملثــل،  .، مــع فــرض حظــر تــام علــى اســتعماهلا مــن جانــب الفلــسطينيني   حــصراًاملــستوطنني
  .)١٦(رعيالسمح للفلسطينيني باالقتراب من مناطق املستوطنات ألغراض الزراعة أو ُي ال

ــة يف   وجــود املــستوطنات وأدى  - ١٧ ــضفة الغربي ــضرر حــق الفلــسطينيني يف ال ــازة  إىل ت  حي
ــاء املــستوطنات مــصادرة أراضــي    ف. املمتلكــات ــدمريها  قــد اســتتبع بن ــسطينيني اخلاصــة وت الفل

مــن قواعــد ) ز (٢٣  و٥٢  و٤٦ مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واملــواد ٥٣يتنــاىف مــع املــادة  مبــا
مـن أجـل    مـرت منـازهلم     ومتت مصادرة األراضي اليت ميلكها مزارعـون فلـسطينيون ودُ          .الهاي
ــاء  ــبن ــاء احلــواجز والطــرق الــيت خُ أدىوباإلضــافة إىل ذلــك،   .توطناتسامل  صــصت حــصرا  بن

  .الستعمال املستوطنني إىل مصادرة مزيد من األراضي
  

 مصادرة األراضي    
إىل املـستوطنات    الـيت ُضـمَّت    يف املائـة مـن املـستوطنات واألراضـي           ٣٣قدر أن نسبة    ُي  - ١٨

ــسطينيون أراض هــي  ــد صــ .)١٧(خاصــة ميلكهــا الفل ــة إســرائيل الكــثري مــن هــذه    وق ادرت دول
وتفيـد   . األراضـي  األراضي اخلاصـة بذريعـة املقتـضيات العـسكرية أو مبوجـب قـوانني مـصادرة               

ــستوطنات    ــشاء امل ــأن إن ــة ب ــرر  األدل ــد ب ــسكرية     ق ــضيات الع ــى أســاس املقت ــر عل ــادئ األم يف ب
ُبنيـت  املـستوطنات   أن   اتيعـم أثنـاء الـسبعين     ، فقـد زُ   طـرق يف نظام ال   احلالهو  وكما   .واألمنية

 مـصادرة   هذلك تـربر مبوجبـ    قـراراً بـ   اإلسـرائيلية   العليا  العدل   حمكمة   صدرتوقد أ  .لدواع أمنية 
ــسطينية اخلاصــة   ــام   .)١٨(األراضــي الفل ــررت يف ع ــة ق ــرب ١٩٧٩ غــري أن احملكم  إحــدى أن تعت

ون لتكــ ، إمنــا مل تنــشأ حتقيقــاً هلــدف أمــين مؤقــت    ألهنــاقترحــة غــري قانونيــة   امل املــستوطنات
  .)١٩(دائمة مستوطنة

ئيل سياستها املتمثلة يف نزع ملكيـة األراضـي   ا غريت حكومة إسر،وعقب ذلك القرار    - ١٩
بنـاء املـستوطنات علـى األراضـي        متمثلـة يف    أمنيـة، إىل سياسـة       وأعـسكرية   ات  ضرورلـ اخلاصة  

سارية مـن  األرض مبوجـب القـوانني املدنيـة الـ     مـصادرة   العامة أو األراضي اململوكة للدولـة، أو        
__________ 

) د (٥ من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية وللمـادة                ١٢تشكل هذه القيود انتهاكاً للمادة        )١٦(  
ــز العنــصري   مــن  ــى التميي ــة للقــضاء عل ــة الدولي ــسان   مــن ١٣ وللمــادة االتفاقي ــاملي حلقــوق اإلن  اإلعــالن الع

  .من اتفاقية حقوق الطفل) ٢ (١٠ وللمادة
 Etkes, Dror and Ofran, H., “Breaking the Law in the West.و. القيـود علـى التنقـل والعبـور    البنـك الـدويل،     )١٧(  

Bank – The Private Land Report”, Peace Now (November 2006).  
، )٢٥٨/٧٩(، عـــروب وآخـــرين ضـــد وزيـــر الـــدفاع وآخـــرين اإلســـرائيلية، قـــضية  حمكمـــة العـــدل العليـــا  )١٨(  

  .١١٩، ١١٣) ٢ (٣٣دين  بيسكي
قـضية إيلـون    (Piskei Din 34 (1), 13 (1979)، دويكـات ضـد حكومـة إسـرائيل    ة ، قـضي  اإلسـرائيلية العليـا العدل حمكمة   )١٩(  

  .١٣٤، الصفحة )١٩٨٤ (حولية فلسطني للقانون الدويل؛ انظر )موشيه
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وأعلنــت حكومــة إســرائيل منــذ ذلــك احلــني أن األرض املوجــودة يف  . فتــرة مــا قبــل االحــتالل
قـوانني  وفقـا ل  ذلـك   ويـتم    .)٢٠(الضفة الغربية تعترب أرضـا مملوكـة للدولـة حـىت يثبـت غـري ذلـك                

األراضـــي العثمانيـــة الـــيت تنتقـــل مبوجبـــها إىل الدولـــة ملكيـــة األراضـــي الـــيت تتـــرك بـــورا           
وميكن مصادرة األراضـي إمـا بـسبب عـدم قـدرة أي شـخص علـى إثبـات                    .)٢١(تسنوا لثالث

ملكيته هلا وفقا ملعايري اإلثبات املطلوبـة، أو لوجـود األرض يف منطقـة أُعلنـت منطقـة عـسكرية              
وميكن بعد ثالث سنوات إعالن هذه األرض غري املـستغلة          . مغلقة حيظر على املزارعني دخوهلا    

وبنـاء علـى ذلـك،      .  العثمـاين، وتنتقـل امللكيـة إىل الدولـة         يضـ األروفقا لقانون ا  مهجورة  أرضا  
. يصل إىل ثلثي األراضـي يف الـضفة الغربيـة ميكـن تـصنيفه كـأراض مملوكـة للدولـة               يقدر أن ما  

ــس    ــذ جملل ــيم وميكــن حينئ ــة     التنظ ــستوطنات قائم ــة أن خيــصص األرض مل ــإلدارة املدني ــابع ل الت
ويكـون  .  حيظر علـى الفلـسطينيني دخـول املنطقـة    ،ةوفور ختصيص األرض ملستوطن . جديدة أو

ملصادرة األراضي يف هذه الظروف أو إعالن منطقة عسكرية مغلقة أثر بالـضرورة علـى حريـة                 
تنقل الفلسطينيني، وحيد مـن حريتـهم يف اختيـار املـسكن، عـن طريـق مـنعهم مـن الوصـول إىل             

ال تنتـهك القـانون اإلنـساين     وتدعي حكومـة إسـرائيل أن هـذه املـستوطنات           . بيوهتم وأراضيهم 
  .الدويل ألهنا مشيدة على أراض عامة وال تشرد سكان األرض الفلسطينية احملتلة

__________ 
ــفها انتـــهاكا حلقـــوق اإلنـــسان  ” ،بتـــسليم  )٢٠(   ــرائيلية يف األراضـــي احملتلـــة بوصـ ــة : املـــستوطنات اإلسـ اجلوانـــب القانونيـ

 :B’Tselem, “Israeli Settlement in the Occupied Territories as a violation of Human Rights(“ ١٩٩٧ واملفاهيميـة 

Legal and conceptual aspects’, 1997(، متاح يف املوقع الشبكي www.btselem.org..  
مـن أجـل   ، أعادت حكومة إسـرائيل تفـسري قـانون األراضـي العثمـاين       من القرن العشرينيف أوائل الثمانينات    )٢١(  

غـري املـسجلة   غري املزروعة و يف الضفة الغربية بإعالن األرض األمريية ي الدفاع اإلسرائيل  جيشالسماح لقائد   
 ١٩٨٠عـامي  مـا بـني      ويف الفتـرة  . “أرضا مملوكة للدولـة   ”خالل فترة االنتداب الربيطاين أو احلكم األردين        

 أحيانـا  - الغربية أرضـا مملوكـة للدولـة    هكتار من الضفة ٨٠ ٠٠٠ أعلنت حكومة إسرائيل حوايل   ١٩٨٤و
 B’Tselem, Land Grab – Israel’s:( مــن دون تقــدمي إخطــار رمســي للمــزارعني الــذين يزرعوهنــا ألجيــال   

Settlement Policy in the West Bank (2002)( .   ُن أيـضا األرض احملاطـة مبنـاطق مغلقـة     علَـ وفـضال عـن ذلـك، ت
 دون زراعة لثالث سنوات، أرضا مملوكة للدولـة، وختـصص إىل حـد              مناطق عسكرية مغلقة، عندما تترك     أو

 M. Benvenisti, The West Bank Data Project: A survey of Israel’s policies, American( كـبري للمـستوطنات  

Enterprise Institute for Policy Research, Washington, D.C., 1984, p. 32.( .   لنـة  ومل تكـن بعـض املنـاطق املع
أرضا مملوكة للدولة حماطة بالفعل مبناطق مغلقة بشكل مباشر، وواصـل املزارعـون يف بعـض احلـاالت زراعـة                    

ولكـن مـع كـون األرض حماطـة اآلن داخـل منطقـة التمـاس املمنـوع علـى املـالكني                     . هذه األرض رغـم ذلـك     
 املزيـد مـن املـستوطنات       الوصول إليها، يبدو أن هذه األرض سُتعلن أرضـا مملوكـة للدولـة وسُتخـصص لبنـاء                

  .التوسع فيها أو
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، اسـُتخدم أسـلوب بـديل لـرتع     ١٩٩٣عام لومؤخرا، وال سيما عقب اتفاقات أوسلو      - ٢٠
الـيت   ،)٢٢( األردنيـة  تنظـيم بنـاء املـستوطنات باتبـاع قـوانني ال        من أجـل    ملكية األرض الفلسطينية    

إىل الـسكان الفلـسطينيني     ، علـى الـرغم مـن أن وصـول           “ملنفعـة الـسكان   ”تسمح برتع امللكية    
كمــا أن الــسيطرة اإلســرائيلية علــى . يهماألراضــي الداخلــة يف حــدود املــستوطنات حمظــور علــ 

 ،)٢٣(يف املنطقـة جـيم     ، الـذي يـشكل جـزءا مـن اإلدارة املدنيـة، وخباصـة             التنظـيم األعلـى   جملس  
  . )٢٤(يف تعزيز منو املستوطنات واحلد من تنمية املدن والقرى الفلسطينية مؤثر هلا دوركان 

  
  األرض الفلسطينية احملتلة أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف  - رابعا  

كما أُشري يف السابق، تدعم املستوطنات شـبكة مـن الطـرق الـيت تـشمل طرقـا يقتـصر                       - ٢١
يف أوقـات معنيـة،     فيهـا   الفلـسطينيني   ور الـسكان    يقيـد مـر   استخدامها على املستوطنني، وطرقـا      

حبيـث يـضم    هم بنـاء اجلـدار      يـس كمـا   . يعـوق حريـة تنقـل الفلـسطينيني فيمـا بـني جمتمعـاهتم              مما
يف املائــة مــن  ٨٠يزيــد علــى ويعــيش مــا . منــاطق املــستوطنات يف عــزل اجملتمعــات الفلــسطينية

. بيــة علــى اجلانــب الغــريب مــن اجلــداراملــستوطنني اإلســرائيليني املقــيمني يف الــضفة الغرجممــوع 
ويسهم تعرج مسار اجلدار بني بعض القـرى واألحيـاء الفلـسطينية يف جتزئـة الـضفة الغربيـة إىل                    

املواقـع االسـتيطانية،    املـستوطنات، و  بعـض   عـن   سلسلة من اجليوب الفلسطينية، تفصل بعـضها        

__________ 
التنظــيم املتعلقــة بتقــسيم حتــتفظ حكومــة إســرائيل يف املنطقــة جــيم مــن الــضفة الغربيــة بــسلطة مــنح تــراخيص    )٢٢(  

مجيـع   أسـاس  ١٩٦٦لـسنه  ) ٧٩( ويشكل قانون تنظيم املـدن والقـرى واألبنيـة األردين رقـم     . األراضي والبناء 
وحيــدد . هــا وموقعهاكامــه يف حتديــد حجــم كــل وحــدة مــن األرض وتقــسيم  ، وُتــستخدم أحتنظــيمأنــشطة ال

 اخلطط املتعلقة باملخطط اإلقليمـي، واخلطـط املتعلقـة بـاملخطط           -القانون املذكور ثالثة مستويات من اخلطط       
ى ، وجلان التخطـيط علـ  التنظيم األعلى والنظام املؤسسي املناظر، مثل جملس       -احمللي العام، واخلطط التفصيلية     

ويـسري  . ، كمـا حيـدد آليـات التـشاور واملـشاركة العامـة والنـشر والطعـون           يلـ ستوى احمل مستوى األقضية واملـ   
ــة     ــصناعة والطــرق واملؤســسات العام ــى اإلســكان وال ــانون عل ــأمر عــسكري يف   . نطــاق الق ــانون ب ــدل الق وُع

ــام ــديالت الحقــ  ١٩٧١ ع ــد    ة ونقلــت تع ــة إىل القائ ــة األردني ــن وزارة الداخلي ــسلطة م ــضفة   ال ــسكري لل الع
دخلت تغيريات كبرية وال سيما يف نظام التخطيط باالستعاضة عن الفلسطينيني من أعـضاء جلـان                أ و - الغربية

أمر خاص بقانون تنظـيم املـدن والقـرى واألبنيـة           : التخطيط مبسؤولني من قوات األمن اإلسرائيلية ومستوطنني      
 جـزءا   التنظـيم األعلـى    وأصـبح جملـس      .)٣( )٢( ٢، املـادة    )٥٣٧١-١٩٧١) (٤١٨رقم  ) (يهودا والسامرة (

من اإلدارة املدنية، وأُلغيت كل جلان التخطيط باألقضية وسلطات التخطيط مبجالس القرى، وُنقلت سـلطاهتا            
  .World Bank, Movement and Access Restrictionsانظر .  التابع لإلدارة املدنيةالتنظيم األعلىإىل جملس 

عن بقـاء اجلانـب األكـرب مـن األرض،      ١٩٩٣املربمة عام ة الغربية مبوجب اتفاقات أوسلو   أسفر تقسيم الضف    )٢٣(  
. غـري متـصلة   معزولـة و “ألـف ”املنطقتان بـاء وجـيم، حتـت الـسيطرة اإلسـرائيلية، تاركـا املنـاطق الفلـسطينية             

ــة     ــب يف املنطق ــستوطنات اإلســرائيلية يف الغال ــن األرض و  ، يف “جــيم”وتوجــد امل ــصلة م ــة مت مرتبطــة منطق
 “ألـف ”ويـستلزم التنقـل فيمـا بـني أجـزاء املنطقـة             . “جـيم ”وتقع معظم الطرق يف املنطقة      . إسرائيل نفسها ب

  .املرور من مناطق وعرب طرق تسيطر عليها إسرائيل
  .B’Tselem, “Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank” (May 2002), p.85انظر   )٢٤(  
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مــــرور حيظــــر /يقيــــد واملنــــاطق العــــسكرية، واحملميــــات الطبيعيــــة، واجلــــدار، والطــــرق الــــيت
  .فيها الفلسطينيني

  
  اجلدار  -ألف   

طبقا للخـرائط املتـوافرة، فـإن مـسار اجلـدار يف الـضفة الغربيـة قـد تقـرر إىل حـد كـبري               - ٢٢
، وعلى عكس هذا املربر، حسب قـول مكتـب   )٢٥(حبسب مواقع املستوطنات وأمن املستوطنني  

لــسكان الفلــسطينيني الــيت تقــع داخــل  أصــبحت املنــاطق املزدمحــة با،تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية
  .احلدود البلدية ملدينة القدس منفصلة عن املدينة بفعل اجلدار

ــضفة الغربيــة،           - ٢٣ ــدس ويف داخــل ال ــت حــول الق ــيت ُبني ــستوطنات ال ــيط اجلــدار بامل وحي
 يف ٨٠ويربطهــا بإســرائيل ليــضمن أن يكــون بإمكــان املــستوطنني اإلســرائيليني، الــذين يعــيش  

وقــد زاد عــدد . م إىل اجلانــب الغــريب مــن اجلــدار، املــرور إىل القــدس دون أي عــائقاملائــة منــه
املستوطنني وزادت مساحة أراضـي املـستوطنات بـسرعة، وهـو مـا سـاعد عليـه وجـود اجلـدار                     

ويف نفـس الوقـت، فـان اجلـدار ميـر حـول، وفيمـا بـني،                 . الذي رسم حدودا حبكم األمر الواقع     
فة الغربيــة، ليقــسم اجملتمعــات واألحيــاء الفلــسطينية يف     مــدن وقــرى القــدس الــشرقية والــض    

  .أماكن عدة
ويبدو أن البيانات العامة الصادرة عن كبـار املـسؤولني يف حكومـة إسـرائيل تـشري إىل                    - ٢٤

ال يــستندان العتبــارات األمــن وحــدها،  للجــدار وحتديــدها ملــساره  أن بنــاء حكومــة إســرائيل  
ىل الرغبــة يف ضــم أكــرب عــدد ممكــن مــن املــستوطنات يف   تقــررا بدرجــة كــبرية اســتنادا إ  وإمنــا

ــسطينيني      ــوحي . )٢٦(اجلانــب اإلســرائيلي مــن اجلــدار، واســتبعاد أكــرب عــدد ممكــن مــن الفل وت
ــيفين           ــسييب ل ــدل ت ــرة الع ــل شــارون ووزي ــسابق آريي ــوزراء ال ــيس ال ــا رئ ــيت أدىل هب ــات ال البيان

 إىل ذلـك، فقـد أقـر مكتـب املـدعي      وباإلضـافة  .، باهلـدف الـسياسي املـرتبط باجلـدار     )٢٧(آنذاك
__________ 

-http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section املوقــــــــــــــــع يفتــــــــــــــــوافرة اخلــــــــــــــــرائط م  )٢٥(  

id=130&static=0&formal=html..   
اإلسـرائيلية يف الـضفة      األساسـية التـأثري اإلنـساين للبنيـة       ”انظر تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية املعنـون           )٢٦(  

 قــد زاد مــن جتزئــة الــضفة الغربيــة وعــزز بقــاء   ٢٠٠٢إن بنــاء اجلــدار منــذ عــام  ”  الــذي جــاء فيــه“الغربيــة
وهــو خيتــرق الــضفة الغربيــة يف العمــق، مطوقــا . فمــسار اجلــدار قــد حتــدد بوجــود املــستوطنات. املــستوطنات

.  كيلــــومترا ليحــــيط مبــــستعمرة آرييــــل يف أكثــــر النقــــاط اقتحامــــا      ٢٢املــــستوطنات، وممتــــدا ملــــسافة   
ن يـسري حبـسب اخلـط األخـضر ليكـون لـه إخـالل طفيـف حبيـاة                   املـستوطنات، لكـان بإمكـان اجلـدار أ         ولوال

  .)١٢٤صفحة (، “الفلسطينيني
 أنـه نتيجـة   ٢٠٠٥يوليـه  /متـوز  ٢٨قال آرييل شارون أثناء حديثه إىل أعضاء اجلالية اليهوديـة يف بـاريس يـوم               )٢٧(  

ون مراكـز  ضـمان أن تكـ  ”مبـا يف ذلـك   “ حصلت إسرائيل على إجنازات سياسية غـري مـسبوقة     . ..”للجدار  
جـزءا مـن إسـرائيل يف أي اتفـاق للوضـع النـهائي،       ) أي الـضفة الغربيـة  (السكان الرئيسية يف يهودا والـسامرة      

كما أقرت تسييب ليفين وزيـرة      ). ٢٦، الفقرة   E/CN.4/2006/29 (“١٩٦٧ولن تكون هناك عودة إىل حدود       
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ــد التخطــيط ملــسار أقــسام        ــار عن ــأن توســيع املــستوطنات قــد أُخــذ يف االعتب العــام إلســرائيل ب
  .)٢٨(اجلدار من
 يف املائة منه داخـل الـضفة        ٨٧ومن املهم اإلشارة إىل أنه عند إكمال اجلدار، سيكون            - ٢٥

لغربية، مبا يف ذلك القدس الـشرقية، عـن        يف املائة من أراضي الضفة ا      ٩,٨الغربية، وأنه سيعزل    
ــة   ــضفة الغربيــ ــي الــ ــاقي أراضــ ــن   . بــ ــرب مــ ــا يقــ ــاك اآلن مــ ــستوطن يف ٤٢٠ ٠٠٠وهنــ  مــ

بـني اجلـدار واخلـط      ) مبن فيهم سكان القدس الـشرقية     ( فلسطيين   ٢٨٥ ٠٠٠مستوطنة، و    ٨٠
 جمتمعـا حمليـا حمـاطني مـن ثـالث جهـات             ٢٨ فلسطيين يف    ١٢٥ ٠٠٠وسيكون حنو   . األخضر

ــة ســيكونون حمــاطني مــن    ٢٦ ٠٠٠جلــدار، باإلضــافة إىل  با ــة جمتمعــات حملي  فلــسطيين يف مثاني
  .)٢٩(اجلهات األربع

  
  الطرق االلتفافية  -باء   

ــها داخــل األرض       - ٢٦ القيــود الــشديدة املفروضــة علــى اســتعمال الفلــسطينيني لطــرق بعين
ما هـو احلـال مـع اجلـدار،         وك. الفلسطينية احملتلة هي إحدى سياسات اإلبقاء على املستوطنات       

وفكـرة  . فإن الطرق ُتبىن بزعم ضـمان أمـن املـستوطنني اإلسـرائيليني واملـستوطنات اإلسـرائيلية               
نظــام الطــرق االلتفافيــة ترمــي إىل متكــني املــستوطنني اإلســرائيليني مــن التنقــل بــني املــستوطنات 

  .دون املرور باملناطق اليت يسكنها الفلسطينيون
، أقامــت إســرائيل شــبكة مــن الطــرق يف خمتلــف أرجــاء األرض       ١٩٦٧ومنــذ عــام    - ٢٧

الفلسطينية احملتلة بـزعم دعـم الـضرورات العـسكرية، وحتـسني البنيـة التحتيـة ملـصلحة الـسكان                    
علــى إنــشاء طــرق يف الــضفة اإلســرائيلية وقــد صــدقت حمكمــة العــدل العليــا  . )٣٠(الفلــسطينيني

  .)٣١(واطنني اإلسرائيلينيالغربية على أساس الضرورات العسكرية وأمن امل
__________ 

تاج من أي إنسان أن يكون عبقريـا        ال حي األمر  ”، بأن   ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين ٣٠العدل اإلسرائيلية يف    
وليس هذا هو السبب يف إنشائه، ولكـن مـن   . لريى أن السور سوف تكون له تأثرياته على احلدود املستقبلية   

  ).٢٠٠٥ ديسمرب/ألول اكانون ١صحيفة هاآرتس،  (“املمكن أن تكون له تأثرياته السياسية
س قريـة بيـت سـوريق وآخـرين، ضـد حكومـة إسـرائيل وآخـرين                 ، قـضية جملـ    اإلسـرائيلية  حمكمة العدل العليا    )٢٨(  

  .٨٠اجلزء ) ٢٠٥٦/٠٤(
اجلـدار مـن الناحيـة اإلنـسانية؛ أربـع سـنوات بعـد فتـوى             تـأثري   ”انظر تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية          )٢٩(  

  .٨، استكمال رقم ٢٠٠٨يوليه /، متوز“حمكمة العدل الدولية بشأن اجلدار
تأثر الفلسطينيني من الناحيـة اإلنـسانية باملـستوطنات واهلياكـل           ”تنسيق الشؤون اإلنسانية    انظر تقرير مكتب      )٣٠(  

  .“األساسية اإلسرائيلية األخرى يف الضفة الغربية
بــسكي ديــن ) ٢٠٢/٨١(، قــضية طبيــب وآخــرين ضــد وزيــر الــدفاع اإلســرائيليةانظــر حمكمــة العــدل العليــا   )٣١(  

، قــضية أيــوب وآخــرين ضــد وزيــر الــدفاع وآخــرين،       ســرائيليةاإل؛ حمكمــة العــدل العليــا   ٦٢٢) ٢( ٣٦
  .٩ و ٨، الصفحتان “الطرق احملظورة”مقتبسة يف كتاب . ١١٩، ١١٣) ٢ (٣٣بسكي دين ) ٢٥٨/٧٩(
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وتظهر اخلرائط اليت وضعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أنه مت شق طرق منفـصلة                 - ٢٨
يف خمتلــف أحنــاء الــضفة الغربيــة، ختــصص الطــرق الرئيــسية للمــستوطنني اإلســرائيليني ورجــال    

 فرعيــة األمــن اإلســرائيلي دون غريهــم، بينمــا ُيجــرب الفلــسطينيون علــى اســتخدام شــبكة طــرق 
وتظهر اخلرائط أن الغالبية العظمـى مـن الطـرق الـيت أنـشأهتا إسـرائيل يف الـضفة الغربيـة                     . رديئة

وقــدر مكتــب . )٣٢(تــشكل شــبكة تــربط املــستوطنات اإلســرائيلية بـبعــضها وبإســرائيل نفــسها  
 ١ ٥٠٠تنسيق الـشؤون اإلنـسانية أن الفلـسطينيني حمرومـون مـن اسـتخدام إىل مـا يقـرب مـن                  

  .من الطرق داخل الضفة الغربيةكيلومتر 
 شـرع املـستوطنون اإلسـرائيليون أنفـسهم يف بنـاء الطـرق بـشكل                ،ويف بعض احلـاالت     - ٢٩

غري قانوين على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، دون احلـصول علـى إذن مـسبق، ودون                 
  .قيام قوات األمن اإلسرائيلية بأية إجراءات أو تدخالت الحقة

  
  حملظورةالطرق ا  -جيم   

الطـرق احملظـورة حظـرا كـامال،     : لطرق يف الضفة الغربية، وهـي يف اهناك ثالث فئات     - ٣٠
 الطـرق احملظـورة     وتتألف. )٣٣(والطرق احملظورة حظرا جزئيا، والطرق ذات االستخدام احملدود       

 الضفة الغربية، حسب مـا أفـاد بـه مكتـب      يف مجيع أرجاء   طريقا رئيسية وطريقا فرعية      ٢٠من  
 الشؤون اإلنسانية، وتشمل معظم الطرق احملظورة الطرق الرئيـسية املمتـدة مـن الـشمال                تنسيق

ــة    ــضفة الغربي ــشرق إىل الغــرب يف ال ــوب ومــن ال  الســتخدام خمصــصةوهــذه الطــرق  . إىل اجلن
املستوطنني، وقوات األمن اإلسرائيلية، وحاملي جوازات السفر الدولية مـن غـري الفلـسطينيني،           

وحيظـر حظـرا تامـا تنقـل املـواطنني الفلـسطينيني          . )١٣(الـدوليون  املتحـدة    مماألمبن فيهم موظفو    
. املقــيمني عــرب هــذه الطــرق، كمــا حيظــر تنقــل املركبــات الــيت حتمــل لوحــات بأرقــام فلــسطينية

  .)٣٤(على خدمات الطوارئ واملركبات التجاريةأيضا ويسري هذا احلظر الشامل 

__________ 
ــة              )٣٢(   ــا حيــول دون تنمي ــاجزا مادي ــشكل ح ــث ت ــا حبي ــد ُخطــط هل ــدو أن بعــض الطــرق يف الــضفة الغربيــة ق يب

ق يقطـع يف أغلـب األحيـان املنـاطق الفلـسطينية ليخلـق بـذلك جيوبـا         الفلسطينيني، حيث أن مسار هذه الطر     
 ذكـرت صـراحة أن االعتبـار األول يف اختيـار       ١٩٨٦-١٩٨٣واحلقيقة أن خطة املـستوطنات للفتـرة        . جمزأة

 انظـر  ن توسـع القـرى الفلـسطينية وبنائهـا؛    مسار أي طريق وأماكن املستوطنات ينبغي أن يكون هـو احلـد مـ         
، ٢٠٠٢مـــايو /أيـــار ،“سياســـة مـــستوطنات إســـرائيل يف الـــضفة الغربيـــة :  األراضـــياغتـــصاب”بتـــسليم، 
  .٦، ص “الطرق احملظورة” انظر أيضا كتاب ؛٨ الفصل

ــة ”  )٣٣(   ــار العدال ــسان    ٢٥ :مؤســسة احلــق : يف انتظ ــوق اإلن ــدفاع عــن حق ــى ال ــا عل ، )٢٠٠٤-١٩٧٩ (“ عام
  .“الطرق احملظورة” انظر أيضا ؛٨٧الصفحة 

، االحتـــاد “أثري اجلـــدار العـــازل عليهـــا يف األراضـــي الـــيت حتتلـــها إســـرائيل حريـــة التنقـــل وتـــمـــسألة”انظـــر   )٣٤(  
  .٢٠٠٦ األورويب،
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 مـن خـالل نقـاط تفتـيش مـزودة حبـرس، يف              وُيراقب استخدام بعـض الطـرق احملظـورة         - ٣١
حني مينع هذا االستخدام يف حاالت أخـرى عـن طريـق حـواجز ماديـة؛ مثـل األكـوام الترابيـة،               

ويف احلــاالت الــيت يتقــاطع فيهــا طريــق حمظــور مــع . جة، والبوابــات احلديديــة واخلنــادقيواألســ
وحـىت يتـسىن   . دام املركباتطريق فلسطيين، مينع الفلسطينيون من عبور الطريق احملظور باستخ     

للفلــسطينيني عبــور الطريــق احملظــور، علــيهم أن يترجلــوا مــن مركبــاهتم، ويعــربوا الطريــق ســريا 
  .)٣٥(على األقدام، مث يلتمسون مركبة أخرى، يف اجلانب اآلخر، ليواصلوا رحلتهم

والطــرق احملظــورة حظــرا جزئيــا هــي تلــك الــيت يــتعني احلــصول علــى تــصريح خــاص     - ٣٢
هـذه التـصرحيات بـنفس الطريقـة الـيت تقـدم هبـا               طلبـات للحـصول علـي     التقدم  و ؛خدامهاالست

ــراد التنقــلتــصاريح للحــصول علــى   وقــد منحــت بعــض شــركات النقــل العــام    .  العــادي لألف
تصاريح، مثل شركات احلافالت، اليت ُتسيِّر حافالت بـني نقـاط التفتـيش الـيت تـنظم الوصـول                   

  .رئيسيةإىل مجيع املدن الفلسطينية ال
 طريقـا، وأجـزاء مـن       ٤١وحيظر تنقل الفلسطينيني حظرا كامال أو جزئيا علـى حـوايل              - ٣٣

تغطـي حـوايل   الـيت   رئيـسية   الشريانية  الـ طرق  ال مبا يف ذلك     ، الضفة الغربية  مجيع أحناء الطرق، يف   
  .)٣٦( كيلومتر من الطرق٧٠٠
 الوصــول إليهــا إال عــن أمــا الطــرق ذات االســتخدام احملــدود فهــي تلــك الــيت ال ميكــن   - ٣٤

ويتعني على األشـخاص الـذين يتنقلـون عـرب هـذه الطـرق            . طريق تقاطع توجد فيه نقطة تفتيش     
وعنــد املــرور بنقطــة  . أن تكــون حبــوزهتم تــصاريح، مــا مل يكونــوا مــن ســكان املنطقــة نفــسها   

. التفتيش، يتم تفتيش مجيـع املركبـات وفحـص التـصاريح مـن طـرف قـوات األمـن اإلسـرائيلية                    
ويف الـضفة  . )٣٧(وهناك عادة فترات تأخري مطولـة بـشكل ملحـوظ يف املـرور عـرب هـذه النقـاط                

الغربية، جيري تفتيش املركبات الفلسطينية اليت توقف ألية خمالفة مرور مشتبه هبـا، ومـصادرهتا               
  .إذا تبني أن السائق ليس حبوزته التصريح املناسب

يـة املوضـوعة علـى الطـرق يف سـائر أرجـاء        ويؤدي نظام تصنيف الطرق واحلواجز املاد       - ٣٥
الضفة الغربيـة، مقترنـا بنظـام التـصاريح، إىل تقـسيم الـضفة الغربيـة إىل سـت منـاطق منفـصلة،                       

__________ 
  .“التنقلمسألة حرية ”، و “الطرق احملظورة”، و “يف انتظار العدالة”انظر   )٣٥(  
الـيت   (٤٤٣و   ٤٦٦ و   ٤٦٣قتصر على املواطنني اإلسرائيليني وحدهم اسـتخدام الطـرق          يعلى سبيل املثال،      )٣٦(  

ــل أبيــب     ــستوطنات احمليطــة بت ــربط القــدس وامل ــق ) ت ــار،     (٥٥٧والطري ــه وإيتام ــون موري ــستوطنيت إيل ــن م م
مـسألة حريـة   ”، انظـر  ) قريـة فلـسطينية عـن نـابلس وبقيـة الـضفة الغربيـة         ١٤ ٠٠٠يؤدي فعليـا إىل عـزل        مما

  .“الطرق احملظورة”وانظر أيضا . “التنقل
  .“الطرق احملظورة”انظر   )٣٧(  
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ويعـين حظـر    .  الفلـسطينيني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، أو إعاقتـه           تنقـل كما يؤدي إىل تقييد     
 منعطفـات طويلـة ومتـشعبة حـىت         التنقل عرب طرق رئيسية عديـدة أن علـى الفلـسطينيني سـلوك            

يصلوا إىل وجهاهتم، وغالبا مـا يكـون ذلـك عـرب طـرق سـيئة، حـسبما أفـاد بـه مكتـب تنـسيق                          
وملا كانت هـذه القيـود تنطبـق أيـضا علـى املركبـات التجاريـة، فثمـة زيـادة            . الشؤون اإلنسانية 

 يف سـائر أرجـاء   ملحوظة يف الزمن الذي يستغرقه نقل املنتجات وغريها من السلع، وتكلفتـها،     
  .الضفة الغربية

 هــو فعــل متييــزي  دون ســواهم الســتخدام ســكان املــستوطناتختــصصوإنــشاء طــرق   - ٣٦
 مـن اتفاقيـة   ٢٧ واملـادة  ١٣، واملـادة  ٣مـن املـادة   ) ١(وانتهاك حلظر التمييز استنادا إىل الفقرة      

ويؤكــد القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان تأكيــدا قاطعــا علــى أنــه يــتعني عــدم  . جنيــف الرابعــة
  ، وهـــوممارســـة أيـــة أفعـــال متييزيـــة غـــري قانونيـــة حـــىت يف أوقـــات إعـــالن الطـــوارئ الوطنيـــة   

  .ما مل تقم احلكومة اإلسرائيلية بإعالنه
  

  نقاط التفتيش  -دال   
ُيراقَب استخدام شبكات الطرق املقيدة أو احملظورة مـن خـالل نقـاط التفتـيش املتنقلـة                   - ٣٧

وفضال عن ذلـك، هنـاك طائفـة مـن احلـواجز        . ، ونقاط التفتيش الدائمة   )أي املؤقتة واملتحركة  (
رابيــة واألســيجة والبوابــات واخلنــادق واجلــدران الترابيــة الــيت متنــع        املاديــة، مثــل األكــوام الت  

وتتمثل اآلثار املترتبة على شـبكة الطـرق احملظـورة       . الفلسطينيني فعليا من استخدام هذه الطرق     
واملقيدة، مقترنة بنقاط التفتيش وغريها من العقبات املادية اليت تعوق التنقل، يف جعل االنتقـال               

، أو مــن منطقــة إىل أخــرى، يــتم مــن خــالل رحــالت عــرب طــرق ملتويــة   مــن قريــة إىل أخــرى
منـاص   وال. وطويلة، أو أهنا تؤدي إىل احليلولة الكاملـة دون التنقـل بـني هـذه القـرى واملنـاطق                  

انظـر  (من أن يتسبب ذلك يف عرقلة جوانب عديدة مـن جوانـب احليـاة اليوميـة للفلـسطينيني،                   
  ).http://www.ochaopt.orgاملوقع 

  
  أعمال العنف اليت ميارسها املستوطنون يف األرض احملتلة  - خامسا 

وردت تقارير عن حـدوث أعمـال عنـف ارتكبـها مـستوطنون إسـرائيليون، مـن بينـها                     - ٣٨
إتــالف احملاصــيل وقتــل املاشــية وتــسميم آبــار ميــاه الــشرب، وســد الطــرق، وتــدمري املركبــات   

حــىت هنايــة و ٢٠٠٨ينــاير / الثــاينكــانونومنــذ . وتوجيــه الــشتائم واالعتــداء علــى الفلــسطينيني
 حادثـة   ٢٧٠، حـسبما أفـاد بـه مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، أُبلـغ عـن وقـوع                      يوليه/متوز

تعرض العـاملون   و.  فلسطينيا ٥٠عنف ارتكبها املستوطنون، أفضت إىل إحلاق إصابات حبوايل         
 املثــال، هــاجم املــستوطنون يف   وعلــى ســبيل؛الــدوليون يف اجملــال اإلنــساين أيــضا إىل االعتــداء 
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 جمموعة من األطفـال الفلـسطينيني الـذين كـانوا مـتجهني حنـو خمـيم صـيفي                   ،٢٠٠٨يوليه  /متوز
  .، وأصيب يف هذا االعتداء عامل املساعدة الدويل الذي كان يرافقهم)اخلليل(يف قرية تواين 

ق واقعـة جنـوب     ، أفادت تقارير بقيام مـستوطنني مـن منـاط         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٠ويف    - ٣٩
 يف جنــوب (Arts church)بيــت حلــم باالســتيالء علــى مــرتل فلــسطيين مملــوك لكنيــسة الفنــون   

مـايو،  / أيـار  ٣٠ويف  . ويزعم أن ذلك مت بوجود جنـود إسـرائيليني، لكنـهم مل يتـدخلوا             . املدينة
قذف املستوطنون باحلجارة مـرتال يقـع قـرب الـسياج اجلنـويب ملـستوطنة كرييـات أربـا، وعلـى                     

وعلــى . )٣٨(لــرغم مــن أن ذلــك حــدث بوجــود بعــض اجلنــود، ُيــزعم أهنــم مل يوقفــوا االعتــداء ا
، أفـــادت التقـــارير بـــأن مئـــات مـــن  ٢٠٠٨يونيـــه /امتـــداد ثالثـــة أيـــام، يف منتـــصف حزيـــران 

ويقـــال إن . املـــستوطنني حاصـــروا قـــرييت هـــوارة وبـــورين، يف منطقـــة يبـــوس جنـــوب نـــابلس
ويف اليـوم الثـاين،     .  الـيت تـربط بـني هـاتني القـريتني ونـابلس            املستوطنني أغلقوا الطريق الرئيـسية    

ــار يف    ــستوطنني أضــرموا الن ــزعم أن امل ــون    ١٠٠ي  دومن مــن األراضــي املزروعــة بأشــجار الزيت
وأفــادت التقــارير بــأن قــوات األمــن  . ودمروهــا، علــى أحــد الــتالل الواقعــة قــرب قريــة هــوارة 

وتكتـسب  . )٣٩(سطينيني الذين قدموا إلطفاء النـار     اإلسرائيلية أوقفت أفراد مكافحة احلريق الفل     
ــة       ــستهدف املمتلكــات، مبــا يف ذلــك األراضــي الزراعي الطبيعــة اخلاصــة هلــذه اهلجمــات الــيت ت

  .اململوكة للمزارعني الفلسطينيني، أمهية يف السياق األوسع ملصادرة األراضي
 ‘بتـسليم ’سـرائيلية   ، أطلقت منظمة حقـوق اإلنـسان اإل       ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    - ٤٠

الفلـسطينيني الـذين    إىل، تقـدم املنظمـة مـن خاللـه     “Shooting Back”مشروع مناصـرة باسـم   
ــل غرضــها      ــديو، يتمث ــصوير بالفي ــستوطنات آالت ت ــرب امل ــشون ق ــاه   يعي ــه انتب ــن يف توجي املعل

اجلمهور يف إسرائيل وعلى الصعيد الدويل إىل واقـع حيـاهتم يف ظـل االحـتالل، والكـشف عـن               
، جـرى  ٢٠٠٧ينـاير  /ومنذ كـانون الثـاين  . انتهاكات حقوق اإلنسان وطلب االنتصاف بشأهنا   

  .)٤٠(تصوير هجمات عديدة وعرضها على السلطات واجلمهور
ويبدو أن السلطات اإلسرائيلية مل تنجح بقـدر كـاٍف يف كفالـة اسـتتباب النظـام العـام               - ٤١

ــسطينيني    ــة الفل ــة  مــنمــن أجــل محاي ــشنها املــستوطنون  اهلجمــات اإلجرامي ــزعم أن . الــيت ي وي
 يف بعض حوادث العنـف علـى يـد املـستوطنني، أو مل               على الفور  السلطات اإلسرائيلية مل حتقق   

 مـن قواعـد الهـاي الـيت تلـزم الـسلطة القائمـة               ٤٣حتقق فيها مطلقاً، مما يشكل انتهاكاً للمـادة         
__________ 

  .٢٠٠٨يوليه /، متوزمركز املعلومات البديلة، “٢٠٠٨يونيه /مايو وحزيران/أيار: تقرير عن عنف املستوطنني”  )٣٨(  
  .The Humanitarian Monitorتكبة على يد املستوطنني جرى التبليغ أيضا عن حوادث العنف املر  )٣٩(  
ع الــــــــــشبكي مجيــــــــــع املعلومــــــــــات املتعلقــــــــــة باهلجمــــــــــات املوثقــــــــــة متاحــــــــــة علــــــــــى املوقــــــــــ  )٤٠(  

http://www.btselem.org/english/OTA/?WebbTopicNumber=01&image.x=14&image.y=7..  
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ــة ضــمن صــالحياهتا مــن      ــدابري الواقع ــع الت ــاالحتالل باختــاذ مجي ــام   ب أجــل اســتتباب النظــام الع
ــرام القــوانني الــسارية يف البلــد، مــا مل يوجــد       ــهما بقــدر املــستطاع، مــع احت والــسالمة وكفالت

  .مينع ذلك بشكل قطعي ما
  

  املستوطنات اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتل  -سادسا  
رائيليني الـذين   ، بلغ العدد التقديري للمستوطنني اإلسـ      ٢٠٠٨يونيه  /حىت هناية حزيران    - ٤٢

وتواصـل العمـل    . )٤١( مستوطنا ١٨ ٠٠٠ مستوطنة يف اجلوالن السوري احملتل       ٣٢يعيشون يف   
، على بناء البىن التحتية واملساكن، علـى الـرغم مـن           ٢٠٠٨ ومطلع عام    ٢٠٠٧بنشاط يف عام    

ات نداءات اجملتمع الدويل لوقف عمليات البناء يف األراضي احملتلة، وعلى الرغم مـن أن مرتفعـ               
اجلـــوالن مدرجـــة علـــى جـــدول أعمـــال حمادثـــات الـــسالم األخـــرية بـــني اجلمهوريـــة العربيـــة  

  .)٤٢(وإسرائيل السورية
ويتصل التأثري الـضار الـذي يـسببه االحـتالل اإلسـرائيلي للجـوالن علـى سـبل كـسب                      - ٤٣

ويتــأثر املواطنــون . عــيش الــسكان احمللــيني، بــالقيود الــيت تفــرض علــى زراعــة وفالحــة األرض  
ــ ــزعم مــن مــصادرة األرض اململوكــة هلــم،      ال ــل مبــا ي ــذين يعيــشون يف اجلــوالن احملت سوريون ال

واقتالع األشجار والشتول وتدمريها، والتمييز ضدهم فيما يتعلـق باحلـصول علـى امليـاه وعلـى         
وتتفاقم املصاعب االقتصادية النامجة عن ذلك جراء قـسوة الـشتاء املفرطـة الـيت               . تصاريح البناء 
وتتعرض األرض اليت تظل دون زراعة للمـصادرة مـن قبـل            . ٢٠٠٧ حمصول عام    دمرت معظم 

  .)٤٣(السلطات اإلسرائيلية
وتفيد روايات السكان العرب يف جمدل مشس بأن مصلحة املياه اإلسـرائيلية خصـصت                - ٤٤

.  متـرا مكعبـا مـن امليـاه لكـل دومن مـن األرض              ٧٥٠يف بادئ األمـر للمـستوطنني اإلسـرائيليني         
وجـرى  .  متـرا مكعبـا مـن امليـاه للـدومن الواحـد            ١٥٠مزارعني العـرب حـصة تبلـغ        وُخصص لل 

ــوايل  ٩٠ و ٤٥٠مــؤخرا ختفــيض احلــصتني إىل   ــا علــى الت ــرا مكعب ــساوي  .  مت ونتيجــة لعــدم ت
احلصتني مل يتمكن املواطنون السوريون مـن إنتـاج كميـات مـن التفـاح العـايل اجلـودة مـساوية              

يــضاف إىل . اإلســرائيليون يف املنطقــة علــى مــساحة مماثلــة للكميــات الــيت ينتجهــا املــستوطنون 
ذلك أن املواطنني السوريني يدفعون مباشرة قيمة أعلى للمياه بسبب التمييز غري املباشـر الـذي                 

وتعين هذه الظروف، عالوة على التمييز فيمـا يتعلـق باإلعانـات    . يتعرضون له يف نظام التعريفة 
__________ 

 ./http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glkWLeMTIsG/b.4311487: انظر املوقع الشبكي  )٤١(  
  .http://www.haaretz.com/hasen/spages/987462.html، ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧، تسانظر صحيفة هاآر  )٤٢(  
: ، وهو متاح على املوقع الـشبكي “حالة العمال يف األراضي العربية احملتلة”انظر تقرير منظمة العمل الدولية    )٤٣(  

http://www.ilo.org.  
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ة لالعتماد على السوق اإلسرائيلية، أن الزراعة تتزايـد صـعوبتها     املالية، مقترنة مع الدرجة العالي    
  .)٤٣(أمام املواطنني السوريني يف اجلوالن

وتتعارض مثل هذه املمارسات مع املعايري واملبادئ اليت حددهتا منظمـة العمـل الدوليـة                 - ٤٥
صول، علـى   العمالة وشغل الوظائف، اليت تشمل احلـق يف احلـ         يف  بشأن تكافؤ الفرص واملعاملة     

  .قدم املساواة وبدون متييز، على املوارد الطبيعية واملوارد األخرى، مبا يف ذلك اإلعانات املالية
  
  التوصيات  -سابعا   

نظــرا لتــدهور حالــة حقــوق اإلنــسان يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، ال بــد جلميــع    - ٤٦
كـــل مـــن املـــواطنني األطـــراف واجملتمـــع الـــدويل مـــن اختـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة حبمايـــة  

وبناء على ذلك، يتعني على مجيـع أطـراف الـرتاع الكـف عـن               . الفلسطينيني واإلسرائيليني 
  .القيام بأي عمل يتناىف مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

ــزام بتعهــداهتا كمــا وردت يف خريطــة الطريــق      - ٤٧ يــتعني علــى حكومــة إســرائيل االلت
، واليت  ٢٠٠٧نوفمرب  /يدها يف بيان أنابوليس املشترك، الصادر يف تشرين الثاين        وأعيد تأك 

، ٢٠٠١مـارس   /تتمثل يف القيام فورا بتفكيك املواقع االسـتيطانية الـيت أُنـشئت منـذ آذار              
مبـا يف ذلـك النمـو    (وعلى حنو يتسق مع تقرير ميتشيل، بتجميد مجيع األنشطة االستيطانية       

  ).الطبيعي للمستوطنات
يتعني على حكومة إسرائيل اختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف اهلجمـات الـيت يـشنها         - ٤٨

ــراء        ــة إجـ ــة، وكفالـ ــدنيني يف األرض احملتلـ ــسكان املـ ــد الـ ــرائيليون ضـ ــستوطنون اإلسـ املـ
التحقيقات املناسبة يف احلوادث الـيت يتـسبب هبـا هـؤالء املـستوطنون، ومـنح ضـحايا هـذا                    

  .العنف سبل االنتصاف
ني على اجلمعية العامة واجملتمع الدويل احلث على تنفيذ مقررات اجلمعية العامة يتع  - ٤٩

وقراراهتا وتوصياهتا، وكذلك قرارات وتوصـيات جملـس األمـن، وحمكمـة العـدل الدوليـة،                
وآليــات حقــوق اإلنــسان التابعــة لألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات    

  .اإلجراءات اخلاصةواملكلفون بواليات يف إطار 
  


