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 الدورة الرابعة والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٣٣البند 

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

      السكان العرب يف األراضي احملتلةوغريه من 
 املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس      تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف         

حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف        
  األراضي احملتلة

  
  مذكرة من األمني العام    

  
 ربعـني يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة التقريـر احلـادي واأل                   

ائيلية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان للـشعب           للجنة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـر           
الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي احملتلـة، املقـدَّم عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                       

٦٣/٩٥.  

 
  

 *  A/64/150.  
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تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس               
 حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف       

  األراضي احملتلة
  

  موجز  
تتــألف اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق     

اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف األراضــي احملتلــة مــن ثــالث دول  
اب غيــإىل نظـرا   وهـذا العــام، . والـسنغال وماليزيــا ) رئـيس اللجنــة  (سـري النكــا :  هــيأعـضاء 

بــصفته  سـفري ماليزيـا يف نيويـورك    فقـد عمــل   يف نيويـورك، ســري النكـا  سـفري  ،رئـيس اللجنـة  
  . بالنيابة اللجنة اخلاصةرئيس

 املقــدَّم إىل اجلمعيــة العامــة،  ون هــذا التقريــر، وهــو التقريــر احلــادي واألربعــ تــضمنوي  
ــاتخالصــة  ــيت  املعلوم ــهاال ــة اخلاصــة  مجعت ــها   اللجن ــة خــالل بعثت ــة،  إىل مجهوري ــصر العربي م

ــسورية،      ــة الـــ ــة العربيـــ ــة، واجلمهوريـــ ــة اهلامشيـــ ــة األردنيـــ ــن يفواململكـــ ــرة مـــ  إىل ٣  الفتـــ
 شـاهداً   ٣٣مقـابالت مـع      اللجنةأجرت  ويف هذه البلدان الثالثة،     . ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٣

عديـدا مـن     كما استعرضت اللجنة     .نظمات غري حكومية  مل وممثالً   فلسطينياً وإسرائيلياً وسورياً  
مهوريـة  اجليف  ارجيـة   اخلصلة، مبـا يف ذلـك تقريـر خطـي لـوزارة             الـ بحث ذات   الق ومواد   وثائال

  .العربية السورية
 عـن  يعرض الفرع اخلامس معلومات      األخص،وب.  عدة فروع   من  هذا التقرير  ألفويت  

 الفـرع الـسادس حملـة عامـة عـن املمارسـات             قـدم وي. حالة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي احملتلـة         
اليت متس حقوق اإلنسان للمواطنني العرب الـسوريني يف اجلـوالن الـسوري احملتـل؛               اإلسرائيلية  

  .توصيات اللجنة اخلاصة إىل اجلمعية العامةوويعرض الفرع السابع استنتاجات التقرير 
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 مقدمة  - أوال  
س حقــوق أنــشئت اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــ  - ١

 ١٩٦٨اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف األراضــي احملتلــة يف عــام    
: دول أعـضاء هـي  ثـالث  تتـألف اللجنـة مـن      و). ٢٣-د (٢٤٤٣مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة        

 لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك،          سري النكـا  البعثـة الدائمـة لـ     ميثلـها مستـشارة     (سري النكـا    
املمثـل الـدائم للـسنغال لـدى مكتـب األمـم املتحـدة يف        ميثلـها  ( والـسنغال    ؛)ياسامانثا جاياسور 

املمثل الدائم ملاليزيـا لـدى األمـم املتحـدة يف           ميثلها  (؛ وماليزيا   )جنيف، باباكار كارلوس إمباي   
وتقـدَّم تقـارير اللجنــة إىل اجلمعيـة العامـة وتـستعرضها جلنـة املــسائل        نيويـورك، محيـدون علـي؛   

 . التابعة للجمعية العامة) اللجنة الرابعة(اصة وإهناء االستعمار السياسية اخل
  

  الوالية  - انياث  
ــة اللجنــة اخلاصــة،      - ٢ ــل والي ــرار حــسبما تــرد  تتمث والقــرارات ) ٢٣-د (٢٤٤٣يف الق

الالحقـة، يف التحقيـق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الــيت متـس حقـوق اإلنـسان لـسكان األراضــي         
زال حتـت االحـتالل اإلسـرائيلي، وهـي         تـ راضي احملتلـة تلـك األراضـي الـيت مـا            األُتعترب  و. احملتلة

اجلوالن العريب السوري احملتل واألرض الفلسطينية احملتلة اليت تتألف مـن الـضفة الغربيـة، مبـا يف        
، )٢٣-د (٢٤٤٣أمـا األشـخاص الـذين يـشملهم القـرار           . ذلك القدس الشرقية، وقطاع غـزة     

أحواهلم، فهم السكان املدنيون املقيمون يف املناطق الـيت احُتلـت            اصة  تتقصى اللجنة اخل   ومن مث   
  . ١٩٦٧ اإلسرائيلية لعام -خالل احلرب العربية 

الفلـسطيين   إىل حقوق اإلنـسان للـشعب       ) ١٩٦٧ (٢٣٧ويشري جملس األمن يف قراره        - ٣
ري القابلــة حقــوق اإلنــسان األساســية غــ”وغــريه مــن العــرب يف األراضــي احملتلــة بوصــفها مــن   
، وتلــك احلقــوق الــيت تــستند يف أساســها القــانوين إىل احلمايــة الــيت يوفرهــا القــانون “للتــصرف  

  .احلربأسرى مثل االحتالل العسكري أو األْسر يف حالة  حمددة  الدويل يف ظروف 
الـيت متـس حقـوق اإلنـسان، املـشمولة يف واليـة         “ املمارسـات ”و  “ الـسياسات ”أما  و  - ٤
حكومـة   أي إجـراء تتخـذه    تـشري إىل  “السياسات”إن اللجنة اخلاصة، ف اليت جتريها التحقيقات   

 يف حـني تـشري      نيـة معلنـة أو مـضمرة؛       إسرائيل عن وعـي وتـسعى لتطبيقـه، باعتبـاره جـزءاً مـن               
اإلسـرائيلية   الـسلطات   من جانب   لنمط سلوك  إىل اإلجراءات اليت متثِّل انعكاساً     “املمارسات”

تتخـذ    دنيني يف املناطق احملتلـة، بـصرف النظـر عمـا إذا كانـت هـذه اإلجـراءات                 جتاه السكان امل  
  .  أم الما ةعمالً بسياس
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وتستند اللجنة اخلاصة يف أعماهلا إىل معايري حقوق اإلنـسان وااللتزامـات املتعلقـة هبـا،                - ٥
الـدويل   ، والعهد   )١(النحو احملدد يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان           على  

واالجتماعيـة   ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        )١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
املــدنيني  ، املتعلقــة حبمايــة ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢واتفاقيــة جنيــف املعقــودة يف  ، )٢(والثقافيــة 

املة أسرى احلـرب املعقـودة    واتفاقية جنيف املتعلقة مبع،)٣()اتفاقية جنيف الرابعة(وقت احلرب  
الهـــاي املعقـــودة يف    واتفاقيـــة  ،)٤()اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة   (١٩٤٩أغـــسطس /آب  ١٢يف 
واتفـاقييت   ،  )٥( بشأن محاية امللكية الثقافية يف حالة نـشوب صـراع مـسلح            ١٩٥٤مايو  /أيار ١٤

ستند اللجنـة  وتـ  .)٦(املتعلقـتني بقـوانني وأعـراف احلـرب الربيـة       ١٩٠٧ و ١٨٩٩الهاي لعامي   
اخلاصة أيضاً إىل القرارات املتصلة حبالة املدنيني يف األراضي احملتلة اليت اختـذهتا اجلمعيـة العامـة،                  

 .واالجتماعي، وجملس حقوق اإلنسان وجملس األمن، واجمللس االقتصادي 

، إىل اللجنـة اخلاصـة أن تواصـل التحقيـق           ٦٣/٩٥وطلبت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا           - ٦
لسياسات واملمارسات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،                يف ا 

اللجنـة  اجلمعيـة    ووجَّهـت    .١٩٦٧ويف األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منـذ عـام            
، ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ يف انتهاكات إسرائيل التفاقية جنيف املعقـودة يف          كي تنظر لأيضا  

تــشاور، حــسب االقتــضاء، مــع جلنــة الــصليب  كــي تاملــدنيني وقــت احلــرب؛ و مايــة املتعلقــة حب
حقــوق اإلنــسان و ســكان األراضــي احملتلــة ضمان محايــة رفــاهاألمحــر الدوليــة وفقــاً ألنظمتــها لــ

 إىل األمــني العــام يف أقــرب وقــت ممكــن، وكلمــا دعــت اًتقريــر كــي تقــدِّمالــسكان، وألولئــك 
اصـل التحقيـق يف معاملـة       كي تو وأخرياً، وجَّهت اجلمعية اللجنة ل        .الضرورة إىل ذلك فيما بعد    

ــسجناء  ــزين يف  آالف الـ ــشرقية، ويف    واحملتجـ ــا القـــدس الـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــسطينية احملتلـ األرض الفلـ
واللجنة غري مكلفـة باسـتعراض      . ١٩٦٧األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام        األراضي العربية   

ــر    ــضاء األخ ــدول األع ــرائيلية داخــل األراضــي      ممارســات ال ــك املمارســات اإلس ى، مبــا يف ذل
 .اإلسرائيلية

  
__________ 

  ).٣-د(ألف  ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠ انظر قرار اجلمعية العامة  )٢(  
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
  .٩٧٢الرقم ، ٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
  .٣٥١١، الرقم ٢٣٩املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
نيويــورك،  (١٩٠٧ و ١٨٩٩؛ واتفاقيــات وإعالنــات الهــاي لعــامي  صــندوق كــارنيجي للــسلم الــدويل انظــر   )٦(  

   ). ١٩١٥منشورات جامعة أوكسفورد، 
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 أنشطة اللجنة اخلاصة  - الثاث  
 البعثة امليدانية للجنة اخلاصة إىل الشرق األوسط    

 امليدانيـة إىل الـشرق     زيارهتـا ، اسـتعداداً ل   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤وجَّهت اللجنة اخلاصة يف       - ٧
م إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف، تطلـب فيهـا             األوسط، رسالة إىل املمثل الدائ    

 باملـسؤوليات الـيت عهـدهتا إليهـا     كـي تـضطلع  متكينها من دخول األراضي احملتلة بشكل كامل ل 
، لألسـف، أي رد مـن جانـب الـسلطات            اللجنـة  ومل تتلـق  . ٦٣/٩٥اجلمعية العامـة يف قرارهـا       

   .اإلسرائيلية
ة اخلاصـة مـن زيـارة األراضـي احملتلـة منـذ إنـشائها يف عـام              ونظراً إىل عدم متكـن اللجنـ        - ٨

يف  ردن، واأل ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٧ إىل   ٣ يف الفترة مـن      مصر إىلفقد قامت ببعثة    ،  ١٩٦٨
 يف الفتـــرة مـــن ، واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية٢٠٠٨أغـــسطس / آب١١ إىل ٧الفتـــرة مـــن 

داً بـــشأن حالـــة  شـــاه٣٣، حيـــث اســـتمعت إىل إفـــادات ٢٠٠٩أغـــسطس / آب١٣إىل  ١١
باحلالـة  تعلقـة   وسـعت اللجنـة إىل النظـر يف مجيـع اآلراء امل           . حقوق اإلنـسان يف األراضـي احملتلـة       

وهلــذه .  وغــريه مــن العــرب يف األراضــي احملتلــةللــشعب الفلــسطيينالــيت متــس حقــوق اإلنــسان 
الغاية، وجهت دعوات إىل منظمات وشهود فلـسطينيني وإسـرائيليني وسـوريني، وبـذلت كـل                

وخـالل  . كمـا حتـدثت إىل عـدة شـهود عـرب اهلـاتف            . جهد ممكن لتـسهيل مثـوهلم أمـام اللجنـة         
والوثـائق اخلطيـة واملـواد األخـرى املقدَّمـة          بيانـات   إعداد هذا التقرير، استعرضت اللجنة مجيع ال      

  . إليها
ــة  واجتمعـــت  - ٩ ــة اخلاصـ ــضا  اللجنـ ــثلني  أيـ ــوميني، وممـ ــثلني حكـ ــة  ملمبمـ ــات إقليميـ نظمـ

معيــات اهلــالل األمحــر، ومــسؤولني يف األمــم املتحــدة،  جلوميــة دوليــة، وممــثلني ومنظمــات حك
باالمتنـان بوجـه خـاص       وتشعر اللجنـة  . وخرباء من الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة      

للفرصة اليت أتيحت هلا بلقاء وزير خارجية مـصر، أمحـد أبـو الغـيط، ووزيـر خارجيـة األردن،                    
ية اجلمهورية العربية الـسورية، وليـد املعلِّـم، ونائـب وزيـر خارجيـة               ناصر جودة، ووزير خارج   

 .اجلمهورية العربية السورية، فيصل مقداد، من بني مسؤولني آخرين

ــة        - ١٠ ــدول العربيـ ــة الـ ــارة إىل مكاتـــب جامعـ ــة زيـ ــة اخلاصـ ــرت اللجنـ ــاهرة، أجـ ويف القـ
قــومي املــصري حلقــوق   سؤولني يف مجعيــة اهلــالل األمحــر املــصرية، واجمللــس ال    جتمعــت مبــ وا

يف اجلمهوريـــة العربيـــة اجتمعـــت اللجنـــة، أثنـــاء وجودهـــا و. اإلنـــسان، ومستـــشفى فلـــسطني
بيـت  . ابـراهيم أ  . السورية، باملنسق املقيم لألمم املتحدة بالنيابة وممثل منظمة الصحة العاملية، د          

لقنيطـرة حيـث   مدينـة ا زارت كمـا  . املال، فضالً عن أعضاء يف الفريق القطـري لألمـم املتحـدة           
  . ويف دمشق، عقدت اللجنة مؤمتراً صحفياً.  نواف الشيخ،اجتمعت مبحافظ القنيطرة
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وتعرب اللجنة اخلاصة عن امتناهنـا ملكاتـب املنـسقني املقـيمني لألمـم املتحـدة يف مـصر                     - ١١
ــه     ــا قدمت ــسورية مل ــة ال ــة العربي ــة واألردن واجلمهوري ــة   إىل اللجن ــساعدة قيِّم ــن م ــداد م يف اإلع

 .ياراهتا إىل هذه البلدان وأثناء تلك الزياراتلز

 . ٦٣/٩٥ويقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار اجلمعية العامة   - ١٢
  

  التطورات األخرية  - رابعا  
 عمليـة واسـعة     يةالـدفاع اإلسـرائيل   قوات   ت، شنَّ ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧يف    - ١٣

 فلــسطيين وجــرح حــوايل  ١ ٢٠٠أســفرت عــن مقتــل  ) عمليــة الرصــاص املــسكوب (النطــاق 
 شـخص علـى األقـل مـن القتلـى الفلـسطينيني كـانوا مـن                 ١ ٠٠٠وأفيد بـأن    .  آخرين ٥ ٣٠٠

 الذين قُتلوا أثنـاء غـارة       ٢٥٥املدنيني أو من أفراد الشرطة، مبن فيهم رجال وضباط الشرطة الـ            
ــة اإلســرائيلية   ــة العملي ــة واحــدة يف بداي ــادت مــ . )٧(جوي ــل  صادر إســرائيلية رمسيــ وأف ة عــن مقت

ــ. إســـرائيلياً نتيجـــةً للـــهجمات بالـــصواريخ الـــيت شـــنتها محـــاس   ١٤ الـــدفاع قـــوات  توأعلنـ
ــاير/ كــانون الثــاين١٨د يف  ومحــاس عــن وقــف إطــالق النــار مــن جانــب واحــ   ةاإلســرائيلي . ين

زالت احلالة غري مستقرة منذ وقف إطالق النار، يف ظل عدم توفر عملية سـالم وال خطـة                   وما
  .للسالم
 أخلَّـت بالتزاماهتـا   تكون إسـرائيل قـد    بشأن احتمال أنوسعياً لالستجابة إىل الشواغل    - ١٤

، دعـا جملـس     )٨(التناسـب مبـدأ    التمييـز و   دأمبوجب القانون اإلنساين الـدويل، وبوجـه خـاص مبـ          
واعتمـد جملـس حقـوق اإلنـسان        . حقوق اإلنسان إىل عقد دورة استثنائية بشأن احلالـة يف غـزة           

العمليـة  ” فيـه بـأن   سـلَّم   الذي  ) A/HRC/S-9/L.1( ٩/١-نائية التاسعة القرار دإ   يف دورته االستث  
 يف ةيف األرض الفلــسطينية احملتلــة، وخباصــ علــى نطــاق واســع  املــستمرة  العــسكرية اإلســرائيلية

، اهـ فيحلقـوق اإلنـسان للمـدنيني الفلـسطينيني         جـسيمة   قطاع غزة احملتل، قد سببت انتـهاكات        
إىل تقــويض  يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، وشديدةاألزمــة اإلنــسانية الــ وأدَّت إىل تزايــد حــدة

وبعـد التأكيـد علـى    . “حتقيـق سـالم عـادل ودائـم يف املنطقـة     بذولـة مـن أجـل      اجلهود الدولية امل  
 انطباق القانون اإلنساين الدويل، وحتديداً اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب         

ــودة يف  ــا القـــدس   ١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢املعقـ ــا فيهـ ــة مبـ ، علـــى األرض الفلـــسطينية احملتلـ
__________ 

  .A/HRC/12/37انظر   )٧(  
 التـدابري الالزمـة للتمييـز بـني املـدنيني واملقـاتلني، وبـني               تتخذ أطراف الرتاع مجيع   يتطلب مبدأ التمييز أساساً أن        )٨(  

األهداف املدنية واألهداف العسكرية؛ وحيظِّر مبدأ التناسب اهلجمات اليت قد تسبِّب، بصورة عَرضية، خـسائر               
عـسكرية  يف أرواح املدنيني أو إصابات للمدنيني، أو أضراراً باألعيان املدنية، تكون مفرطة باملقارنة مـع امليـزة ال                 

  .امللموسة واملباشرة املتوقعة من اهلجمة
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متكـامالن ويعـزز    القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل         أن  على  والشرقية،  
 بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطـاع        ٩/١- دإ اجمللس يف قراره  كل منهما اآلخر، سلَّم     

وقـف إمـدادات الوقـود واألغذيـة واألدويـة،          ملعـابر احلدوديـة و    إغـالق ا  يف ذلـك    غزة احملتل، مبا    
 .عواقب إنسانية وبيئية وخيمةفضي إىل يشكل عقاباً مجاعياً للمدنيني الفلسطينيني وُي

، قدَّم املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف األرض               ٩/١-ويف ضوء القرار دإ     - ١٥
يــره إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف  د فولــك، تقر، ريتــشار١٩٦٧الفلــسطينية احملتلــة منــذ عــام  

وركز التقرير على القانون الدويل ومسائل حقـوق اإلنـسان الناشـئة    . ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١١
ــن        ــسكوب خــالل الفتــرة م ــن عمليــة الرصــاص امل  إىل ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٧ع

ــاين  ١٨ ــاير /كــانون الث ــة  خلــصو. ٢٠٠٩ين ــر، يف مجل ــور،  املقــرر اخلــاص يف التقري أن إىل  أم
مـع شـواغل إسـرائيل     باسـتمرار   إطار القانون الدويل تتصادم     املقاومة يف   حقوق الفلسطينيني يف    

األمنية بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، مما يتطلـب تعـديالً أساسـياً يف العالقـة بـني الطـرفني                   
  .)٩(تقوم على احترام احلقوق القانونية للشعب الفلسطيين

ــة حقــوق   :  مقــررين خاصــني١٠قــدم مــارس، /ر آذا٢٠يف   - ١٦ املقــرر اخلــاص املعــين حبال
، واملقرر اخلاص املعين حبـق كـل إنـسان    ١٩٦٧اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام        

يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملمثل اخلاص لألمـني العـام املعـين                 
ح، واملقررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه،                  باألطفال والرتاع املسل  

وممثل األمـني العـام املعـين حبقـوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً، واملقـرر اخلـاص املعـين بالـسكن                       
الالئق كعنصر مـن عناصـر احلـق يف مـستوى معيـشي مناسـب وبـاحلق يف عـدم التمييـز يف هـذا              

ين باحلق يف الغـذاء، واملقـرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج                 السياق، واملقرر اخلاص املع   
، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، واخلبري املـستقل        القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

املعــين مبــسألة حقـــوق اإلنــسان والفقــر املـــدقع، تقريــراً موحــداً إىل جملـــس حقــوق اإلنـــسان        
)A/HRC/10/22(  يل إىل إهناء احلصار املفروض علـى غـزة، وإتاحـة الـواردات مـن               ، يدعو إسرائ

 الـسماح ، و  دون قيـود   اللوازم الطبية، واملواد الغذائية، واملنتجات الزراعية والوقود ومواد البنـاء         
 .  وبال عوائقريةللمرضى بالوصول إىل أماكن الرعاية الطبية وكفالة تنقل املدنيني حب

 صادر عـن جملـس حقـوق اإلنـسان    وفقاً للتكليـف الـ  ، و٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ويف    - ١٧
 إىل جملـس حقـوق اإلنـسان     تقريراً حلقوق اإلنسانة السامي ة املفوض ت، قدم ٩/١-إ  د هيف قرار 

ــيما بفعــل         ــسطينية احملتلــة، وال س ــوق اإلنــسان يف األرض الفل ــهاكات اجلــسيمة حلق ــن االنت ع
ويركــز التقريــر، يف مجلــة . )٧(تــلاهلجمــات العــسكرية اإلســرائيلية األخــرية ضــد قطــاع غــزة احمل

__________ 
  .A/HRC/10/20انظر   )٩(  
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 للقـانون   ةالـدفاع اإلسـرائيلي   قوات  أمور، على حوادث ُيحتمل أن تكون انتهاكات من جانب          
 . اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 أيــضاً ٩/١-وعــالوة علــى التقــارير الدوريــة، ورد يف قــرار جملــس حقــوق اإلنــسان دإ   - ١٨
التحقيــق يف مجيــع انتــهاكات ”ليــة مــستقلة لتقــصي احلقــائق مــن أجــل تكليــف بإنــشاء بعثــة دو

 ارتِكبـت    قـد  القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل الـيت ُيحتمـل أن تكـون               
 كـانون   ٢٧يف أي وقت يف سياق العمليات العـسكرية الـيت ُنفـذت يف غـزة خـالل الفتـرة مـن                      

 العمليـــات، ســـواء قبـــل البـــدء ب٢٠٠٩ينـــاير /ين كـــانون الثـــا١٨ إىل ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول
 يف ٢٠٠٩مــايو / أيــار٤وعقــدت البعثــة اجتماعهــا األول يف . )١٠(“هــا أو بعــد انتــهائهاءأثنا أو

القاضي ريتشارد غولدستون، العضو السابق يف احملكمة الدستورية جلنـوب          حتت رئاسة   جنيف  
 الــدوليتني ليوغوســالفيا الــسابقة  أفريقيــا ورئــيس هيئــة االدعــاء الــسابق للمحكمــتني اجلنــائيتني  

وعقد األعضاء األربعة للبعثـة، منـذ ذلـك احلـني، اجتماعـات مـع قطـاع عـريض مـن                     . ورواندا
ــا   ــة، مبـ ــات املعنيـ ــة    يف ذلـــك اجلهـ ــري حكوميـ ــات غـ ــدة، ومنظمـ ــم املتحـ ــضاء يف األمـ دول أعـ

 . غزةيف  منفصلتنيمهمتني بعثة تقصي احلقائق أيضاً نفذتو. ن يف األمم املتحدةوومسؤول

، عــيَّن األمــني العــام لألمــم املتحــدة جملــس حتقيــق تــابع  ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١١ويف   - ١٩
لألمم املتحدة الستعراض تسعة حوادث وقعت خالل عملية الرصاص املسكوب، وتأثرت هبـا             

ــا       ــزة، والتحقيــق فيه ــم املتحــدة يف غ ــاكن عمــل األم ــس التحقيــق يف مــوجز    . أم وخلــص جمل
 إىل أن القــوات اإلسـرائيلية مــسؤولة عـن وقــوع   ،٢٠٠٩مـايو  / أيــار٥ يف  الـصادر ،اسـتنتاجاته 

، يف حـــني أن هامنـــواحـــد  دثســـبعة مـــن احلـــوادث التـــسعة؛ وأن محـــاس مـــسؤولة عـــن حـــا
  .االستنتاجات املتعلقة باحلادث التاسع مل تفضِ إىل نتيجة حامسة

  
  احملتلة الفلسطينية األرض يف اإلنسان حقوق حالة - خامسا 

 مــن خــاص حنــو علــى احملتلــة الفلــسطينية األراضــي يف اإلنــسان حقــوق حالــة ررتتــض  - ٢٠
 جممـوع  أنب اإلنسان حلقوق الفلسطيينقد أفاد املركز    و .اإلسرائيلية وبسكامل الرصاص عملية
 فـيهم  مبـن ،  املقـاتلني  غـري  مـن  ١ ١٧٠ منـهم ،  ١ ٤٢٠بلـغ    اهلجـوم  خـالل  غزة يف القتلى عدد

 .امــرأة ١١١ و، طفــال ٣١٩ و، عــسكرية أنــشطة يف كنيمــشار غــري شــرطة وضــباط مــدنيون
، دائمـة  عاهـات  أو خطـرية  إصاباتحلقت هبم    فلسطيين ٥ ٠٠٠ من أكثر أن التقارير وأفادت

 يف مبـا ،  املـدنيني  مـن  متناسـب  غـري  عـدد  قُــتل  وقـد  .)١١(امرأة ٨٣٠ و طفل ١ ٦٠٠ بينهم من
__________ 

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق املعنية بالرتاع يف غزة، نشرة صحفية مؤرخة   )١٠(  
  .http://www.pchrgaza.orgانظر   )١١(  
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 حــدا ممـا ، )٧(املدنيـة  واألهــداف دنينياملـ  اسـتهداف  مــن عنـها  غبلَّـ املُ احلــاالت مـن  العديـد  ذلـك 
 حتـد  يف للقـوة  املفـرط  االسـتخدام جلأت إىل    إسرائيل أن إىل خيلصوا أن إىل الشهود من بالعديد
  .القومي باألمنمتذرعة  املدنينيعلى  احرب تشنو، الدويل للقانون

 العــشوائي باالســتهداف تتعلــق الــيت الــشهادات مــن عــددا اخلاصــة اللجنــة وتلقــت  - ٢١
، األبـيض  الفـسفور  ذخـائر  باسـتخدام  ذلك يف مبا،  اإلسرائيلية القوات قبل من املدنية لألهداف

 األهـداف  أتلفـت  حـني  يف،  املـدنيني  للـسكان  شـديدة  إصـابات  تأحدث بأهنا تقارير أفادت اليت
  .)١٢(بالكامل دمرهتا أو املدنية

 قـد   اخلاصـة  املنـازل  مـن  ٣ ٠٠٠ مـن  أكثـر  أنبـ  التقـارير  أفادت ،العملية تلك وخالل  - ٢٢
 واجلامعـات  واملـدارس  واملستـشفيات  البيـوت  مـن  ٢٠ ٠٠٠ من أكثرب راضرحلقت أ و ،دمرت

بــأن ، اإلنــسانية الــشؤون لتنــسيق املتحــدة األمــم مكتــبيفيــد و .واملــساجد واملتــاجر واملــصانع
 املـدارس  مـن  عدد وتعرض .اإلسرائيلي اهلجوم خالل ُدمِّـرتقد   أطفال وروضة مدرسة ٢٥٠

ــيتا ــديرها ل ــة ت ــة املتحــدة األمــم وكال ــشغيل إلغاث ــسطينيني الالجــئني وت ــشرق يف الفل  األدىن ال
، واقعهــامب اإلســرائيلية الــسلطات ا كانــت قــد أبلغــتأهنــ مــن الــرغم علــى ،للــهجوم )األونــروا(

، ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ٥ ويف .اهلــاربني املــدنيني الــسكان إليــواء تــستخدم كانــت وأهنــا
  .أشـــخاص ثالثـــة االبتدائيـــة أمســـاء مدرســـة علـــى ســـقطت الـــيت اإلســـرائيلية فالقـــذائ قتلـــت
 أسـفر  ممـا ،  للبـنني  اإلعدادية جباليا مدرسة اإلسرائيلية النريان أصابت يناير/الثاين كانون ٦ ويف
 غـزة  قطـاع  يف لألونـروا  الرئيـسي  اجملمـع  وأصـيب  .الفـور  على شخصا ٣٠ من أكثر مقتل عن
 واعتـذر  .مـأوى  يتخذونـه  فلسطيين ٧٠٠ إىل يصل ما كان حيث،  ريناي/الثاين كانون ١٥ يوم
  .)٧(“جسيم خطأ” بأنه ووصفه اهلجوم عن الحق وقت يف اإلسرائيلي الدفاع وزير

 إسـرائيل  مـع  غـزة  قطـاع  حـدود  ظلـت ،  غـزة  قطـاع  علـى  اإلسـرائيلي  اهلجـوم  وخالل  - ٢٣
 يف شـخص  مليـون  ١,٥ ددهمعـ  البالغ السكان مجيع حماصرة يف فعليا تسبب مما،  مغلقة ومصر
 القتـال  مـن  الفـرار إمكانيـة    لعـدم  ونظرا .الدولية اإلنسانية املبادئ جلميع  انتهاكا ،حرب منطقة

 وتـنص  .ومـسجونون  حماصـرون  بـأهنم  شـعروا  أهنم الشهود من العديد ذكر،  اللجوءالتماس   أو
 جــرم علــى مــياحمل الــشخص معاقبــة جيــوز ال” أنــه علــى الرابعــة جنيــف اتفاقيــة مــن ٣٣ املــادة

__________ 
ة الفتاكة األخرى، ينظمه القـانون اإلنـساين الـدويل          األسلح، شأنه شأن    إن استخدام ذخائر الفسفور األبيض      )١٢(  

وجيـب علـى     .والشروط املنصوص عليها يف الربوتوكول الثالث مـن االتفاقيـة املتعلقـة بأسـلحة تقليديـة معينـة                 
أطراف الرتاع التمييز بني األهداف العسكرية واملدنيني واألهداف املدنية، واالمتناع عن شن اهلجمـات الـيت                

، مبـا يف  واسـتخدام أسـلحة الفـسفور األبـيض       .السكان املدنيني واألهـداف املدنيـة     ب متناسب   ضررا غري تلحق  
، سكري داخـل جتمعـات املـدنيني حمظـور    ، ضـد أي هـدف عـ    صورة أسـلحة حارقـة تطلـق مـن اجلـو          ذلك يف 

  .إذا كان اهلدف العسكري منفصال عن املدنيني على حنو واضح إال
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ــه مل ــات .شخــصيا يرتكب ــة والعقوب ــلالق األســابيع وخــالل .“حمظــورة اجلماعي  مــن األوىل الئ
ــشطة ــسكرية األن ـــع، الع ــساعدات وصــول ُمـنِ ــسانية امل ــة اإلن ــزة إىل الدولي ــل وحــىت .)١٣(غ  قب
ــ تقـــارير وردت، اهلجـــوم  علـــى يعتمـــدون غـــزة ســـكان مـــن املائـــة يف ٨٥ حـــوايل أنتفيـــد بـ

  .البقاء أجل من سانيةاإلن املساعدات
ــة األعمــال وقــف وعقــب  - ٢٤ ــاير/الثــاين كــانون يف العدائي  الــسلطات فرضــت، ٢٠٠٩ ين

 علـى  إضـافية  قيـودا  تعضـ وو غـزة،  قطاع مع احلدود على الرقابة تشديد من مزيدا اإلسرائيلية
 حـد  أدىن تبلـغ  غـزة  مـن  اتدراالـص  تجعلـ  حـني  يف،  غـزة  قطـاع  إىل األساسـية  السلع استرياد
 احلاجـة  متـس  الـذي  الـدخل  مـن  األسـر  مـن  كـثري إىل حرمان    الصادرات حظر قد أدى و .نممك
ــه ــة ووِصـــف .إلي ــة تقييــد اخلاصــة للجن  لألشــخاص غــزة قطــاع مــن احلــدود عــرب التنقــل حري

 الدوليـة  اإلنـسانية  الـدوائر  تبـذهلا  اليت اجلهود إحباط إىل ويهدف وعقايب تعسفي بأنه والبضائع
   . على حد سواءاحملليني الفلسطينيني والسكان

 نــادرة حــاالت يف إال، مغلقــة وإســرائيل غــزة قطــاع بــني املعــابر مجيــع زالــت ومــا  - ٢٥
حمــل  حــلقــد و .غــزة ســكان مــن لكــثري بالــسجن شــبيهة حالــة إجيــاد إىل أدى ممــا، واســتثنائية

ن اللـذا  والتـهريب  املـشروعة  غـري  التجـارة االقتصاد النظامي اآلن، بشكل يكـاد يكـون كـامال،           
 للحـصول  الوحيـدة  الوسـيلة  أو للـدخل  الوحيـد  املـصدر  حاليـا  األسـر  مـن أصبحا ميثالن لكـثري     

ــذين يواجهــون   و .األساســية الــسلع علــى ــوديعتمــد ســكان غــزة، ال  اســترياد علــى مــشددة اقي
ــة  ــةاألغذي ــن واألدوي ــق ع ــرائيل طري ــى، إس ــدادات عل ــرب إم ــن هت ــق ع ــاق” طري  حتــت األنف
 حيـث  مـن  األساسـية  االحتياجـات  يغطـي  أنـه  يبدو “األنفاق اقتصاد” أن حني ويف .“األرض
  .الطبية واملعدات الدواء ه يبدو أن مثة نقصا مزمنا يف إمدادات فإن الغذاء،
 الـضفة  يف املـستوطنات  بناء يف التوسع اإلسرائيلية السلطات تواصل،  نفسه الوقت ويف  - ٢٦

 مــن املائــة يف ٨٧ أن إىل )A/63/273( املاضــي العــام يف اخلاصــة اللجنــة تقريــر وأشــار .الغربيــة
 خـط ( ١٩٤٩ لعـام  األخـضر  اخلـط  خـارج  ،الغربيـة  الـضفة  أراضـي  عمـق  خيتـرق  اجلدار مسار
 توسـيع  إسـرائيل  وتواصـل  ).عليهـا  يـسيطر  األردن كـان  اليت الغربية والضفة إسرائيل بني اهلدنة

 الـيت  ،الفلـسطينية  سـر ألل الطبيعـي  بـالنمو  تـسمح  ال بينما ،“الطبيعي النمو” حبجة املستوطنات
 حقـوق  مـنح  أو ،األراضـي  بتوزيـع  األمـر  يتعلـق  عنـدما  متييزية ملعاملة تتعرض بأهنا بالتايل تشعر
   .املياه لىع صولاحل أو ،األراضي ملكية سندات أو ،امللكية

__________ 
ت إسـرائيل ومحـاس وقفـا إلطـالق النـار ملـدة             امـ ة لـضغوط دوليـة متزايـدة ، أق        يناير، نتيج / كانون الثاين  ٧يف    )١٣(  

  .ثالث ساعات كل يوم، أو كل يومني ، للسماح مبرور قوافل املساعدة اإلنسانية إىل قطاع غزة
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 وسياسـة  االحـتالل  مـن  اخلـصوص  وجـه  علـى  تضررت املرأة بأن تفيد تقارير ووردت  - ٢٧
 تواجههـا  الـيت  التحـديات  توضح حاالت ةعد اللجنة لىع تعرض وقد .ليةاإلسرائي االستيطان

، أسـرهن  إعالـة  علـى  قـادرات  غـري  بـأهنن  متزايـد  حنـو  علـى  تشعرن الاليت،  الفلسطينيات النساء
فقـدن   ببـساطة  هنـن أل أو املـستوطنني،  قبـل  مـن  أو التفتـيش  نقـاط  عنـد هبـن    حـرش الت مـن  خوفا

   .جمتمعاهتن حدود خارج حتركهنالقدرة ذعرا على 
االحتجـاز   نظـام  يف ظـل  و،  طفـال األ هممبا فـي  و،  الفلسطينيني احتجاز إسرائيل وتواصل  - ٢٨

 تلقتــها الــيت التقــارير وتــشري .الــزمن مــن طويلــة لفتــرات االنفــرادي احلــبس وظــروف اإلداري
 لـة واملذ املهينـة  وللمعاملـة  لإلسـاءة  يتعرضـون  األقـل  علىاحملتجزين   بعض أن إىل اخلاصة اللجنة
 إىل يهـدف  أمنيـا  فـيهم  املـشتبه  واحتجاز استجواب ألن بالقلق اللجنة وتشعر .هماحتجاز أثناء
ــسجناء، إذالل ــد االحتجــاز وأن ال ــؤدي ق ــة إســاءة إىل ي ــذيب املعامل ــا، والتع ــارض مم ــع يتع  م

 وتــشعر .اإلنـسان  حلقـوق  الــدويل القـانون  مبوجـب  إسـرائيل  والتزامــات العـريف  الـدويل  القـانون 
 الفلــسطينيني واألحــداث األطفــال أن إىل تــشري الــيت التقــارير إزاء خــاص وجــهب القلقبــ اللجنــة
 حقـوق  اتفاقيـة  يف الـواردة  والـشروط  لألحكـام  وفقا ةسليم معاملة ونعاملي ال ونتجزحي الذين
  .فيها طرفا إسرائيل تعد اليت الطفل
 اإلنـسان  حقـوق  عـن  نياملـدافع  على ؤثري وضع إىل اخلاصة اللجنة انتباه لُـفت،  وأخريا  - ٢٩

ــة ــات تكــوين وحري ــا يوجــد منظمــات ذلــك أن .والتجمــع اجلمعي  ولكــن ،إســرائيل يف مقره
 أعـضائها  بعـض  علـى  ضغط حبدوث اللجنةقد أبلغت   ،  احملتلة األراضي يف وأنشطة عمليات هلا

 إىل الوصـول  يف متزايـدة  صـعوبات  يواجهـون  بـأهنم  وافـاد أ كمـا  .مأنـشطته  لوقف اإلسرائيليني
أفيـد  و ،احلدوديـة  واملعـابر  التفتـيش  نقـاط  عرب التحركات من احلد جانب فإىل .احملتلة اضياألر

 اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف ونـشطاء  خلـرباء  تأشريات منح من حتد اإلسرائيلية السلطات أنأيضا  
 الـضفة  يف،  الطـالب  احتـادات  فيهـا  مبـا ،  الفلـسطينية  املنظمـات  مـن  العديـد  ـعتربيُـ و .اخلـارج  من

 عرضـة  أعـضاءها  جيعـل  ممـا ،  اإلسـرائيلي  القـانون يف ظـل     قانونيـة  غـري ،  الـشرقية  والقدس الغربية
   .واالحتجاز لالعتقال

 
  املصري تقرير يف احلق - ألف 

ــ ،٢٠٠٩ مـــارس/آذار ٢٦ يف  - ٣٠  بـــشأن ١٠/٢٠ القـــرار اإلنـــسان حقـــوق جملـــس ذاختـ
 مــن ٥٥ و ١ ادتنياملــ ألحكــام وفقــا، يؤكــد الــذي، املــصري تقريــر يف الفلــسطيين الــشعب حــق

 ملبـــدأ الـــدقيق االحتـــرام وضـــرورة املـــصري تقريـــر يف الـــشعب حقـــوق، املتحـــدة األمـــم ميثـــاق
 يف احلــق أن كمــا .الدوليــة العالقــات يف اســتعماهلا أو القــوة باســتعمال التهديــد عــن االمتنــاع
 العهـد و والـسياسية  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهـد  يف أيضا عليه منصوص املصري تقرير
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 يف النظــر لــدى ىكــرب أمهيــة ولــه، والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية بــاحلقوق اخلــاص الــدويل
ــة ــة احلال ــوق العام ــسان حلق ــسطينية األرض يف اإلن ــة الفل ــا، احملتل ــك يف مب ــدس ذل ــشرقية الق  .ال
 والـدائم غـري القابـل للتـصرف        احلـق ” ١٠/٢٠ قراره يفجمددا   اإلنسان حقوق جملس أكد وقد
 ريـة يف ظـل احل    العـيش  يف حقـه  ذلك يف مبا،  همصري تقرير يف الفلسطيين للشعب املشروط وغري
ــةالو ــةالو عدال ــةإ ويف كرام ــة قام ــيادة ذات دول ــستقلة س ــة وم ــاء   و ودميقراطي ــات البق ــا مقوم هل

   .“ومتصلة باألراضي
 قحلقـو  الكامـل  االحتـرام  بإمكانيـة  خيل احلق هذا إعمال عدم أن اخلاصة اللجنة وترى  - ٣١

 األراضـي  زئـة جت يف املتمثلـة  اجلاريـة  السياسة زالت ماو .هبا والوفاء ومحايتها الفلسطيين الشعب
 الــضفة جمتمعــات وتفتيــت، غــزة قطــاع عــن الغربيـة  للــضفة الكامــل العــزل ذلــك يف مبــا ،احملتلـة 
، تاملـستوطنا  وزيـادة  اجلـدار  بنـاء  خـالل  من اإلسرائيلية األراضي يف املستمر والتوسع،  الغربية
 خرقـا  وتـشكل ،   ونسيجه االجتماعي  الفلسطيين الشعبأراضي   تواصل على كبري بشكل تؤثر

  .الدويل للقانون
ــد وصــف وقــد  - ٣٢  اختــذهتا الــيت اإلجــراءات والــشهود اإلنــسان حقــوق خــرباء مــن العدي

 ىعلـ  متييزيـة  بأهنـا ،  الـشرقية  القـدس  فيهـا  مبا،  الغربية والضفة غزة قطاع يف اإلسرائيلية احلكومة
 وقـد  .وبكرامـة  أمـان  يف العـيش  يف الفلـسطيين  الـشعب  حـق  عامـة  بـصفة تنكـر   و،  منـهجي  حنو

 تـدابري  تطبيـق  حتظـر  اليت الرابعة جنيف اتفاقية من ٣٣ املادة إىل قبل من اخلاصة اللجنة أشارت
 مـن  قواتـه  سـحب  أعلـن  اإلسـرائيلي  اجلـيش  أن مـن  الـرغم  وعلى .مجاعي عقاب إىل تؤدي قد

 وداخــل غــزة قطــاع مــع احلــدود طــول علــى ينــشرها مــازال فإنــه، ٢٠٠٥ معــا يف غــزة قطــاع
 املائـة  يف ٢٤ إىل ١٧ مـن ،  ٢٠٠٧ عـام  منـذ ،   مـساحتها  زادت اليت،  غزة يف “العازلة املنطقة”
، والبحريـة  اجلويـة  احلـدود  ذلـك  يف مبـا ،  احلـدود  علـى  إسـرائيل  سـيطرة  وتتيح .غزة أراضي من

 علـى  إسـرائيل  وحتظـر  .غـزة  قطـاع  واىل مـن  املـواد و األشـخاص  حركـة  علـى  الكاملـة  هتاسيطر
  .غزة ساحل من حبرية أميال ثالثة نطاق يف سوى الصيد الفلسطينيني الصيادين

  
  املستوطنات    

ــة العــدل حمكمــة خلــصت  - ٣٣ ــرة يف الدولي ــشأن فتواهــا مــن ١٢٠ الفق ــار ب ــة اآلث  القانوني
ــةامل ــى  ترتبـ ــشييدعلـ ــدار تـ ــسطينية األرض يف جـ ــة الفلـ ــوز٩ يف ،احملتلـ ــه / متـ  إىل، ٢٠٠٤يوليـ
 خرقـا  متثـل  )الـشرقية  القدس فيها مبا( احملتلة الفلسطينية األرض يف اإلسرائيلية املستوطنات أن”

 حمظـور  احملتلـة  األراضي إىل سكاهنا بنقل باالحتالل القائمة السلطة وقيام .)١٤(“الدويل للقانون
__________ 

  .A/ES-10/273انظر   )١٤(  



A/64/339
 

14 09-50535 
 

 جيـوز  ال” :أنـه  علـى  تـنص  الـيت ، عـة الراب جنيـف  اتفاقيـة  مـن ، ٤٩ املـادة  مـن    ٦ الفقـرة  مبوجب
 ويف .)٣(“حتتلـها  الـيت  األراضي إىل املدنيني سكاهنا من جزءا تنقل أو ترحل أن االحتالل لدولة
ــة ــسان حقــوق جملــس اســتنكر األخــرية، اآلون ــرار يف اإلن ــؤرخ L.5/10 الق ــارس/آذار ٢٠ امل  م
ــام، ٢٠٠٩ ــاء إســرائيل قي ــدة ســكنية وحــدات ببن ــدس يف ائيلينياإلســر للمــستوطنني جدي  الق
خيــل و الــدويل القــانون وينتــهك، فلــسطينية دولــة نــشاءوإ الــسالم عمليــة يقــوض ألنــه، الــشرقية

   .٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧ يفاملعقود  أنابوليس مؤمتر يف إسرائيل تعهداتب
 يف املـستوطنات يف   توسـع ال تظهـر  الـيت  املختلفـة  اخلـرائط  اخلاصـة  اللجنـة  راجعـت  وقد  - ٣٤
 الفلــسطينية املركزيـة  اإلحـصاء  دائــرة وسـجلت  .الـشرقية  القــدس يف سـيما  وال ،الغربيـة  فةالـض 
ــادة ــة يف ٢,٣ مــن يقــرب مــا بلغــت زي ــاين كــانون مــن املــستوطنني عــدد يف املائ ــاير/الث  إىل ين
   .٢٠٠٩ يونيه/حزيران

ــة تحيطــأُقــد و  - ٣٥ ــاء إســرائيل خبطــطعلمــا  اخلاصــة اللجن  ســكنية وحــدة ٥٠ ٠٠٠ لبن
 املنــازل هــدم بالــضرورة ســيتطلب ممــا، املقبلــة الـعــشر الــسنوات يف الــشرقية القــدس يف جديــدة

ــسطينية ــع حبكــم ويقــسم، الفل ــاطق الواق ــسطينية ســكنية من ــشرقية القــدس يف فل  قــسمني إىل ال
 قـدرة  إعاقـة ،  املطلعـني  واملـراقبني  الفلسطينيني من العديد رأي يفمن ذلك،    دفاهلو .منفصلني
 مكتـب  كتـب  وقـد  .هلـا  عاصـمة  الـشرقية  القدس تصبح بأن املطالبة على يةالفلسطين السلطات

 الـشيخ  حـي  يف القـدس  يف االسـتيطاين  النشاط واصفا ،اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم
 الــيت املمتلكــات فــإن، احلــاالت مــن عــدد يف” :يلــي مــا، القدميــة املدينــة مــن بــالقرب جــراح

ــسلطات صــادرهتا ــة اآلليــات مــن معقــدة منظومــة خــالل مــن اإلســرائيلية ال ــة القانوني  واإلداري
، أخـرى  حـاالت  ويف .املـستوطنني  منظمـات  إىل ملكيتـها  حتويـل  أو تأجريها مت قد ،واملؤسسية
 ىعديـ  الـيت  باملمتلكـات  للمطالبـة  اإلسـرائيلي  القـانوين  النظـام  املـستوطنني  منظمات استخدمت

 .١٩٤٨ عــام قبــل احملتلــة األراضــي يف ةيهوديــ مجعيــات أو يهــود ألفــراد ملكــا كانــت أهنــا
 الالجــئني حبقــوق تعتــرف مل بينمــا، املطالبــات تلــك بتأييــد اإلســرائيلية احملــاكم حكمــت وقــد

   .)١٥(“املفقودة واملمتلكات األراضي ملكية استعادة يف الفلسطينيني
، القــدس بلديــة ضــمن الــشرقية القــدس إســرائيل أدجمــت، ١٩٦٧ عــام احــتالل ومنــذ  - ٣٦

 ودمـرت  ،إسـرائيلية  مـستوطنات  لبنـاء  الـشرقية  القـدس  ثلـث  علـى  يزيـد  ما صادرت إهنا ويقال
 املائـة  يف ١٣حاليـا    اإلسـرائيلية  الـسلطات  صصختـ و .الفلـسطينية  املنـازل  مـن  العديد ذلك أثناء
 للفلـسطينيني داخلـها    تـاح يو،  الفلـسطينيني  قبـل  مـن ألغراض البنـاء     املضمومة املساحة من فقط

__________ 
  .٢٠٠٩أغسطس /صحيفة حقائق ، الشيخ جراح ، آب :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )١٥(  
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، بالفعـل  مبنيـة  األرض هـذه  مـن  الكـثري  فـإن ،  ذلـك  ومـع  .بنـاء  خيصاتر على احلصول إمكانية
   .)١٦(ومكلفة معقدة الطلبات تقدمي وعملية حمدودة هبا املسموح البناء كثافة أن كما
 املـشمولة  الفتـرة  طـوال  الغربيـة  الـضفة  يف اإلسـرائيلية  املـستوطنات  توسـيع  سـتمر وقد ا   - ٣٧

 األشـهر  فـإن املتوسـط الـشهري، يف         ،اإلنـسانية  الـشؤون  سيقتن مكتببيانات  ل ووفقا .بالتقرير
 الـيت  يمجـ  املنطقـة  يف شخـصا  ٥٣ وتـشرد ،  هـدم  عملية ٢٧ بلغ،  ٢٠٠٩ عام من األوىل الستة
، املائـة  يف ٢٦ و ٢٩ بنـسبة  زيادة ذلك وميثل ،الغربية الضفة أراضي من املائة يف ٤٠ حنو تضم
 . )١٧(٢٠٠٨ لعام الشهرية املتوسطات على، التوايل على

 امربعـ  امتر ٧٥٥ أضيف،  ٢٠٠٩ يوليه/متوز إىل ٢٠٠٨ أغسطس/آب من الفترة ويف  - ٣٨
 مــن املائــة يف ٨٥ وحــدث، الغربيــة الــضفة يف اإلســرائيلية املــستوطنات مــساحة جممــوع إىل

 مـن  اعـدد  أن املنظمـات  بعـض  وذكـرت  .اجلدار وراء تقع اليت املستوطنات من ٧٩ يف التوسع
ــز األماميـــ  ــدةة املراكـ ــشئت اجلديـ ــالل أنـ ــام خـ ــتتطور ٢٠٠٩ عـ ــة يف وسـ ــة مرحلـ  إىل الحقـ

 )١٨(دومن ١٣٩ ٠٠٠ لــ  إسـرائيل  مـصادرة  عن تقارير أيضا اللجنة وتلقت .جديدة مستوطنات
ــن ــت البحــر مبحــاذاة األراضــي م ــد، املي ــارير وتفي ــك أن التق ــان إىل يهــدف ذل ــسلطة حرم  ال

  .سياحية إمكاناتوتنطوي على  تارخيية أمهيةب تتسم اليت املنطقة على السيطرة من الفلسطينية
  عنف املستوطنني    

تــشري التقــارير الــيت تلقتــها اللجنــة اخلاصــة إىل زيــادة حــدة التــوتر والعنــف يف املنــاطق     - ٣٩
ــة . الواقعــة داخــل املــستوطنات اإلســرائيلية وحوهلــا مــع التوســع يف املــستوطنات    وتــشعر اللجن

ــأ   ــالقلق إزاء التقــارير الــيت تفيــد ب ن الــسلطات اإلســرائيلية تتعامــل باســتخفاف مــع هجمــات   ب
وقـد  . املستوطنني اإلسـرائيليني، حيـث ال تقـوم مبنـع اهلجمـات أو وقفهـا أو مقاضـاة مرتكبيهـا                   

. تلقت اللجنة روايات مفصلة عن حـوادث ختريـب للممتلكـات الفلـسطينية يف الـضفة الغربيـة                 
  .)١٨(٢٠٠٩هذا القبيل يف عام  حادثاً من ١٨٨وسجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

وأفاد املزارعون بتعرضهم لتحرشـات واعتـداءات جـسدية مـستمرة أو هتديـدات متـس                  - ٤٠
السالمة الشخصية من قبل املستوطنني أو اجلنود اإلسرائيليني أثناء عملهم يف أراضـيهم، فـضال               

__________ 
  .٢٠٠٩أبريل /، نيسانتركيز خاصموضع : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )١٦(  
فة الغربية حيـث  تواصل احلكومة اإلسرائيلية السيطرة العسكرية واملدنية على ما يسمى باملناطق جيم من الض            )١٧(  

، مـن أعمـال    طفـال ٢٥٤ شخـصا، مـن بينـهم     ٣٩٢ طفـال، وتـضرر      ١٦٧ فلـسطينيا، مـن بينـهم        ٣١٩شرد  
، الـشيخ جـراح   : مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية        .٢٠٠٩يوليـه   /ينـاير ومتـوز   /ا بني كـانون الثـاين     اهلدم فيم 

  .٢٠٠٩أغسطس /آب ١٥
  .ا مربعا قدم١٠,٧٦٤ متر مربع أو ١ ٠٠٠الدومن الواحد يساوي   )١٨(  
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صــة خــالل وتنتــشر هــذه احلــوادث بــصفة خا. عــن حــرق أو تــدمري املــزارع أو ســرقة الزيتــون 
  .أكتوبر/ األولتشرينموسم حصاد الزيتون يف 

وأفادت التقـارير بـأن اهلجمـات املرتبطـة باملـستوطنني تنتـشر بـصفة خاصـة يف املنـاطق                    - ٤١
ويكـون  . احمليطة بنابلس واخلليل، اللتني شهدتا توسعاً كبرياً وسريعاً يف املستوطنات اإلسرائيلية          

نف، حيـث يبـدون غالبـاً أكثـر الفئـات ضـعفاً وكـثرياً               األطفال والنساء عرضة بصفة خاصة للع     
واســـتمعت اللجنـــة اخلاصـــة إىل شـــهادات متعــــددة     . يكونـــون مبفـــردهم طـــوال اليـــوم     مـــا 
ــها،      عــن ــاء وجــودهن بداخل ــازهلن أثن ــساء، وختريــب ممتلكــاهتن ومن اســتهداف املــستوطنني للن
وحتــدث . علــيهن لفظيــاًرشــقهن باحلجــارة أو إطــالق النــار علــيهن، أو ضــرهبن أو االعتــداء  أو

وأُبلغـت اللجنـة بـأن الغالبيـة العظمـى مـن تلـك        . اهلجمات غالبـاً يف وجـود اجلـيش اإلسـرائيلي      
  .يتم اإلبالغ عنها بسبب انعدام الثقة يف النظام القضائي اإلسرائيلي احلوادث ال

  
  هدم املنازل    

 عديــدة مــن الــضفة تواصــل الــسلطات اإلســرائيلية هــدم املنــازل الفلــسطينية يف منــاطق   - ٤٢
الغربية والقدس الشرقية، بدعوى البناء بصورة غري مشروعة، أو القرب الشديد مـن اجلـدار أو                
قواعد خمتلفة للتخطيط العمراين، رغم أن العديد من املنازل اليت هدمت يعود تـاريخ بنائهـا إىل     

ون احلـصول علـى     وغالبـاً مـا يكـ     . ما قبل قيام دولـة إسـرائيل وظلـت يف مكاهنـا ملئـات األعـوام               
ســندات ملكيــة مــرتل قــائم أو علــى تــرخيص بنــاء لــشخص فلــسطيين عمليــة طويلــة ومكلفــة     

بيد أن الفلسطينيني ال مينحون يف كثري من األحيان تراخيص بنـاء علـى              . ومعقدة بدرجة مثبطة  
أساس أن سياسة التخطيط العمراين غري معروفة، أو أهنا معروفة لكنـها ال تـسمح ببنـاء أمـاكن                   

وروى بعــض الفلــسطينيني . نية بــل هــي خمصــصة للحــدائق أو غريهــا مــن املنــشآت العامــة ســك
كيف استويل على أراضيهم متهيداً إلنشاء حديقة عامة أو مـساحة خـضراء تـصبح، يف مرحلـة                  

ولـذلك مل يعـد لـدى معظـم الفلـسطينيني مـن خيـار سـوى البنـاء              . الحقة، مـستوطنة إسـرائيلية    
  .بدون ترخيص

 عمليـة   ٢٢١،  ٢٠٠٩مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، منـذ أوائـل عـام               وقد سجل     - ٤٣
 فلسطينياً، وصدرت أوامـر هـدم       ٥١٣هدم يف الضفة الغربية مما أدى بشكل مباشر إىل تشريد           

ــع أن  ٨ ٠٠٠وتــشري بعــض التقــديرات إىل أن  .  مــرتالً فلــسطينياً آخــر ٨٣٨  مــرتل آخــر يتوق
وأفــادت األونــروا بأنــه يف .  فلــسطيين٦٠ ٠٠٠تــصدر هلــا أوامــر هــدم، ممــا يــؤدي إىل تــشريد 
، ُحملــت ممتلكــات األســر ٢٠٠٩أغــسطس /آبإحــدى حــاالت طــرد الجــئني فلــسطينيني يف 
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. )١٩(اليت مت إجالؤها علـى شـاحنات وألقيـت علـى حافـة شـارع مـن شـوارع القـدس املزدمحـة                   
بإجبارهـا علـى    وُيقال إن مجاعات بأكملها يف القدس أو غريها من املدن، مثل نابلس، مهـددة               

  .وقيل أيضا إن بلدية القدس ختصص مليون دوالر كل عام هلدم املنازل. اإلخالء
 مـرتالً فلـسطينياً وُشـردت    ٨٤ وحده، اكتسحت اجلرافات ٢٠٠٩أغسطس  /آبويف    - ٤٤

يف بيان مـشترك صـدر عقـب اجتماعهـا الـذي             )٢٠(ودعت اجملموعة الرباعية  . األسر املقيمة فيها  
وقـف األعمـال االسـتفزازية يف القـدس الـشرقية، مبـا يف         ”، إسـرائيل إىل     نيـه يو/حزيـران ُعقد يف   

  .“ذلك هدم املنازل وطرد السكان
  

  اجلدار    
وبعــد مخــسة أعــوام مــن إصــدار حمكمــة العــدل الدوليــة فتواهــا بــشأن اآلثــار القانونيــة     - ٤٥

 مـسار اجلـدار     والـيت نـصت علـى أن       )١٤(الناشئة عن تشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة          
يف الــضفة الغربيــة ومــا يتــصل بــه مــن نظــام للتــراخيص وقيــود، يتعــارض مــع القــانون الــدويل،   

فقد أفادت التقارير بأنـه مت االنتـهاء مـن مـائيت كيلـو متـر تقريبـاً                  . زال تشييد اجلدار مستمراً    ما
ــه    ــومترات، وميــر  ٧٠٥مــن املــسار املزمــع للجــدار وطول ــه داخــل ا ٨٦ كيل ــة من ــضفة  يف املائ ل

  .)٢١(١٩٤٩الغربية، وليس مبحاذاة اخلط األخضر لعام 
وتتواصل االحتجاجات ضد اجلدار، مع ورود تقـارير عـن وقـوع خـسائر يف األرواح                  - ٤٦

 تقعــان غــرب رام اهللا، مهــا بــالعني    تنيوقــدم أهــايل قــريتني فلــسطيني   . يف اجلانــب الفلــسطيين 
ويف . ية ألن اجلـدار يفـصلهم عـن مـزارعهم         ونيلعني، عريضة إىل حمكمة العـدل العليـا اإلسـرائيل         

، أصدرت حمكمة العـدل العليـا اإلسـرائيلية أوامرهـا للدولـة بتغـيري مـسار                 ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
واستعرضـت احملكمـة منـذ ذلـك احلـني      . اجلدار من أجل ختفيف الضرر الواقع على أهايل بلعني 

لجدار، لكن احملكمـة رفـضتهما      مقترحني قدمتهما السلطات اإلسرائيلية بشأن مسارات بديلة ل       
. كليهما علـى أسـاس أهنمـا ال يراعيـان بالقـدر الكـايف اآلثـار اإلنـسانية للجـدار علـى القـرويني                      

وطلبت احملكمة يف رفضها األخـري أال تراعـي عنـد النظـر يف مـسار اجلـدار سـوى االحتياجـات                     
ت التوسـعات املزمعـة يف      األمنية ملستوطنة مودعني إيليـت اإلسـرائيلية اجملـاورة، ولـيس احتياجـا            

__________ 
 'UN Envoy speaks out against Israel's 'unacceptable”: إدارة شـؤون اإلعـالم، دائـرة أخبـار األمـم املتحـدة        )١٩(  

evictions of Palestinians“) ٢٠٠٩أغسطس /آب ٣.(  
 وميثلـها كـل مـن األمـم املتحـدة والواليـات             ٢٠٠٢أنشئت اجملموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسط يف عـام            )٢٠(  

  .املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب واالحتاد الروسي
، The Humanitarian Monitorق الــشؤون اإلنــسانية، نــشرة وانظــر أيــضا مكتــب تنــسي. A/HRC/12/37انظــر   )٢١(  

  .٢٠٠٩يوليه /متوز
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ويــرى العديــد مــن الــشهود، اإلســرائيليني والفلــسطينيني علــى حــد ســواء، أن مــسار    . املنطقــة
اجلدار مل يتحدد بناء على االعتبارات األمنية، بل إلدامة وتوسيع املـستوطنات، وعرقلـة الدولـة       

  .)٢٢(بيةالفلسطينية، وكفالة استمرار السيطرة اإلسرائيلية على مناطق الضفة الغر
  

  احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار حمل اإلقامة  -باء   
نقــاط التفتــيش، وحــواجز الطــرق، ونظــام التــصاريح والعقبــات األخــرى الــيت حتــول             

  التنقل  دون
ما زال احلق يف حرية التنقل واختيار حمل اإلقامة مقيداً بشدة يف مجيـع أحنـاء األراضـي                    - ٤٧
قارير شىت، فإن منح السلطات اإلسرائيلية تصاريح لإلقامـة يف الـضفة            ووفقاً ملا تذكره ت   . احملتلة

ــاء الفلــسطينيني عــن اســتيطان تلــك املنــاطق     ــة والقــدس يهــدف إىل إثن ــة . الغربي وأُبلغــت اللجن
اخلاصة بأن السلطات اإلسرائيلية ترفض باستمرار منح حق اإلقامة ألهـايل غـزة املتـزوجني مـن            

وُيحجــب نفــس احلــق عــن الفلــسطينيني الــراغبني يف اإلقامــة يف  . فلــسطينيني يف الــضفة الغربيــة
ويعتـــرب الفلـــسطينيون املقيمـــون يف القـــدس الـــشرقية  . القـــدس الـــشرقية علـــى أســـاس الـــزواج 

  .ميكن لوزارة الداخلية اإلسرائيلية إلغاء وضعهم يف أي وقت“ مقيمني”
 أبريـل /نيـسان يف   حـواجز    ٦٠٧وتشري التقـارير إىل تزايـد حـواجز إغـالق الطـرق مـن                 - ٤٨

 نقطـة   ٩٣، منـها حـوايل      ٢٠٠٩ حـاجزاً يف عـام       ٦٦٨ و   ٦٣٤ إىل ما يتراوح بني      )٢٣(٢٠٠٨
“ طيـارة ”ويشمل نظام اإلغالق الـداخلي أيـضا نقـاط تفتـيش عـشوائية أو               . )٢٤(تفتيش مأهولة 

واجلدار فضال عن تدابري إدارية وتـشريعية تـشمل الـضم الرمسـي ألراض إىل إسـرائيل، وإعـالن                   
، ومنــع اســتخدام الطــرق، وحظــر التنقــل عــرب نقــاط “منــاطق عــسكرية مغلقــة”ملنــاطق بعــض ا

التفتيش على أساس السن أو النوع أو اجلنس، وحتديد فترات فتح نقاط التفتيش وفرض حظـر               
وغالبا ما يكون تنفيذ هذه اإلجراءات عشوائيا، ممـا جيعـل النظـام غـري قابـل للتنبـؤ بـه                     . التجول

وقـدم الـشهود خـرائط مفـصلة للـضفة الغربيـة وقـد              . سطينيني بـال حـدود    وأثره على حيـاة الفلـ     
امــتألت بأشــكال خمتلفــة مــن القيــود علــى احلركــة، الــيت تــشكل جــزءا ال غــىن عنــه مــن حيــاة    

وعلـى غـرار األعـوام الـسابقة، فقـد أُبلغـت اللجنـة اخلاصـة بـأن                  . الفلسطينيني يف الضفة الغربية   

__________ 
  .٢٠٠٩يوليه /متوز، The Humanitarian Monitorمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نشرة   )٢٢(  
  .٢٠٠٨مايو /أيار، closure updateمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،   )٢٣(  
ــام   )٢٤(   ــسلطات اإلســرا  ٢٠٠٩ويف ع ــل إن ال ــداخل      ، قي ــى امل ــة عل ــيش الواقع ــاط التفت ــن نق ــدداً م ــت ع ئيلية أزال

وأعقـب إزالـة تلـك النقـاط إنـشاء          . نـابلس، واخلليـل وطـولكرم ورام اهللا       : الفلسطينية ألربع مدن رئيسية هي    
  .عدد أكرب منها فيما يبدو يف مواقع أخرى
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 عاما يكاد يتعـذر علـيهم مغـادرة املـدن الواقعـة             ٣٥ و   ١٦الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني      
  .يف مشال الضفة الغربية

، ٢٠٠٩يونيـه   /حزيرانإىل  أبريل  /نيسانويف تقرير تنفيذي مستكمل يغطي الفترة من          - ٤٩
يتعـذر غالبـاً علـى املـزارعني     ”: وصفت جلنة الصليب األمحر الدولية الوضـع علـى النحـو التـايل       

ــذين ميتلكــون أراض و  ــة واخلــط األخــضر     ال ــضفة الغربي ــة بــني جــدار ال ــام  (اقع ــة لع خــط اهلدن
وميكـن مـنعهم مـن العمـل يف حقـوهلم أو رعايـة بـساتني الزيتـون ألن                   . الوصول إليهـا  ) ١٩٤٩

وتفقـد أيـضا كـل عـام        . البوابات اليت حيرسها إسرائيليون على اجلدار نادراً مـا تكـون مفتوحـة            
ــق وال    ــدلع احلرائـ ــدما تنـ ــة عنـ ــيل مثينـ ــيهم    حماصـ ــول إىل أراضـ ــن الوصـ ــون مـ ــتمكن املزارعـ  يـ

وتفــرض علــى املــزارعني أوقــات حمــدودة وتعــسفية لفــتح املعــابر واالنتظــار علــى . )٢٥(إلمخادهــا
البوابات اليت يتعني على الفلسطينيني املـرور منـها للوصـول إىل أراضـيهم، فـضال عـن العقبـات                    

بات يف احلـصول علـى تـصاريح    ويواجـه الكـثريون صـعو    . “التصاريح”املرتبطة باحلصول على    
ــة    ــدة لألهلي ــزارعني  . لزراعــة أراضــيهم بــسبب االشــتراطات املقي   وحــصل عــدد حمــدود مــن امل

املنطقـة الواقعـة بـني اخلـط        (الذين اعتادوا زراعة األرض يف منطقة خط التمـاس          )  يف املائة  ٢٠(
 عمليـات   وُتـثين . “زائـرين ”قبـل إقامـة احلـاجز علـى تـصاريح           )  واجلـدار  ١٩٤٩األخضر لعـام    

  .الرفض املتعددة املزارعني عن إعادة تقدمي الطلبات يف هذا الصدد
وتتقيد أيضا حرية التنقل بشكل ملحوظ بـسبب شـبكة مـن الطـرق يف الـضفة الغربيـة                     - ٥٠

ويــؤثر حظــر ســلك . تــربط املــستوطنات بعــضها بــبعض وبإســرائيل، وُتمنــع علــى الفلــسطينيني 
وأفـادت اللجنـة    .  تأثرياً شديداً يف حرية تنقـل الفلـسطينيني        الطرق الرئيسية داخل الضفة الغربية    
 أمــام مجيــع  ٤٤٣ بــإغالق الطريــق الرئيــسي   (A/63/273)اخلاصــة يف تقريرهــا للعــام املاضــي    

وأغلقــت مجيــع الطــرق املؤديــة إىل الطريــق  . الــسيارات الــيت حتمــل لوحــات معدنيــة فلــسطينية  
.  نسمة بـرام اهللا    ٢٥ ٠٠٠ سكاهنا حوايل    الرئيسي والذي يربط ست قرى فلسطينية يبلغ عدد       

وقدمت هذه القرى عريضة ضد هذا احلظر إىل حمكمة العـدل اإلسـرائيلية العليـا الـيت أصـدرت               
، مبهل الدولة ستة أشـهر لتقـدمي تقريـر عـن التقـدم احملـرز يف                 ٢٠٠٨مارس  /آذارقراراً مؤقتاً يف    

شروعية حظـر اسـتخدام طريـق اسـتناداً         بناء طريق بديلة للفلسطينيني، لكنها مل تعـاجل مـسألة مـ           
  .إىل معايري اجلنسية

 مـن العهـد   ١٢ويف حني أن حريـة التنقـل، علـى حنـو مـا هـو منـصوص عليـه يف املـادة                      - ٥١
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ختضع للقيود املسموح هبا، فـإن هـذه القيـود ختـضع                 

__________ 
 Operational unpdate-ICRC activities in Israel, the occupied and: انظـر جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة   )٢٥(  

autonomous territories, April-June 2009. 
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تنفيذ القيود املفروضة على احلركة، بني أمـور        والتعسف واألساليب املتبعة يف     . لشروط صارمة 
وقد استمعت اللجنـة اخلاصـة   . أخرى، تتعارض تعارضا واضحا مع االلتزامات املذكورة أعاله   

إىل عدة عروض قدمت عن الصعوبات اليت يواجهها سكان املنطقة املتضررة من اجلدار لبلـوغ              
وللجـدار آثـار مـدمرة      . اكن العمـل  املدارس واالستفادة من اخلدمات الصحية والوصول إىل أمـ        

ويرد يف الفروع التاليـة مـن هـذا التقريـر عـرض مفـصل       . بصفة خاصة يف القدس الشرقية احملتلة     
  .آلثار العراقيل على حقوق حمددة غري احلق يف حرية التنقل

وحتدث العديد من الشهود عن اإلجراءات املهينة املتبعة على نقاط التفتـيش، مـشريين                - ٥٢
 مثل هذه اإلجراءات تؤثر بصفة خاصة على النساء، ال سيما أهنـن خيـشني مـن التعـرض                   إىل أن 

ووفقاً ملا ذكرته املفوضة السامية حلقوق اإلنسان فإن العراقيل املفروضـة           . لعمليات تفتيش ذايت  
علـى حريــة التنقــل هلـا آثــار ســلبية هائلـة علــى النــساء احلوامـل، تــؤدي إىل تــأثر مـا يقــرب مــن      

ة والدة كــل عــام بــسبب التــأخري أو عــدم القــدرة علــى احلــصول علــى الرعايــة    عمليــ٢ ٥٠٠
وجاء يف التقرير أن األخطار املتمثلة يف نقاط التفتيش وحواجز الطـرق وغريهـا         . الطبية املالئمة 

 يف املائــة، ممــا يزيــد مــن  ٨,٢مــن العوائــق أدت إىل زيــادة عمليــات الــوالدة يف املنــازل بنــسبة   
  .)٢٦( هتدد صحة النساء وأطفاهلنصعوبة املخاطر اليت

وأعرب بعض الشهود عن قلقهم ألن التدابري املفروضـة علـى حريـة احلركـة تقيـد مـن                     - ٥٣
ويف مدينـة اخلليـل القدميـة،       . قدرهتم وحقهم يف العبادة أو التجمع العتبارات دينيـة أو عقائديـة           

. لــسطيين ف٣٠ ٠٠٠ مــستوطن يعيــشون علــى مقربــة شــديدة مــن ٦٠٠يوجــد مــا يقــرب مــن 
فرضت السلطات اإلسرائيلية تـدابري أمنيـة مـشددة وأقامـت نقـاط تفتـيش عديـدة يف هـذه                     وقد

املنطقة من املدينة، اليت يقع فيهـا احلـرم اإلبراهيمـي، وهـو مكـان هـام للتعبـد لكـل مـن اليهـود                         
 وأُغلق عدد من الطـرق أمـام الفلـسطينيني وال ُيـسمح هلـم بالـدخول بـسياراهتم إىل                  . واملسلمني

وُيقيد أيضا دخول املسلمني دون احلـصول علـى تـصريح خـاص             . )٢٧(املناطق اليت يعيشون فيها   
  .إىل املسجد األقصى، الذي يعد ثالث أكثر األماكن قدسية لدى املسلمني يف القدس

  
  احلق يف مستوى معيشة الئق مبا يف ذلك ما يكفي من الغذاء وامللبس واملسكن  -جيم   

صول علـى مـستوى معيـشة الئـق يف األرض احملتلـة بـشدة بـاالحتالل                 يتأثر احلق يف احل     - ٥٤
وأثـرت  . القائم، وإن كان الوضع قد تدهور يف غزة بـشدة نتيجـة لعمليـة الرصـاص املـسكوب                 

__________ 
  .A/HRC/10/35انظر   )٢٦(  
املـستوطنات غـري املـشروعة تـسبب مـشقة للفلـسطينيني؛ مقابلـة              : الضفة الغربية : جلنة الصليب األمحر الدولية     )٢٧(  

  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلولمع رئيس مكتب اللجنة الدولية يف اخلليل منذ 
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سنوات من اجلزاءات واحلصار، والتدابري األمنية املشددة، وعزل مجاعات بأكملها مبا يف ذلـك              
، والتشريد وانعـدام األمـن تـأثرياً دائمـاً علـى مجيـع منـاحي             احليلولة بينها وبني أراضيها الزراعية    

وأصـبح الوضـع حرجـاً مـع     . احلياة وزادت من اعتمادهم املرتفع أصالً على املساعدات الدولية      
أزمة الوقود والكهربـاء الـيت عطلـت اخلـدمات األساسـية وأثـرت علـى نظـامي امليـاه والـصرف                      

  .سكان يف غزة يعتمدون على املساعدات الغذائية يف املائة من ال٨٥وما زال حوايل . الصحي
 سـاعات ملـدة     ٨ و   ٦ويواجه قطاع غزة حالياً فترات النقطاع الكهربـاء تتـراوح بـني               - ٥٥

ويؤثر ذلك بشدة على اخلدمات العامة حيث تقتصر إمكانيـة حـصول        . مخسة أيام يف األسبوع   
 سـاعات ملـدة تتـراوح بـني         ٨ و   ٦ سكان غزة بأسرهم على املياه اجلارية على فترة تتراوح بني         

 مليـون لتـر مـن    ٨٠وإضافة إىل ذلـك، يـتم تفريـغ مـا يقـرب مـن         . يوم وأربعة أيام يف األسبوع    
مياه الصرف الصحي املعاجلة جزئيا يف البيئة يوميا، بسبب املعدالت املرتفعة من انقطـاع التيـار    

  .الكهريب وعدم وجود زيت الديزل وقطع الغيار يف غزة
ــة احملــدودة للحــصول علــى اخلــدمات والــسلع األساســية بأهنــا     وقــد  - ٥٦  ُوصــفت اإلمكاني

عوامل رئيسية يف التدهور االجتماعي واالقتصادي والتـشريد القـسري للفلـسطينيني يف الـضفة               
وتــشري أحــدث البيانــات .  يف املائــة٢٦لغربيــة حبــوايل وتقــدر نــسبة البطالــة يف الــضفة ا. الغربيــة

 يف املائــة مــن األســر ٨٠ يف غــزة بنــسبة ٢٠٠٧املتاحــة إىل أن معــدالت الفقــر قــدرت يف عــام 
  .)٢٨( يف املائة يف الضفة الغربية٤٥املعيشية مقارنة بنسبة 

  احلق يف السكن الالئق    
لـسكن الالئـق يف الفقـرات مـن         يف ا  نيصف الوضع الـذي يـؤثر علـى حـق الفلـسطيني           ُو  - ٥٧
الــسياسة اإلســرائيلية يف مــنح تــصاريح بنــاء أو أوراق أن الــيت أشــارت إىل أعــاله و ٤٤ إىل ٤٢

حيـث يـرفض غالبـا منحهـا للفلـسطينيني      مـنظم  فيمـا يبـدو علـى متييـز        العقارات تنطـوي    ملكية  
رتل ألن  ملـ فـض فيهـا مـنح تـصريح بنـاء           لـع عـن حـاالت رُ      وحتـدث مـصدر مطَّ    . خمتلفـة مبربرات  
 منطقـة كـان يـراد هلـا أن تكـون          ادعـى، يف   حـسبما    ،تقع) فلسطينيةعائلة  اليت متتلكها   (األرض  

  . كانت جّد حمدودةيف األرض املعنيةبدا أن اخلضرة  ه، رغم أن“مساحة خضراء”
يف القـدس الـشرقية، ومنـاطق       عديـدة    هذا التقرير إىل عمليات هـدم        ة يف ووردت إشار   - ٥٨

يــة ذات أنـشطة اســتيطانية متزايـدة، واملنــاطق املتامخـة للبحــر امليـت وغريهــا مــن     يف الـضفة الغرب 
ضـرورة اختـاذ هـذه التـدابري فيهـا          قـد ارتـأت     الـسلطات اإلسـرائيلية     ميكن أن تكون    املناطق اليت   
 من بينـها    ، ألف مرتل فلسطيين ألسباب خمتلفة     ٢٤حوايل  ُدمر   ١٩٦٧ومنذ عام   . لدواع أمنية 

__________ 
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٩تقرير جمموعة البنك الدويل،   )٢٨(  
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وقعـت يف  املنـازل  ألن سـواء  ( أو اجلـدار  ،العمـراين التخطـيط  و  ري املـشروع، أ   غـ األمن أو البناء    
 مبــا يف ذلــك الطــرق الــيت يــستخدمها  ،الطــرقبنــاء أو )  منــه“قريبــة للغايــة”اجلــدار أو مــسار 

  . ألف شخص٦٠ ألف مرتل عن تشريد حوايل ٢٤وأسفر تدمري . الفلسطينيون
ــازل     - ٥٩ ــدمري املن ــسبب ت ــشريد ب ــدس    وإضــافة إىل الت ــك الق ــا يف ذل ــة، مب ــضفة الغربي  يف ال

الـذي  ، يف القـسم     )A/HRC/10/22(مقررين خاصـني    املوحد لعشرة   الشرقية، فقد أشار التقرير     
ــرر اخلــاص   ــشأن أعــده املق ــق  ب ــسكن الالئ ــات احلــق يف مــستوى   مــن مكواوصــفه مكونــ بال ن

ــشي ــشأن   معي ــق وب ــز  الئ ــدم التميي ــسياق،   ،احلــق يف ع ــذا ال ــا ي يف ه ــشريد م ــني إىل ت ــراوح ب  ت
أن التـدمري واألضـرار     إىل  شخص بسبب عملية الرصاص املسكوب، و      ٩٠ ٠٠٠  و ٨٠ ٠٠٠

 مبـا يف ذلـك   ،اإلسـرائيلي علـى املـساكن واهلياكـل األساسـية       اهلجـوم   الـيت نتجـت عـن       اجلسيمة  
قيود على سرعة نقل مـواد اإلعمـار        فرض  الطرق وحمطات املياه واملرافق الكهربائية، واستمرار       

زمــة أل امــصدروتكــون تــشكل انتــهاكات خطــرية للحــق يف الــسكن الالئــق أن ميكــن إىل غــزة 
  .إنسانية حادة

  
  احلق يف الغذاء    

ــام     عرَّفــت   - ٦٠ ــا الع ــة يف تعليقه ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــة احلق ــام ١٢جلن  لع
ء الكـايف   تؤكـد اللجنـة أن احلـق يف الغـذا         ”: ، احلق يف الغذاء الكـايف علـى النحـو التـايل           ١٩٩٩
قـوق  للتمتع حب ال غىن عنه    ، وهو حق    اإلنسانبشكل ال انفصام فيه بالكرامة املتأصلة يف        يرتبط  

أيــضا فــصله عــن وال ميكــن . ة الدوليــة حلقــوق اإلنــسانياإلنــسان األخــرى املكرســة يف الــشرع
ة علـى   الئمـ املجتماعيـة   االوالبيئيـة   قتـصادية و  االسياسات  الـ  جيستلزم انتـها  والعدالة االجتماعية   

كـــل حقـــوق  القـــضاء علـــى الفقـــر وإعمـــال    املوجهـــة حنـــو   ،الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل  
  .)٢٩(“للجميع اإلنسان

 يف املائـة    ٧٥ حـوايل    ي مليـون شـخص أ     ١,١وتشري التقديرات إىل أن مـا يقـرب مـن             - ٦١
الــيت  يف املائــة ٥٦نــسبة أي أكثــر مــن  يعــانون مــن انعــدام األمــن الغــذائي،  ،مــن ســكان غــزة 

وقــد تــأثر احلــق يف الغــذاء واألمــن الغــذائي بــصفة   . ٢٠٠٨ الربــع األول مــن عــام  يفســجلت 
 يف املائـة مـن األراضـي        ٢٠ن حـوايل    قيـل إ  خاصة بالعملية العسكرية اإلسرائيلية األخرية والـيت        

سـريع يف   ارتفـاع   يضاف ذلك إىل ثالثة أعوام مـن اجلـزاءات أدت إىل            . الزراعية دمرت خالهلا  
  .الغذائية الرئيسية وتزايد ضعف سكان غزة بصفة عامةتضخم أسعار املواد 

__________ 
  .E/C.12/1999/5انظر   )٢٩(  
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وأفاد مكتب تنسيق شؤون اإلنسانية حبدوث حتول تدرجيي يف النظام الغـذائي لـسكان      - ٦٢
غــزة مــن األغذيــة املرتفعــة التكــاليف والغنيــة بــالربوتني مثــل الفواكــه واخلــضروات واملنتجــات   

، يـة بالنـشويات مثـل احلبـوب والـسكر والزيـت           احليوانية إىل األغذية املنخفـضة التكـاليف والغن       
. )٣٠(الدقيقـة، ال سـيما بـني األطفـال واحلوامـل          املغـذيات   ميكن أن يؤدي إىل حاالت نقص        مما

  . يف املائة٢٢ويقدر عدد أطفال غزة املصابني بفقر الدم حبوايل 
ديدة قطاع غزة والقيـود الـش     ألن احلصار املضروب على     تشعر اللجنة اخلاصة بالقلق     و  - ٦٣

ــة  التنقــل املفروضــة علــى   . حــق الفلــسطينيني يف الغــذاء الكــايف  تعــوق إعمــال  يف الــضفة الغربي
قائمة باالحتالل، مـشرية بـصفة خاصـة إىل         بوصفها السلطة ال  ر اللجنة إسرائيل بالتزاماهتا     ذكِّوُت

تزويـد  من واجب دولة االحتالل أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسـائلها علـى        ”: الطلب التايل 
ملؤن الغذائية واإلمدادات الطبية، ومن واجبها على األخص أن تستورد مـا يلـزم مـن      بالسكان  ا

  .)٣١(“األغذية واملهمات الطبية وغريها إذا كانت موارد األراضي احملتلة غري كافية
  

  احلق يف املياه    
ــة يف عــام    ســلمت   - ٦٤ ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة احلقــوق االقت ــاحلق يف ٢٠٠٠جلن ، ب
يف الوقـت املناسـب   واملقدمـة   ال يـشمل الرعايـة الـصحية املالئمـة          ا حـصري  الصحة بوصـفه حقـ    ا

 مثـل احلـصول علـى ميـاه شـرب مأمونـة             ،الـصحة جيـدة   العوامل اليت جتعـل     أيضا  فحسب وإمنا   
فـذكرت   للحـق يف امليـاه       اوسعت اللجنة من رؤيته   وبعد مرور عامني،    . وصرف صحي مالئم  

 امليــاه يــدخل ضــمن فئــة الــضمانات الــضرورية لكفالــة مــستوى  مــن الواضــح أن احلــق يف”أن 
  .)٣٢(“للبقاء على قيد احلياةذات األمهية املطلقة الشروط أحد أنه ومعيشي الئق، ال سيما 

ووفقا للمعلومات اليت أتيحت للجنة اخلاصة، تعاين العديد من القـرى الفلـسطينية مـن                 - ٦٥
أن تــشتريها مــن إســرائيل أو مــن قــرى فلــسطينية   ويــتعني عليهــا امليــاه، إمــدادات عــدم كفايــة 

واحـد  أن معدالت التوزيع احلالية تـصل إىل متـر          إىل  تقارير خمتلفة تلقتها اللجنة     تشري  و. أخرى
 أمتــار مكعبــة مــن امليــاه لألســرة املعيــشية  ٩مكعــب مــن امليــاه لألســرة املعيــشية الفلــسطينية و  

  .اإلسرائيلية

__________ 
  )٣٠(  OCHA Special Focus Report “Locked in The humanitarian Impact of two years of Blockade on the 

Gaza Strip” August 2009.  
  .٥٥اتفاقية جنيف الرابعة، املادة   )٣١(  
  .E/C.12/2002/11انظر   )٣٢(  
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، مبــا يف ذلــك نقــص حمطــات اإلنــساين يف قطــاع غــزةللوضــع الــشديد وأدي التــدهور   - ٦٦
الـصرف الـصحي    ويـاه   امل وكان تدهور شـبكات      .إىل تلوث املياه باجملاري   معاجلة مياه اجملاري،    

إمـدادات الوقـود    واخنفـاض   لقيـود املفروضـة علـى االسـترياد         املترتبـة علـى ا    املباشـرة   اآلثـار   أحد  
  .ونقص قطع الغيار

  
  عادلة ومالئمةعمل ق يف ظروف احلق يف العمل واحل  -دال   

وأعـوام احلـصار والعزلـة الـيت فرضـت علـى غـزة،              مما ال شـك فيـه أن احلـرب األخـرية              - ٦٧
متتــع حتــول دون القــدس الــشرقية،  الــضفة الغربيــة، مبــا فيهــا    واالحــتالل وتقييــد احلركــة يف   

 العمـل   وقـدمت منظمـة   . العمل واحلـق يف ظـروف عمـل عادلـة ومالئمـة           باحلق يف   الفلسطينيني  
 عـن   ا تقريـر  ،يف جنيف اليت عقدت   الدولية، خالل الدورة الثامنة والتسعني ملؤمتر العمل الدويل         

 مبا فيها غزة والضفة الغربية واجلـوالن احملتـل وخلـصت      ،وضع العمال يف األراضي العربية احملتلة     
 مـن التقـدم      إىل حني إحراز احلـد األدىن      ،خطط إعمار غزة معطلة   ”: نتائجها على النحو التايل   

تيــسري دخــول البــضائع وحركتــها، األمــر الــذي يعتمــد بــدوره علــى الراميــة إىل يف املفاوضــات 
وكلمـا طـال اإلغـالق الكامـل     . بني القـادة الـسياسيني الفلـسطينيني   فيما مصاحلة مطلوبة بشدة   

 وهو إحـساس يتقامسـه الفلـسطينيون يف       - “بالعقاب اجلماعي ”شعور سكاهنا   لغزة، كلما زاد    
الــسكان العــرب لــضغوط متزايــدة     يتعــرض ،ويف القــدس الــشرقية . راضــي العربيــة احملتلــة  األ
زلـت القـدس   ُعلقـد  . العمـل واملعيـشة  يف يتعلـق حبقـوق الـسكن واملوئـل واإلقامـة وبالتـايل         فيما

  .)٣٣( عن حميطها االجتماعي واالقتصادي والسياسي يف الضفة الغربيةاالشرقية أساس
ك حبــدوث بعــض التحــسن يف وضــع العمــال واألســر يف الــضفة   التقريــر كــذليــسلم و  - ٦٨

 يــضيف  لكنــه،األمــن والنــشاط االقتــصاديالــذي طــرأ علــى الغربيــة بــسبب التحــسن الطفيــف 
مــستوى الــدخول وجتهــم آفــاق فــرص العمــل، هــذه االنفراجــة مل تــستطع وقــف اخنفــاض  أن”

ر واألنـشطة االسـتيطانية     اجلـدا مبـا فيهـا     وأحكمـت تـدابري اإلغـالق       . ناهيك عن تغـيري مـسارها     
  .)٣٣(“الطريق أمام أي انتعاش اقتصادي ميكن أن يظهرسد املكثفة يف األرض احملتلة، 

األثـر اإلنـساين    بـشأن    ٢٠٠٩عـام   لوأشار مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية يف تقريـره            - ٦٩
بـصورة جذريـة   تـدهور  أصـال  غـزة إىل أن اقتـصاد القطـاع الـضعيف         حـصار قطـاع     لعامني من   

ووفقـا ملـا ذكرتـه دائـرة اإلحـصاء املركزيـة الفلـسطينية كـان مـا يزيـد                    . الل العامني املاضـيني   خ
 يف ٤١,٥، أي ٢٠٠٩ مـن سـكان غـزة عـاطلني خـالل الربـع األول مـن عـام          ا ألفـ  ١٤٠على  

الثـاين  سجلت خالل الربع    اليت   يف املائة    ٣٢,٣نسبة  بزيادة عن   املائة من القوة العاملة يف غزة،       
__________ 

  .٣ص  وضع العمال يف األراضي العربية احملتلة،، )تذييل(، تقرير املدير العام ٩٨مؤمتر العمل الدويل، الدورة   )٣٣(  



A/64/339  
 

09-50535 25 
 

 ،وأشار أيضا مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية إىل أن معـدل البطالـة الرمسـي               . ٢٠٠٧من عام   
ن أعلـى مـن    رمبـا يكـو  ا عامـ ٣٠األشـخاص الـذين تقـل أعمـارهم عـن      بـني    ، يف املائة  ٦٠وهو  

يوقفـوا عـن العمـل      الفلـسطينية العمـال الـذين مل        املركزيـة   ذلك، حيث تصنف دائـرة اإلحـصاء        
وليـسوا  ، “امؤقتـ تغيبا  موظفون متغيبون   ” على أهنم    القون أجور يعملون وال يت  ال   لكنهم   ارمسي

ــل  ” ــن العم ــاطلني ع ــشكل مباشــر  دي احلــصار وأ. )٣٠(“ع ــاء إىل ب ــة يف  ١٢٠إلغ ــف وظيف  أل
  . يف املائة من املصانع وورش العمل٦٩القطاع اخلاص واإلغالق التام حلوايل 

  
  احلق يف الصحة  -هاء   

إزاء الوضـع الـصحي يف غـزة، مـشرية إىل أن تـدمري              خـاص   تشعر اللجنة اخلاصة بقلـق        - ٧٠
يف وقـت سـابق مـن هـذا      الـذي وقـع     اهلجوم اإلسرائيلي   ة خالل   من املرافق الطبية القائم   العديد  
 حمـدودة   اتإلسرائيلي واجلزاءات اليت ال تـسمح سـوى بـدخول كميـ           إىل جانب احلصار ا   العام  

ــة إىل غــزة  ــة مــن األدوي ــاة   مــن املــرجح أن تــؤدي، مــا  ،للغاي مل تكــن قــد أدت فعــال، إىل معان
ــسكان علــى حنــو غــري مــسبوق   ــذلك . ال ــة    ول ــة إســرائيل إىل اختــاذ خطــوات فوري ــدعو اللجن ت

كـإجراء أويل، بـدخول مجيـع الـشحنات         وأن تـسمح    لتخفيف اجلزاءات املفروضـة علـى غـزة،         
  .إىل غزةوغريها من الشحنات الطبية الضرورية 

ومعظمهـم حيتـاج    النسبة للعديد من املرضى يف غـزة،        بال توجد رعاية صحية كافية،      و  - ٧١
ــك        ــستطيع ذل ــة ال ت ــزة لكــن األغلبي ــارج غ ــن خ ــة م ــساعدة طبي ــة الرصــاص   . مل ــداة عملي وغ

 يف املائـة مـن إمجـايل    ٤٨إىل أن منظمـة الـصحة العامليـة    أشارت تقديرات  ،على غزة املسكوب  
ا للرعاية الـصحية    مركز ٤١مستشفى و    ١٥وأصيبت  تضررت أو ُدمرت     منشأة صحية    ١٢٢

بأضـرار   سـيارة إسـعاف   ٢٥بأضرار جزئية، ودمـر مركـزان للرعايـة الـصحية وأصـيبت            األولية  
وتفتقـر العديـد مـن املرافـق الـصحية إىل املعـدات األساسـية مثـل أجهـزة                   . )٣٤(أو ُدمـرت  جزئية  

ويف مستــشفى . بــسبب اجلــزاءاتتعطلــت  وال ميكــن إصــالح األجهــزة الــيت  ،األشــعة الــسينية
الكلــى لــبعض الوقــت بــسبب عــدم القــدرة علــى  ة غــسيل  تعطلــت عــن العمــل أجهــز ،فاءالــش

دخول بـ ُيسمح للمنظمات الـصحية  ال و.  طفل ٢٠٠مما أثر على    الضرورية  استرياد قطع الغيار    
  .إال بصورة متقطعة وغري منتظمةغزة 
ال الطـيب   اخلربات الطبيـة، حيـث ُيقـال إن العـاملني يف اجملـ            تطوير  وتؤثر اجلزاءات على      - ٧٢
 .حـضور احللقـات الدراسـية املهنيـة والـدورات     من أجل ون غالبا تصاريح ملغادرة غزة   حُيمنال  

كمــا ُيحــرم املرضــى الــذين حيتــاجون إىل عــالج طــيب مــن احلــصول علــى تأشــريات دخــول إىل  
__________ 

  .٢٠٠٩فرباير / شباط٤، “الوضع الصحي يف غزة: أحدث املعلومات”منظمة الصحة العاملية   )٣٤(  



A/64/339
 

26 09-50535 
 

وأفـاد الـشهود   . العالجقد وافقت على   سرائيلية  اإلستشفيات  كانت إحدى امل   حىت لو    ،القدس
إســرائيل لالســتجواب، عنــد نقــاط إىل الــذين يعــربون املرضــى تعــرض خالهلــا حــاالت بوقــوع 

املـسائل   وغريهـا مـن    ، والقـادة الـسياسيني    ،تقـدمي معلومـات عـن محـاس       التفتيش، وطُلب إليهم    
 وروى أحــد الــشهود كيــف أن أحــد .الــيت جتعــل العديــد مــن املرضــى يــشعرون بــضيق شــديد 

رة داحلـصول علـى تـصريح باملغـا       رفـض طلبـه يف      د أن   بالـسرطان مـات بعـ     مريـضا   أقربائه كـان    
 وسـجلت املنظمـات الـصحية حـاالت         .الرد على أسئلة تتعلق بالقيادة السياسية يف غـزة        لرفضه  

أطفــال حرمــوا مــن دخــول إســرائيل لتلقــي العــالج الطــيب ألن والــديهم أو أوليــاء أمــورهم          
ريض عـضوا يف منظمـة محـاس،     وإذا كان امل  . يتمكنوا من احلصول على التصاريح الضرورية      مل

ووفقا ملا ذكرته املنظمات الـصحية، فـإن أوان املـساعدة           . فإن طلب منح التصريح يرفض عادة     
  .غالبا ما يكون قد فات وقت وصوهلا إىل غزة

واســتمعت اللجنــة أيــضا إىل شــهادات عــن الــصدمات واآلثــار النفــسية الــيت أحدثتــها     - ٧٣
اإلســرائيلي علــى غــزة، ومسعــت شــهادات تبعــث علــى  احلــرب يف الفلــسطينيني عقــب اهلجــوم 

ــشأن املــشاكل النفــسية وأعــراض مــا بعــد اإلصــابة        ــسطينية ب ــها املنظمــات الفل االنزعــاج مجعت
  .بالصدمات اليت عاىن منها األطفال الذين شهدوا مقتل أفراد من أسرهم وتدمري منازهلم

  
  احلق يف التعليم  -واو   

بفعـل االحـتالل    تأثرا شـديدا     يف األراضي الفلسطينية احملتلة      احلق يف التعليم  استمر تأثر     - ٧٤
ــة العديــدة  ــا  . وكــثريا مــا يكــون األطفــال ضــحايا للعنــف  . وتــدابريه األمني ــيهم غالب وُيطلــب إل

، وميكــن القــبض علــيهم  كــي يــصلوا إىل مدارســهم التفتــيش الوقــوف يف صــفوف عنــد نقــاط  
لها أمور تؤثر على حقوقهم مبـا يف ذلـك          كذه  وه. أسرهمفراد  أو أ ذويهم  على معلميهم أو     أو

حيـيط هبـا    وقـد أُبلغـت اللجنـة اخلاصـة بـأن مدرسـة يف حمافظـة قلقيليـا، الـيت                    . حقهم يف التعلـيم   
 ذهـاهبم   لعمليات تفتـيش كـل يـوم وهـم يف طريـق           بسبب موقعها   يتعرض التالميذ فيها    ،  اجلدار

اخلليـل،  ويف . عن الدراسـة عضهم بانقطاع أدى إىل وقيل أن هذا . إىل املدرسة أو عودهتم منها 
موجهــة ضــد الفلــسطينيني، كــثرية  مــستوطن ووقعــت هبــا حــاالت عنــف ٤٠٠لــيت يوجــد هبــا ا

  .يشعر األهايل بالقلق الشديد على سالمة أطفاهلم وهم يف املدرسة
 تلميـذا أُلقـي القـبض علـيهم منـذ عـام          ٤٢٠وقد سّجلت إحدى املنظمات الوطنية أن         - ٧٥

ونظـرا ألن مجيـع احتـادات       .  تلميذا ما زالوا قيـد االحتجـاز اإلسـرائيلي         ٨٣هناك  وأن  ،  ٢٠٠٣
طالبـا   ٤٣مـا يقـرب مـن       وجهـت إىل     فقـد    ،الطلبة ُتعترب غري مشروعة وفقا للقانون اإلسرائيلي      

وأُلقـي القـبض علـى      . غري املـشروعة  االحتادات  تلك  هتمه العضوية يف     طالبا حمتجزا    ٨٣من بني   
وغالبـا مـا ُيلقـى القـبض     . خـالل العـام املاضـي   ة بري زيـت     طلبة جامع رئيس ونائب رئيس احتاد     
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ومبوجـب احلجـز اإلداري     . اإلداري ملدة ستة أشـهر أو أكثـر       احلجز   قيد   نويوضعوالطلبة  على  
ال يــتم إبــالغ املتــهمني بالتــهم املوجهــة إلــيهم ومــن مث ال يــستطيعون الــدفاع عــن أنفــسهم          

  .جمدية بصورة
 مـرة بنـاء   ١٥ة بـري زيـت   جامعـ فقـد أغلقـت     . ضا العملية التعليميـة   وغالبا ما تتوقف أي     - ٧٦

 عنـدما أُغلقـت   ١٩٩٢ إىل   ١٩٨٨مـن    أطـول فتـرة      ت وكانـ  -على أوامر عـسكرية إسـرائيلية       
راكـز  املمجيع اجلامعـات الفلـسطينية لكنـها اسـتمرت يف تنظـيم الفـصول بـشكل غـري رمسـي يف                      

 بدأت اجلامعة يف مواجهة حتـديات إضـافية         ،قرير املشمولة بالت  ةوخالل الفتر . ساجداملهلية و األ
 ال سـيما غـزة ومشـال        ،الطلبة الذين يأتون من أجزاء أخرى من األراضي احملتلة        يف احلفاظ على    

ــة  ــضفة الغربي ــوب ال ــسلطات اإلســرائيلية     ،وجن ــون مــن احلــصول مــن ال ــذين ال يتمكن ــى  ال عل
املـدارس واجلامعـات الفلـسطينية     وقـد سـّجلت     . ة بري زيـت   للدراسة يف جامع  التصاريح الالزمة   

 يف املائة للمحاضرين األجانب خـالل العـام املاضـي بـسبب الـسياسة               ٦٠صل إىل   تغيب ت نسبة  
  . دخولاخلرباء األجانب تأشرياتمتنع منح اإلسرائيلية اليت 

  احلق يف احلياة  -زاي   
عــدد مــن  إن احلــق الطبيعــي يف احليــاة هــو أهــم احلقــوق األساســية إطالقــاً وحتميــه           - ٧٧

ويقــع علــى إســرائيل، بوصــفها  . الــصكوك القانونيــة الدوليــة الــيت دخلــت إســرائيل طرفــاً فيهــا  
وتعتــرب . الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، االلتــزام بــأن تكفــل محايــة هــذا احلــق يف األراضــي احملتلــة  

اللجنة اخلاصة أن غزة أرض حمتلـة، وتـرى أن إسـرائيل متـارس الـسيطرة الكاملـة والفعالـة علـى               
حركـة  يف حدود غزة مبا يف ذلـك احلـدود البحريـة واجلويـة، وكـذلك             يف  أرض غزة، وتتحكم    

ــرددات البــث       ــة، مبــا فيهــا ت ــة التحتي الــسكان والــسلع يف غــزة وخارجهــا، وتــسيطر علــى البني
علـى وجودهـا يف املنطقـة الفاصـلة داخـل حـدود غـزة، وأخـرياً،                 حتـافظ   اإلذاعي والتلفزيوين، و  

/  وكــانون الثــاين٢٠٠٨ديــسمرب /رياً كمــا فعلــت يف كــانون األولمتــارس حــق التــدخل عــسك
  . ٢٠٠٩يناير 
علـى  حتديـدا    ١٩٠٧ من قواعد الهاي لعام      ٤٣ويف إطار القانون الدويل، تنص املادة         - ٧٨

أن يتخـذ    يـه ، يـتعني عل   احملتـل إذا انتقلت سلطة القـوة الـشرعية بـصورة فعليـة إىل يـد               ”: ما يلي 
، مـع احتـرام   ي يستعيد، ويضمن، قدر اإلمكان، النظام العام واألمـن     كل ما يسعه من تدابري ك     

وتـنص  . “القوانني السارية يف البالد، إال يف حاالت الـضرورة القـصوى الـيت حتـول دون ذلـك                 
جيـب احتـرام شـرف األسـرة        ”:  أيـضاً علـى مـا يلـي        ١٩٠٧ من قواعـد الهـاي لعـام         ٤٦املادة  

وال ميكـن   .  وكذلك املعتقدات واملمارسـات الدينيـة      وحقوقها، وحياة الناس، وامللكية اخلاصة،    
  .“مصادرة امللكية اخلاصة
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يف هـذا التقريـر، تواصـل إسـرائيل القيـام بأنـشطة عـسكرية يف غـزة                  وكما ذكر سـابقا       - ٧٩
واألراضي احملتلـة األخـرى تـؤدي حتمـاً إىل وقـوع إصـابات يف صـفوف الـسكان الفلـسطينيني                     

، سـجل  ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاينِ  ١٨رصـاص املـسكوب يف   عمليـة ال انتـهاء  ومنـذ  . املـدنيني 
 فلــسطينياً وثالثــة إســرائيليني قتلــوا يف غــزة وجنــوب ٣٨مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية أن 

ويف غـزة،   .  ومحاس ية جيش الدفاع اإلسرائيل    قوات جراء األعمال العدائية بني   من   )٢٢(إسرائيل
إىل أن األطفـال يـشكلون تقريبـاً        ) اليونيـسيف  (أشارت تقديرات منظمة األمم املتحدة للطفولة     

وتفيــد اليونيــسيف أن . ثلــث القتلــى واجلرحــى بــسبب عمليــة الرصــاص املــسكوب اإلســرائيلية
 منهم إلصـابات بليغـة قـد تـؤدي          ٥٦٠ وتعرض   ، طفالً جرحوا  ١ ٨٧٢ طفالً قتلوا وأن     ٤٣١

  .)٣٥(سليمةإىل إعاقة دائمة بدون إعادة تأهيل 
  

  حلرية واألمن الشخصياحلق يف ا  -حاء   
ــادة    إال تـــزال   - ٨٠ ــاز إداري يتـــيح للقـ ــام احتجـ ــرائيل حتتجـــز الفلـــسطينيني يف ظـــل نظـ سـ

ميكـن  و. مـن املوافقـات واالستعراضـات     رهنـا مبزيـد     العسكريني احتجاز الفرد ملدة ستة أشهر،       
لقـانون  ، ومبـا أن ا “األمـن العـام  ”دواعي لـ أن متدد السلطات اإلسرائيلية احلجز ملدة ستة أشهر     

، نظريــاً، يف احتجـازا إداريـا  اإلسـرائيلي ال حيـدد مـدة قـصوى لالحتجـاز، قـد يظـل احملتجـزون         
  .احلجز إىل أجل غري مسمى

ن يف الـسجون    و فلـسطيين حمتجـز    ٨ ٤٠٠وأبلغت اللجنة اخلاصة بأن هناك حالياً حنـو           - ٨١
ع احملتجــزون يف ويوضــ.  طفــال٤٣١ً امــرأة و ٦١ومراكــز االحتجــاز اإلســرائيلية، ومــن بينــهم 

القانونيـة  املـساعدة   واسـتناداً إىل املنظمـات الـيت تقـدم          . احلبس االنفرادي طوال عملية التحقيـق     
التقـارير  فيـد   للمحتجزين الفلسطينيني أو تعمل علـى توثيـق ممارسـات االحتجـاز اإلسـرائيلية، ت              

التقــارير أن ر ذكوتــ. وعــازالً ومهينــاً علــى احملتجــزينربكــا أن ظــروف االحتجــاز ختلــف أثــراً م
سرائيلية جيري إحـضارهم يف بعـض األحيـان أمـام قـاض        إلالذين ميثلون أمام احملاكم العسكرية ا     

ونظـراً إىل عـدم إدراك املتـهم يف هـذه           .  اليـدين والقـدمني ومعـصويب العيـنني        يعسكري موثـوق  
رسة حقوقـه   يف قدرته على مما   طبيعة احلال   احلاالت بأن القاضي ليس حمققاً، تؤثر هذه العملية ب        

  .كشخص متهم
وتعرب اللجنة اخلاصة عن بـالغ قلقهـا بـشأن التقـارير الـيت تفيـد ممارسـة سـوء املعاملـة                      - ٨٢

وبـصفة خاصـة، تـشعر اللجنـة بـالقلق مـن أن             . سـرائيلي إلواالعتداء البـدين يف ظـل االحتجـاز ا        
 أن احلـبس    أمنيـة واحتجـازهم يقـصد بـه إهانـة الـسجناء ومـن             ألسـباب   التحقيق مع املشتبه هبم     

__________ 
  .“لفلسطينية احملتلةحملة عن األرض ا”منظمة األمم املتحدة للطفولة،   )٣٥(  
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 مبا يتناىف مع القانون الدويل العريف والتزامـات         ،االنفرادي قد يؤدي إىل سوء املعاملة والتعذيب      
  . القانون الدويل حلقوق اإلنسانمبقتضى إسرائيل 

الوضـع  يف هذا التقرير، تعرب اللجنة اخلاصة أيضاً عن قلقهـا بـشأن             ذُكر سابقا   وكما    - ٨٣
 وتدعو إسرائيل إىل احتـرام التزاماهتـا        ،اث الفلسطينيني احملتجزين  األطفال واألحد الذي يؤثر يف    

واسـتمعت اللجنـة إىل     . ١٩٩١يف إطار اتفاقية حقوق الطفل اليت صدقت عليها إسـرائيل عـام             
احلجــارة علــى أفــراد عــسكريني  قــذف شــهادات تتعلــق باحتجــاز األطفــال واألحــداث بتهمــة  

وعرضــت علــى اللجنــة  . علــى اجلــداريف ذلــك مبــا ت عــسكرية إســرائيلية، ومنــشآإســرائيليني 
 النـار  يةسـرائيل إلالـدفاع ا قـوات  اخلاصة شهادات تتعلق بالقاصرين الذين أطلق عليهم أفراد من       

  ومـن هنـاك    ،وقـد أحـضروا إىل أحـد املستـشفيات للمعاجلـة          . احلجـارة أثناء قذفهم   وجرحوهم  
 يف املائـة مـن األطفـال     ٤٠ت أن   وأفادت إحدى الـشهادا   . اعتقلوا بتهمة اإلخالل بالنظام العام    

  . احلجارةقذف  طفالً اهتموا ب٣٦٢احملتجزين البالغ عددهم 

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل   -سادسا  
التقت اللجنة اخلاصة بعدد من الشهود من اجلوالن السوري احملتل مـن الـذين يقيمـون         - ٨٤

نـة يف بعثـة إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف الفتـرة               وذهبت اللج . حالياً خارج اجلوالن احملتل   
وزارت اجلوالن السوري واسـتمعت إىل شـهادة سـتة          . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٣ إىل   ١١من  

ومن املؤسف أن اللجنـة مل تـتمكن مـن زيـارة اجلـوالن      . شهود متصلة باحلالة يف اجلوالن احملتل  
ــة اإل     ــن احلكوم ــق أي رد م ــا مل تتل ــراً إىل أهن ــل نظ ــؤرخ    احملت ــها امل ــى طلب ــرائيلية عل ــار٤س  / أي

 لتمكينها من الوصول إىل األراضي احملتلة بـشكل كامـل، وأن متـنح فرصـة إجـراء                  ٢٠٠٩ مايو
مشاورات مباشرة مـع الـسلطات اإلسـرائيلية املعنيـة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي                    

  . مةاحملتلة، هبدف صياغة تقرير دقيق وشامل وتقدميه إىل اجلمعية العا
  

  تركة املاضي  -ألف   
. ١٩٦٧ اإلسـرائيلي يف عـام       -احتلت إسرائيل اجلوالن السوري خالل الرتاع العـريب           - ٨٥

رت إســرائيل قــانون مرتفعــات اجلــوالن، الــذي وســع نطــاق القــانون    صــد، أ١٩٨١ويف عــام 
ائيل اإلســرائيلي واإلدارة اإلســرائيلية، وضــمَّ بالتــايل أرض اجلــوالن الــيت تــسيطر عليهــا إســر        

ولذلك، تعترب إسـرائيل أن اجلـوالن أرٌض ضـمت وليـست أرضـاً حمتلـة، وهـو ادعـاء                    . بأكملها
  . اجلمهورية العربية السورية وأيعترف به جملس األمن  ال

أن قـــرار إســـرائيل بفـــرض قوانينـــها ) ١٩٨١ (٤٩٧وقـــرَّر جملـــس األمـــن، يف قـــراره   - ٨٦
وأشارت اجلمعية العامة، يف قرارهـا      . طل والغ وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري قرار با      
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وأهابــــت ) ١٩٨١ (٤٩٧، إىل القــــرار ٢٠٠٨ديــــسمرب / كــــانون األول٥ املــــؤرخ ٦٣/٩٩
 ٤٩٧بإسرائيل أن متتثل للقرارات ذات الصلة بشأن اجلوالن السوري احملتل، وال سـيما القـرار              

)١٩٨١ .(  
  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  -بـاء   
. ، اختذ جملس حقوق اإلنسان قرارين متصلني باحلالة يف اجلوالن احملتـل           ٢٠٠٩يف عام     - ٨٧

مـشروعية   علـى عـدم      ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦ املـؤرخ    ١٠/١٧ويعيد اجمللس التأكيد يف قراره      
قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل، ويؤكد مـن جديـد               

. الـدويل انون از حيازة أرض الغري بالقوة وفقـاً مليثـاق األمـم املتحـدة ومبـادئ القـ          مبدأ عدم جو  
يشري اجمللس أيضاً مع بالغ القلق إىل تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف          يف هذا القرار،    و

ــسطيين       ــشعب الفل ــسان لل ــيت متــس حقــوق اإلن ــذي )A/63/401(املمارســات اإلســرائيلية ال ، ال
للجنـة إىل التـردي اخلطـري يف حالـة حقـوق اإلنـسان يف اجلـوالن الـسوري احملتـل،                     أشارت فيـه ا   

وأعرب، يف هذا الصدد، عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربيـة احملتلـة وعـن                
  . أسفه لرفض إسرائيل املستمر التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا

اإلنسان قراراً آخر بشأن املـستوطنات اإلسـرائيلية        ويف اليوم نفسه، اختذ جملس حقوق         - ٨٨
ــل       ــسوري احملت ــشرقية واجلــوالن ال ــا القــدس ال ــا فيه ــة، مب ــسطينية احملتل ــرار -يف األرض الفل  الق

 يـــدعو إســـرائيل إىل االضـــطالع جبميـــع مـــسؤولياهتا يف إطـــار القـــانون الـــدويل،        -١٠/١٨
ــة، والربوتوكــول اإلضــايف     وال ــة جنيــف الرابع ــؤرخ   ســيما، اتفاقي ــات جنيــف امل  األول التفاقي
ر القرار إسرائيل بأن نقل الـسلطة القائمـة بـاالحتالل ألجـزاء             وذكّّ. ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢

ــة جنيــف الرابعــة وأحكــام       ــهاكاً التفاقي مــن ســكاهنا إىل داخــل األرض الــيت حتتلــها يــشكل انت
كـول اإلضـايف األول   القانون العريف ذات الصلة، مبـا فيهـا األحكـام املنـصوص عليهـا يف الربوتو       

  .١٩٤٩أغسطس /  آب١٢التفاقية جنيف املؤرخة 
ــة         - ٨٩ ــستوطنات اليهوديـ ــرر للمـ ــع املقـ ــة بالتوسـ ــشهادة املتعلقـ ــة إىل الـ ــتمعت اللجنـ واسـ

ــاً حنــو     مــستوطنة ٣٣ مــستوطن يعيــشون يف٢٠ ٠٠٠اإلســرائيلية يف اجلــوالن الــيت تــضم حالي
، كــان عــدد ١٩٦٧ل االحــتالل عــام  وقبــ)٣٦(شــيدت علــى أنقــاض القــرى والبلــدات الــسورية

ومـع بـدء االحـتالل،    .  بلـدة وقريـة  ٣١٢ نـسمة يف أكثـر مـن    ١٣٨ ٠٠٠سكان اجلوالن يبلغ    

__________ 
يف أحدث تقرير ملنظمة العمل الدولية بشأن حالة العمال يف األراضي العربيـة احملتلـة، أفـادت املنظمـة بـأن عـدد                       )٣٦(  

انظر مؤمتر العمل الدويل، الـدورة  ( مستوطن ١٧ ٣٠٠ كان يبلغ ٢٠٠٧يوليه /املستوطنني اإلسرائيليني يف متوز 
  ).حالة العمال يف األراضي العربية احملتلة:  العام، التذييلالثامنة والتسعون، تقرير املدير
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واليوم، ال يوجد سـوى مخـس       . )٣٧(إىل سوريا شخص   ١٣١ ٠٠٠أفادت التقارير عن هروب     
  . نسمة يف مشايل اجلوالن٢٠ ٠٠٠قرى سورية يبلغ جمموع عدد سكاهنا 

نــة اخلاصــة بــأن عــدد املــستوطنني قــد يــستمر يف الزيــادة نتيجــة لــسياسة    وأبلغــت اللج  - ٩٠
وهلـذه الغايـة،    .  مستوطن يهودي إسرائيلي جديـد علـى األقـل سـنوياً           ١٠٠هتدف إىل اجتذاب    

تشري التقارير إىل أن السلطات اإلسرائيلية تشيد حالياً هياكل أساسـية ومـصانع جديـدة وتـوفر                 
ليوم، تفيـد التقـارير أن االقتـصاد يف اجلـوالن خيـضع لـسيطرة             وا. فرصاً اقتصادية متعددة أخرى   

 حلـم البقـر والتفـاح والكـرز وامليـاه املعدنيـة             ثـل  م ،املستوطنني اليهود الـذين يـزعم أن منتجـاهتم        
 يف  ٢٠ تـصدير حنـو      ريوجيـ .  تغطي جزءاً كبرياً من احلاجات االستهالكية اإلسـرائيلية        ،والنبيذ

 مـن ضـمنها الواليـات املتحـدة األمريكيـة       ، بلـداً  ٢٠ اجلـوالن إىل     املائة من إنتاج املستوطنني يف    
  . وكندا وأستراليا والبلدان األوروبية وغريها من البلدان

وتنبهت اللجنة اخلاصة أيضاً إىل احلالة املتعلقة بتوزيـع امليـاه يف اجلـوالن احملتـل، حيـث                    - ٩١
ودة مـن امليـاه بتكلفـة زهيـدة، يف       يتلقى املستوطنون، وفقاً ملـا ذكـره شـهود، كميـات غـري حمـد              

أن ذكــر و. حــني يــدفع املزارعــون العــرب الــضعف لقــاء كميــة حمــدودة مــن امليــاه املتاحــة هلــم   
  . املزارعني العرب يتلقون عشر كمية املياه املتاحة للمستوطنني

حلقـــوق املدنيـــة والـــسياسية للـــسكان  تـــشعر بـــالقلق إزاء اوال تـــزال اللجنـــة اخلاصـــة   - ٩٢
وأخطرت وزارة اخلارجية السورية اللجنة حبالـة إقامـة         . والعرب اآلخرين يف اجلوالن   السوريني  

جربية مزعومة مفروضة على طفل يبلغ من العمر سنتني، هو فهد لـؤي شـقري، حبجـة أنـه ولـد                     
ــسورية     ــة ال ــة العربي ــواه يدرســان يف اجلمهوري وأبلغــت . خــارج اجلــوالن احملتــل، حــني كــان أب

فـة، أن الطفـل، قـد مـنح، بعـد تقـدمي منظمـة حلقـوق اإلنـسان طلبـاً إىل                      اللجنة، يف مناسـبة خمتل    
احملكمة، حق التـسجيل كمقـيم يف قريـة جمـدل مشـس، عقـب الـرفض األويل مـن جانـب وزارة              

لمعلومـات الــيت قدمتــها وزارة اخلارجيـة الــسورية، يوجــد حاليــاً   طبقــا لو. الداخليـة اإلســرائيلية 
يـوم  أن أحد احملتجزين قد أفـرج عنـه يف          ذكر  ائيلية؛ و  حمتجزين سوريني يف السجون اإلسر     ١٠

وأعرب املسؤولون يف الوزارة عـن قلقهـم مـن أن           . اجلمهورية العربية السورية  زيارة اللجنة إىل    
قــانون الــدويل خرقــا للاحملتجــزين قــد ال يتلقــون الرعايــة الطبيــة الكافيــة، ومــن أهنــم حمتجــزون   

  .جناءوالقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة الس
واستمعت اللجنة اخلاصة أيضاً إىل الشهادة املتعلقـة بالـضغط علـى املقـيمني الـسوريني                  - ٩٣

يف اجلوالن احملتل والصعوبات اليت يواجهها املقيمون العـرب يف اجلـوالن إلجيـاد مـا يكفـي مـن                    

__________ 
  . سوري متشرد عن املالذ يف قرية مسعدة وبقوا فيها بعد أن دمرت قريتهم٢ ٠٠٠حبث حنو   )٣٧(  
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 وأبلغت بالتدابري اليت أعقبت إضراباً نظم احتجاجاً علـى ضـم إسـرائيل للجـوالن            . فرص العمل 
عدد من الـسوريني خاللـه وظـائفهم ومل يتمكنـوا مـن مزاولـة أي                فقد  ، و ١٩٨١السوري عام   

حــق العــرب الــسوريني يف  أشــارت منظمــة العمــل الدوليــة إىل  و. عمــل جمــز منــذ ذلــك احلــني  
املواطنني الـسوريني الـذين     ”: أنبيف تقريرها السنوي    فنوهت  اجلوالن احملتل يف كسب الرزق،      

لسوري احملتـل يواجهـون عقبـات خطـرية يف الـسعي وراء كـسب رزقهـم                 يعيشون يف اجلوالن ا   
ومبا أهنم يعتمدون تقليدياً على األنشطة الزراعية، ال سـيما زراعـة            . واحلصول على فرص عمل   

الفاكهة، فهم مقيدون بشدة بسبب التدابري والسياسات اإلسرائيلية الـيت حتـد مـن وصـوهلم إىل                 
ــاه ــصص   . األرض وامليـ ــم احلـ ــل نظـ ــستوطنني    وتعمـ ــصاحل املـ ــاه لـ ــة للميـ ــات التمييزيـ والتعريفـ
املـواطنني الـسوريني يف اجلـوالن    ” وعالوة على ذلـك، أشـار التقريـر إىل أن         .)٣٣(“اإلسرائيليني

السوري احملتل يعانون من انعدام فرص العمـل يف جمتمعـاهتم احملليـة، مـع عـدم وجـود أي آفـاق                   
أن العمل يف إسرائيل، وال سـيما يف قطـاع البنـاء،            ويرى الكثريون   . لمنطقةلللتنمية االقتصادية   

 وتتأثر بانعدام فرص العمل يف اجلوالن الـسوري احملتـل علـى وجـه           ]...[ ال يزال اخليار الوحيد   
  .)٣٦(“تنقلهن يف املنطقة للقيود بشكل خاصاخلصوص النساء اللوايت ختضع وظائفهن و

ــسورية كــذلك يف تقرير    - ٩٤ ــة ال ــا إىل وأشــارت وزارة اخلارجي ــة اخلاصــة  شــواغل ه اللجن
 املرافـق  رس العربية، وكذلك بشأن عدم االسـتثمار يف ان فرض املنهاج اإلسرائيلي على املد   أبش

وأبلغ املـسؤولون يف   .  العربية مما يؤدي إىل االكتظاظ املزمن ملؤسساهتا وتردي وضعها         التعليمية
حركـة الكـثري مـن املـواطنني الـسوريني      الوزارة اللجنة أيضاً حبقول األلغام اليت ال تزال حتد مـن     

  .األطفالبني يف األرض احملتلة وتسبب إصابات كثرية، مبا فيها 
وتعــرب اللجنــة اخلاصــة أيــضاً عــن بــالغ قلقهــا بــشأن اآلثــار الــضارة علــى العديــد مــن    - ٩٥

ب وتعـر . األسر املشتتة، اليت أسرَّت بـشيء مـن معاناهتـا ألعـضاء اللجنـة خـالل البعثـة امليدانيـة                   
ــسورية لتيــسري وصــوهلا إىل اجلــوالن الــسوري حيــث       ــة ال ــوزارة اخلارجي ــة عــن امتناهنــا ل اللجن
اكتسبت اللجنة فهماً أفضل للطريقة الـيت تتواصـل هبـا األسـر مبـساعدة مكـربات للـصوت عـرب                     

  .صل املزروع باأللغاماط الفاخل
جلــان األمــم وأخــرياً، تعــرب اللجنــة اخلاصــة عــن قلقهــا بــشأن عــدم إمكانيــة وصــول      - ٩٦

املتحــدة ووكاالهتــا، إىل جانــب املنظمــات ذات الــصلة األخــرى، إىل اجلــوالن احملتــل، وتــدعو    
وتــرى . تقــوم علـى احلرمــان مــن الــدخول سياســتها الــيت علــى الفــور عـن  العــدول إسـرائيل إىل  

دة إسرائيل، التعاون مع األمـم املتحـ      مبا فيها   مجيع الدول األعضاء،    صاحل  اللجنة اخلاصة أنه من     
  . تعاونا كامالوهيئاهتا
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  االستنتاجات والتوصيات  - سابعا  
  االستنتاجات  -ألف   

حاولت اللجنة اخلاصة جمددا االضطالع مبهـام واليتـها مـن خـالل مجـع اإلفـادات                   - ٩٧
من ذوي الصلة من الشهود الفلسطينيني واإلسرائيليني والسوريني، ومـن وكـاالت األمـم              

ومجعـت اللجنـة أيـضا واستعرضـت عديـدا مـن            . احلكـوميني املتحدة وخربائهـا واملـسؤولني      
الوثائق واخلرائط ذات الصلة، مبا يف ذلك الكثري من تقارير مفوضية األمم املتحدة حلقوق        
اإلنــسان وتقــارير األمــني العــام لألمــم املتحــدة املقدمــة إىل اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق  

 مكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق  اإلنــسان، وتقــارير أســبوعية وأخــرى دوريــة صــادرة عــن  
الشؤون اإلنسانية يف األراضي احملتلة، وتقارير خرباء صـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة،                 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة العفـو الدوليـة، ومنظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان،                 

ــازة أعــدهت    . ومنظمــات أخــرى كــثرية  ــارير أخــرى كــثرية ممت ا ومــع أن هــذه التقــارير، وتق
منظمات وطنية فلسطينية وإسرائيلية، قد وفرت للجنة مساعدة فائقة يف جمـال حبثهـا، فـإن         
الضرورة حتتم مع ذلـك مـنح اللجنـة إمكانيـة الوصـول بـصورة كاملـة وبـدون عوائـق إىل                      

  .األراضي احملتلة كي تتمكن من تقدمي عرض شامل ومتوازن حلالة حقوق اإلنسان فيها
صة يف هذا التقرير اخلطوط العريضة لبعض النتـائج الرئيـسية           وأوردت اللجنة اخلا    - ٩٨

ــة      ــصادية والثقافيـ ــة والـــسياسية واالقتـ ــاحلقوق املدنيـ ــا يتعلـــق بـ ــا فيمـ الـــيت توصـــلت إليهـ
للفلسطينيني وغريهم من السكان العرب حتت االحتالل اإلسرائيلي، وفيما يتعلـق كـذلك             

ــاالحتال    ــسلطة القائمــة ب ــة أن إســرائيل  . لبالتزامــات إســرائيل بوصــفها ال وتالحــظ اللجن
تزال تزاول ممارسات وسياسات متييزية ضـد الفلـسطينيني والـسكان العـرب، وأن هـذا                 ال

ــانون      ــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان والقـ ــا مبوجـــب القـ ــارض مـــع التزاماهتـ املـــسلك يتعـ
  .الدويل اإلنساين

ــة ســتؤ       - ٩٩ ــة الراهن ــالغ ألن احلال ــا الب ــة اخلاصــة عــن قلقه دي، يف ظــل وتعــرب اللجن
االفتقار إىل خطط سالم قابلة للتطبيق، إىل تفاقم املشاق اليت يواجهها الـشعب الفلـسطيين              
من جراء استمرار تشييد اجلدار، وزيادة القيـود املفروضـة علـى احلركـة، وتـدابري العـزل،           
وتطبيق سياسة تعسفية يف منح تراخيص اإلقامة وتأشريات الدخول، عالوة على اسـتمرار             

“ عقـاب مجـاعي   ”وتعترب اللجنة اإلجـراءات اإلسـرائيلية مبثابـة         .  املفروض على غزة   احلصار
وترى اللجنة كذلك أن من صاحل مجيـع أطـراف الـرتاع، مبـا يف               . وتالحظ أنه عمل حمظور   

ذلك إسرائيل، أن تكفل أن يعزز مسلكها مجيع حقوق اإلنسان وسيادة القانون، ويـضمن            
وتـدعو اللجنـة    . شجع على املزيد من العنـف والعـدوان       احترامها، وأال تنشأ عنه ظروف ت     
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إسرائيل أيضا إىل االمتثال إىل قرارات اجلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنـسان، باإلضـافة        
ــائج ٢٠٠٤يوليــه /إىل الفتــوى الــصادرة عــن حمكمــة العــدل الدوليــة يف متــوز    ، بــشأن النت

  .القانونية لتشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة
وينتاب اللجنة اخلاصة قلق مماثل ألن احلالة الراهنة يف قطاع غـزة بلغـت مـستوى        - ١٠٠

الكارثة اإلنـسانية، وال سـيما فيمـا خيـتص بعـدم كفايـة املتـاح مـن األدويـة والعـالج الطـيب              
وحتتم الضرورة أن تفتح إسرائيل احلدود فـورا أمـام مجيـع أشـكال              . ومواد البناء والتشييد  

الـيت تطبقهـا علـى سـكان        “ العقاب اجلمـاعي  ”نية، وأن توقف فورا سياسة      املساعدة اإلنسا 
غزة بأسرهم، واليت أدت إىل تضرر الفئات األشد ضعفا وذوي االحتياجات اخلاصة، مثل  

  . األطفال والنساء احلوامل واملسنني واملرضى
 مـن   وأخريا، تؤكد اللجنة اخلاصة جمددا أن سياسة إسرائيل القاضية بـضم أجـزاء             - ١٠١

الــضفة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وأجــزاء مــن اجلــوالن الــسوري، تتعــارض مــع   
التزاماهتا مبوجب اتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية والقواعد املرفقة هبـا       

/  تـشرين األول   ١٨املؤرخـة   ) قواعـد الهـاي   (فيما خيتص بقوانني وأعـراف احلـرب الربيـة          
 واتفاقيــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب املؤرخــة    ؛١٩٠٧أكتــوبر 

 امللحـق   ١٩٧٧ مـن الربوتوكـول اإلضـايف لعـام          ٧٥؛ واملـادة    ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
، فيما يتعلق حبماية ضحايا املنازعات      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢باتفاقيات جنيف املؤرخة    

وتتحمـل إسـرائيل    . نون العريف الـدويل   ، وأحكام القا  )الربوتوكول األول (املسلحة الدولية   
واجملتمع الدويل، ممثال يف الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول األطراف يف املعاهدات         
األساســية الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، التزامــا جتــاه كفالــة إعمــال حقــوق اإلنــسان اخلاصــة    

 اخلريي اإلنساين، بالشعب الفلسطيين، مبا يف ذلك سكان قطاع غزة، ليس من باب العمل
بل باعتباره مسألة تتعلق باحلقوق الفلـسطينية وااللتزامـات املتعلقـة هبـا الواقعـة علـى مجيـع          

  .األطراف املعنية
  

  التوصيات  -باء   
  :تود اللجنة اخلاصة أن تقدم التوصيات التالية - ١٠٢

  :ينبغي للجمعية العامة  )أ(  
من أجل متكني اللجنة اخلاصة أن تنظر يف مجيع الوسائل املتاحة هلا   ‘١’    

ــرار    ــواردة يف القـ ــها الـ مـــن النـــهوض مبـــسؤولياهتا مبوجـــب واليتـ
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ومجيع القرارات الالحقة، مبـا يف ذلـك متكينـها          ) ٢٣-د (٢٤٤٣
  ؛١٩٦٧من الوصول إىل األراضي اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــدل         ‘٢’     ــوى حمكمــة الع ــذ فت ــة تنفي ــى كفال ــن عل أن حتــث جملــس األم
، الـذي طلبـت     ١٠/١٥ -، وقرار اجلمعيـة العامـة د إ ط          الدولية

ــا القــانوين بوقــف       ــرائيل االمتثــال إىل التزامه ــه اجلمعيــة إىل إس في
تـــشييد اجلـــدار يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس 
الشرقية وما حوهلا؛ وتفكيك أجزاء اجلـدار الـيت شـيدت بالفعـل؛             

تنظيميـة املعتمـدة هبـدف تـشييد        وإلغاء مجيع القوانني التشريعية وال    
  اجلدار؛ وجرب األضرار الناشئة عن تشييد اجلدار؛

أن حتــث جملــس األمــن والــدول األعــضاء علــى إنفــاذ قــرار جملــس   ‘٣’    
ــن  والقــرارات املماثلــة ذات الــصلة بــشأن    ) ١٩٨١ (٤٩٧األم

مركز األراضي احملتلة، مبا يف ذلك اجلوالن السوري احملتل، والـيت    
  م شرعية ضم األراضي احملتلة؛تنص على عد

أن حتث الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة علـى تنفيـذ توصـيات                   ‘٤’    
اللجنة اخلاصة وتكثيـف اجلهـود الدبلوماسـية، مبـا يف ذلـك فـرص        
اجلــزاءات املناســبة، مــن أجــل دفــع إســرائيل إىل التقيــد بقــرارات   
األمــم املتحــدة ذات الــصلة، وال ســيما قــرارات جملــس األمــن،       

االمتثــال إىل القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق  و
  اإلنسان؛

أن تدعو إىل بذل جهود دولية مكثفة ومنّسقة هبدف كفالة تـدفق               ‘٥’    
ــة     ــة واألدوي املــساعدة اإلنــسانية بــدون معوقــات، وخباصــة األغذي

  ومواد البناء، إىل سكان قطاع غزة احملاصرين؛
املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيـف الرابعـة       أن تطلب إىل األطراف       ‘٦’    

أن تتخذ تدابري ملموسة بـشأن التزاماهتـا لكفالـة احتـرام إسـرائيل              
لالتفاقية، وينبغي عقد اجتماع عاجل لألطراف املتعاقـدة الـسامية          

  هلذا الغرض؛
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  :كومة إسرائيلنبغي حلي  )ب(  
ــاق أن تعتــرف ب  ‘١’     ــا وواقعــ معاهــدة جنيــف الرابعــة انطب علــى ا  قانون

 وأن متيـز يف     ،األرض الفلسطينية احملتلة واجلـوالن الـسوري احملتـل        
مجيـــع األحـــوال بـــني األهـــداف العـــسكرية واألشـــخاص املـــدنيني 

  هداف املدنية؛واأل
لوسائل لأن تكفل احترام القانون الدويل ومبدأ االستخدام املالئم   ‘٢’    

مثلـة  املتسياسـاهتا   كـف عـن     احلـرب، وت  املـستخدمة يف    ساليب  األو
خــارج الفلــسطينيني قتــل االســتخدام املفــرط للقــوة وعمليــات يف 

املمتلكات املدنيـة  نطاق القضاء، فضال عن إتالف األرض وتدمري       
  واهلياكل األساسية؛ساكن والعامة وامل

ــاهتا املت  ‘٣’     مــــصادرة األرض الفلــــسطينية مثلــــة يف أن توقــــف سياســ
لـسطينية احملتلــة،  والتوسـع يف املـستوطنات اليهوديــة يف األرض الف  

ــا ي ــدويل و  وممـ ــانون الـ ــع القـ ــارض مـ ــي   يتعـ ــصل األراضـ ــدد بفـ هـ
، وأن تكفــــل محايــــة القــــوات   عــــن بعــــضالفلــــسطينية بعــــضها

العنــف مــن أعمــال اإلســرائيلية للمــدنيني الفلــسطينيني وممتلكــاهتم 
من خالل إجـراء حتقيقـات      اليت يقوم هبا املستوطنون اإلسرائيليون      

  عتربون مسؤولني إىل العدالة؛وتقدمي من يسريعة وشاملة 
يف مجيـــع أرجـــاء األرض حريـــة التنقـــل الفلـــسطينيني عيـــد إىل أن ت  ‘٤’    

ــة  ــسطينية احملتلـ ــاء الفلـ ــيش    بإهنـ ــاط التفتـ ــالق ونقـ ــات اإلغـ عمليـ
كـف عـن    وأن ت غريها من العقبات أمام التنقل،      وحواجز الطرق و  

يني الطرق اليت يقتصر استخدامها علـى املـستوطنني اإلسـرائيل    بناء  
، وال سيما النساء واألطفال، مـن الوصـول   الفلسطينينيوعن منع   

غريهــا مــن  احلقــول واملــدارس وأمــاكن العمــل واملستــشفيات وإىل
  ات اإلسعاف؛رمرور سيافضال عن الرعاية الصحية، مرافق 

املفـروض علـى سـكان قطـاع        العقاب اجلمـاعي    احلصار و أن ُتنهي     ‘٥’    
احلاليـة الـيت مـن صـنع         األزمـة    إلهناءخطوات عاجلة   غزة، وتتخذ   

   من حقوقهم؛حرماهنم ومعاناة سكان غزة و،اإلنسان
تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة، الـذي         عن  وقف  تأن ت   ‘٦’    

ــة فلــسطني    يعــوق  حتقيــق ســالم عــادل ودائــم بــني إســرائيل ودول
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، وأن متتثــل امتثــاال كــامال ألحكــام فتــوى حمكمــة العــدل   املرتقبــة
  ؛١٠/١٥ط-إ  ومجيع أحكام قرار اجلمعية العامة دالدولية

ــة وةلمعــتقلني حماكمــلأن تكفــل   ‘٧’     تتفــق مــع ظــروف احتجــاز  عادل
أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، واتفاقيـة           

 املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب      
   جنيف الرابعة؛الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية أو

الــذي يلغــي قــرار ) ١٩٨١ (٤٩٧أن متتثــل بــدون إبطــاء للقــرار   ‘٨’    
إسرائيل بضم اجلوالن السوري احملتل، وأن تنفذ التزاماهتا احملـددة          
يف خارطـــة الطريـــق وتـــسحب وجودهـــا العـــسكري مـــن األرض  

  الفلسطينية احملتلة وُتنهي احتالهلا للجوالن السوري؛
ــة والتوصــيات الــصادرة عــن هيئــات   أن تنفــذ املالحظــا  ‘٩’     ت اخلتامي

األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات وعن آليات اإلجـراءات اخلاصـة،          
وتنفذ توصيات مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان وجملـس              

  حقوق اإلنسان؛
ويكفـل إجـراء    ضع نظامـا للمـساءلة يكـون مـستقال وشـفافا،            أن ت   ‘١٠’    

ــة حتقيقـــات  ــريعة ونزيهـ ــة، اجلوتقـــدمي سـ ــاة إىل العدالـ ويـــضمن نـ
  للضحايا احلق يف انتصاف فعال؛

  :وينبغي للسلطة الفلسطينية  )ج(  
األحكام ذات الصلة الواردة يف قانون حقـوق اإلنـسان          أن تلتزم ب    ‘١’    

  والقانون اإلنساين الدويل؛
إجيــاد حــل لألزمــة امللحــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان  سعى إىل أن تــ  ‘٢’    

يت تواجههـا حاليـا األرض الفلـسطينية احملتلـة،      واجملال اإلنساين، الـ   
بسط سيادة القانون بشكل كامل يف املنـاطق اخلاضـعة          إىل إعادة   و

  .لسيطرهتا
الدبلوماســـية املؤســـسات اجملتمـــع املـــدين املعنيـــة وفئـــات وحتـــث اللجنـــة اخلاصـــة  - ١٠٣
لـى نطـاق    عللتعريـف   نفوذهـا   استخدام  مساعيها احلميدة و  بذل  األكادميية والبحثية على    و

يف احلالـة اإلنـسانية     احلالة الراهنة يف جمـال حقـوق اإلنـسان و         باملتاحة  وسائل  واسع جبميع ال  
علـى اجلهـود الـيت      اللجنـة اخلاصـة     ثين  وت. األراضي احملتلة، مبا فيها اجلوالن السوري احملتل      
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حقـــوق اإلنـــسان للفلـــسطينيني تبـــذهلا املنظمـــات اإلســـرائيلية غـــري احلكوميـــة مـــن أجـــل  
 ياملنظمات من اجملتمع املدين اإلسـرائيل     ضرورة زيادة اإلقرار بعمل هذه       وترى   ها،وتشجع

  .املعنيةواملؤسسات اإلسرائيلية 
 مــن ١ حكــام املــادةألامتثــاال كــامال أن متتثــل ميــع احلكومــات املعنيــة  ينبغــي جلو - ١٠٤

يف الصادرة  لدولية  حمكمة العدل ا  املبينة يف فتوى     الدوليةا  ماهتااتفاقية جنيف الرابعة واللتز   
  .١٠/١٥-ط إ ، وقرار اجلمعية العامة د٢٠٠٤يوليه /متوز

  
  


