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  مجلس حقوق اإلنسان
  العشرونالخامسة و  الدورة
  من جدول األعمال 7البند 

حالة حقوق اإلنسان في فلسطين 
واألراضـــــــــــي العربيـــــــــــة المحتلـــــــــــة 

  األخرى

بحالــــة حقــــوق اإلنســــان فــــي األراضــــي  تقريــــر المقــــرر الخــــاص المعنــــي    
  ، ريتشارد فولك1967الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  موجز    
هذا التقرير هو التقرير اخلتامي الذي يقدمه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان   

لقـــرار جلنـــة حقـــوق اً ، ريتشـــارد فولـــك، وفقـــ1967يف األراضـــي الفلســـطينية احملتلـــة منـــذ عـــام 
. ويتنـــاول املقـــرر اخلـــاص يف 2/102ألـــف وقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان 1993/2اإلنســـان 

التقريــر مســألة املســتوطنات اإلســرائيلية يف الضــفة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، واجلــدار يف 
ســـياق الـــذكرى العاشـــرة لصـــدور فتـــوى حمكمـــة العـــدل الدوليـــة، ويبحـــث سياســـات وممارســـات 

اً ضــــوء حظــــر العــــزل والفصــــل العنصــــري. وهــــو يتصــــدى أيضــــ إســــرائيل يف فلســــطني احملتلــــة يف
لبواعث القلق املتصلة بتدهور حالة حقوق اإلنسان للفلسطينيني الذين يعيشون حتـت احلصـار 

  اإلسرائيلي يف قطاع غزة.
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  مقدمة  -أوالً   
راضــــي الفلســــطينية احملتلــــة منــــذ يــــود املقــــرر اخلــــاص املعــــين حبالــــة حقــــوق اإلنســــان يف األ  -1
أن يشدد يف تقريره اخلتامي املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنسـان علـى أمهيـة واليتـه مـن  1967 عام

ـــا جتعلـــه شـــاهد علـــى اآلثـــار املتغـــرية النامجـــة عـــن اســـتمرار إســـرائيل يف احـــتالل  مســـتقالً اً حيـــث إ
اســتمرار االنتهاكــات اخلطــرية  فلســطني. وترتكــز هــذه الشــهادة علــى تقــدمي املعلومــات الــواردة عــن

النتهاكـــات إســـرائيل  وتتـــيح ســـجالً  ،للقـــانون الـــدويل اإلنســـاين والقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان
، وحتــث األمــم املتحــدة علــى القيــام خبطــوات لضــمان االمتثــال. وموقفهــا الــذي يــنم عــن التحــدي

اقرتحتهـا تيبـات التقسـيم الـيت برت ينفصـم  ال وينبغي تذّكر أن معاناة شعب فلسطني مرتبطـة ارتباطـاً 
، واليت مل تنفذ قط أو تـنقح بطريقـة تراعـي بالكامـل حقـوق 1947عام البداية األمم املتحدة يف 

  الشعب الفلسطيين، وعلى رأسها حقه غري القابل للتصرف يف تقرير مصريه.
ح ولسوء احلظ رفضت إسـرائيل التعـاون حـىت بالقـدر األدىن مـع هـذه الواليـة حبيـث تسـم  -2

للمقرر اخلاص بدخول فلسطني احملتلة على مدى السنوات الست املاضية، أو ترّد على النداءات 
العاجلـــة العـــدة الـــيت تناولـــت حـــاالت حمـــددة مل تكـــن حتتمـــل التأجيـــل وكانـــت تـــدخل يف نطـــاق 

وهـــو حيـــاول دخـــول إســـرائيل لالضـــطالع  2008الواليـــة. فقـــد طُـــرد هـــذا املقـــرر اخلـــاص يف عـــام 
يف ظروف حبس كريهـة. اً ر الوالية تقتضي زيارة فلسطني احملتلة، وقضى الليلة حمتجز مبهمة يف إطا

بواجـــب الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة القـــانوين  ويشـــكل عـــدم التعـــاون املهـــُني هـــذا إخـــالالً 
املتمثــل يف تيســري مجيــع املهــام الرمسيــة للمنظمــة. ورغــم أنــه تســىن احلصــول علــى املعلومــات الالزمــة 

تقرير عن حالة الفلسطينيني الذين يعيشون حتت وطأة االحتالل، فـإن عـدم التعـاون حيـرم  إلعداد
الوالية من التفاعل املباشر، مبا يف ذلـك تلقـي شـهادات عـن انتهاكـات القـانون الـدويل مـن ممثلـني 
للشعب الفلسطيين. ويُؤمل أن حيصل املقرر اخلاص الذي سيخلف هـذا املقـرر اخلـاص يف منصـبه 

 أن تــوفر لــه محايــةيكفــي مــن دعــم جملــس حقــوق اإلنســان حلمــل إســرائيل علــى التعــاون و  علــى مــا
ا  محالت التشهري اليت تشـنها بعـض املنظمـات صاحب الوالية احلايل إزاء أفضل من اليت حظي 

  غري احلكومية.
 متثـــل أحـــد املواضـــيع الثابتـــة يف التقـــارير الـــيت قـــدمها املقـــرر اخلـــاص علـــى .القـــانون الـــدويل  -3

مدى السنوات الست املاضية يف استمرار إسـرائيل يف عـدم امتثـال املعـايري القانونيـة الواضـحة الـيت 
تــرد يف اتفاقيــة جنيــف بشــأن محايــة األشــخاص املــدنيني يف وقــت احلــرب (اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) 

هــذا ويف غريهــا مــن مصــادر القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان. ويتجلــى 
الـــنمط علـــى حنـــو ســـافر، كمـــا ســـريد شـــرحه أدنـــاه، يف التعامـــل مـــع مســـائل اجلـــدار واملســـتوطنات 
والقدس الشرقية وقطاع غزة وموارد امليـاه واألراضـي وحقـوق اإلنسـان للفلسـطينيني الـذين يعيشـون 

فشــــل األمــــم املتحــــدة يف ضــــمان تنفيــــذ اً حتــــت وطــــأة االحــــتالل. ويُــــذكر يف هــــذا الســــياق أيضــــ
ت املتعلقـــة بالقـــانون الـــدويل والـــواردة يف التقريـــرين البـــارزين الصـــادرين عـــن جملـــس حقـــوق التوصـــيا

، الــذين قــدمتهما علــى التــوايل بعثــة األمــم املتحــدة لتقصــي 2013و 2009اإلنســان يف عــامي 
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) وبعثــة تقصــي احلقــائق مــن أجــل التحقيــق يف آثــار A/HRC/12/48احلقــائق بشــأن النــزاع يف غــزة (
). ويقـوض هـذا الـنمط، بقـدر A/HRC/22/63ت اإلسرائيلية على حقوق اإلنسـان (بناء املستوطنا

  ما هو مقبول، احرتام حقوق اإلنسان.
. يف ضـوء اعـرتاف اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بفلسـطني دولـة غـري عضـو هلـا فلسطني  -4

 ، يبــــدو مــــن2012تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  29املــــؤرخ  67/19صــــفة مراقــــب يف قــــرار اجلمعيــــة 
عـن "األراضـي اً املناسب اإلشارة إىل اإلقليم اخلاضع لالحتالل اإلسرائيلي باسم "فلسطني" عوض

عــدم مالءمــة اإلطــار القــانوين الــدويل املتــاح اً الفلســطينية احملتلــة". ويؤكــد تغــري املفــردات هــذا أيضــ
اد ســــنة. وال بــــد مــــن اعتمــــ 45للتصــــدي حلالــــة االحــــتالل املطــــول املســــتمرة منــــذ مــــا يربــــو علــــى 

خطـــوات وإجـــراءات خاصـــة متـــنح احلقـــوق وترســـي ســـيادة القـــانون. ويبـــدو كـــذلك أن الغايـــة مـــن 
املضي ألجل غـري مسـمى يف فـرض احـتالل غاشـم ينطـوي علـى عناصـر عقابيـة عديـدة تتمثـل يف 
محل السكان على مغادرة فلسطني، وهـو مـا يتماشـى مـع األهـداف التوسـعية االسـتعمارية الراميـة 

، وخباصــة فيمــا يتعلــق بالضــفة الغربيــة، مبــا بشــكل ظــاهررقــي الــيت تتوخاهــا إســرائيل إىل التطهــري الع
  فيها القدس الشرقية.

أبــــرزت تقــــارير حديثــــة الصــــدور التبعــــات الــــيت ميكــــن أن تتحملهــــا  .مســــؤولية الشــــركات  -5
اء الشركات واملؤسسات املاليـة الـيت تشـارك يف بنـاء املسـتوطنات اإلسـرائيلية أو تسـتفيد منـه. فإنشـ

) مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وهـــو تقيـــيم 6(49املســـتوطنات ومنوهـــا املســـتمر أمـــر ينتهـــك املـــادة 
بشــأن اجلــدار. وقــد حاولــت  2004عاضــدته حمكمــة العــدل الدوليــة يف فتواهــا الصــادرة يف عــام 

هــذه املبــادرة يف مجيــع املراحــل التعــاون مــع اجلهــات الفاعلــة االقتصــادية املشــاركة، وأقــرت حبــاالت 
ــذا  امتثلــت فيهــا تلــك اجلهــات القــانون الــدويل واملبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها األمــم املتحــدة 
اخلصــــوص وبتعبــــري احلكومــــات واالحتـــــاد األورويب املشــــجع يف الفــــرتة األخـــــرية عــــن دعمهــــا هلـــــذه 

ـا اجملتمع  هذا االجتاه أيضاً  يتماشىااللتزامات الناشئة. و  مـع املـدين التعبئة االجتماعية اليت يقوم 
ويعــزز االســتثمار والعقوبــات املتناميــة، وإزالــة يف إطــار مبــادرات متنوعــة، ال ســيما محلــة املقاطعــة 

  هذه اجلهود.
. يف إطـــار الســـعي إىل إعمـــال حقـــوق الفلســـطينيني يف ظـــل االحـــتالل "حـــرب املشـــروعية"  - 6

ـا تتـدهور، علـى  أن األوضاع تتسم باجلمود التام إنبالعتقاد لاملطول، مثة أسباب متزايدة  مل نقل إ
الـــرغم مـــن ســـلطة القـــانون الـــدويل واإلرادة الـــيت عـــربت عنهـــا الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة. زد 

يفقــــدون األمــــل يف املقاومــــة املســــلحة والدبلوماســــية احلكوميــــة أخــــذوا علــــى ذلــــك أن الفلســــطينيني 
ىل خــــوض "حــــرب مــــن أجــــل حولــــت آمــــاهلم يف إعمــــال حقــــوقهم األساســــية إفتالدوليــــة التقليديــــة. 

املشــــــروعية"، تقــــــوم علــــــى كفــــــاح علــــــى الصــــــعيد العــــــاملي يف ســــــبيل اهليمنــــــة علــــــى النقــــــاش املتعلــــــق 
باالســـتحقاقات القانونيـــة واملمتلكـــات املعنويـــة يف ســـياق النـــزاع، وهـــو كفـــاح مـــدعوم حبركـــة تضـــامن 

هـــذه العمليـــة يف ينبغـــي أن تؤديـــه  ولألمـــم املتحـــدة دور حاســـمعـــاملي بـــدأت تـــؤثر يف الـــرأي العـــام. 
نامجــة عــن تظلمــات بــدعمها املطالبــات الفلســطينية بــاحلقوق وبتــوفري تقييمــات ملــا يقــرتن بــذلك مــن 

  خرق إسرائيل مبادئ ومعايري القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. 
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ينية املتصـلة الفلسـطالمـات الظُ املسـتخدمة للنظـر يف اللغـة يعتقد املقرر اخلـاص أن  .اللغة  -7
خبرق القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان ال بـد أن تعكـس احلقـائق اليوميـة، 

تظـــل رهينـــة الصـــيغ التقنيـــة والعبـــارات امللطفـــة الـــيت حتجـــب املعانـــاة اإلنســـانية الـــيت تســـببها ال أن 
نونيـــة علـــى ســـكان االنتهاكـــات. لـــذا يبـــدو مـــن املناســـب وصـــف القيـــود املفروضـــة بصـــورة غـــري قا

"االحــتالل". بــدًال مــن " و"الطموحــات االســتعمارية" ضــم األراضــيالضــفة الغربيــة باإلشــارة إىل "
هــذه و عنصــريا".  وينــاقش مبزيــد مــن التفصــيل فيمــا يلــي مــا إذا كانــت تلــك القيــود تشــكل "فصــالً 

ود املنســقة مــا يُــزعم مــن أن مــن امللــّح بــذل املزيــد مــن اجلهــاللغــة تعــزز التوضــيحات علــى مســتوى 
  داخل هيئات األمم املتحدة يف سبيل إعمال حقوق الشعب الفلسطيين.

. أســفرت التطــورات يف املنطقــة، إذ اقرتنــت باحلصــار غــري القــانوين غــزة حالــة الطــوارئ يف  -8
ـدد مجيـع السـكان يف قطـاع غـزة. 2007املستمر منذ منتصف عام  ، عن حالـة طـوارئ خطـرية 
)، رغـم A/HRC/20/32، تظل غزة "حمتلة"، كمـا ورد يف تقـارير سـابقة (ومن منظار القانون الدويل

، وذلــك بســبب الســيطرة علــى 2005"فــك االرتبــاط" يف عــام املتمثلــة يف تنفيــذ إســرائيل خطتهــا 
احلدود واجملال اجلوي واملياه الساحلية، وبسبب الغارات العسكرية الدورية. والوضـع احلـايل دقيـق، 

ألساسية الكبـري يف مشـقة يوميـة للسـكان، الـذين يتعرضـون كـذلك خلطـر إذ يتسبب قصور البنية ا
األوبئــة. ويف وقــت كتابــة هــذا التقــارير، كانــت كميــات الوقــود الــيت تصــل إىل غــزة غــري كافيــة، ومل 
تكــن الكهربــاء متاحــة إال فــرتات وجيــزة، حبيــث يتعــذر علــى املستشــفيات تقــدمي العــالج املناســب 

ســرطان واالعــتالالت الكلويــة. ويتفــاقم الوضــع باســتمرار التــوترات للمصــابني بــأمراض خطــرية كال
بني السلطة الفلسطينية والسلطات احلاكمة يف غزة وبتوقف التعاون علـى احلـدود مـع مصـر. فقـد 

جمّمـــع األنفـــاق أفضـــت اهلـــواجس األمنيـــة املصـــرية إىل تشـــديد القيـــود يف معـــرب رفـــح، وإىل تـــدمري 
عـــض الصـــعوبات النامجـــة عـــن احلصـــار. واســـتجابت بعـــض جنـــويب غـــزة بعـــد أن كـــان قـــد خفـــف ب

البلدان، ال سيما تركيا وقطر، إىل هذا الوضع بتوفري خـدمات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، لكـن 
ـاء اً األوضاع تستلزم قدر  أكرب بكثري من املساعدة، مبا يف ذلك الضغط على إسـرائيل مـن أجـل إ
  احلصار غري القانوين.

تتمثل احلقيقة الصارخة يف أن سـكان غـزة اخلاضـعني لالحـتالل واحلصـار، . الطابع امللحّ   -9
وأكثر مـن نصـفهم أطفـال، ال يتلقـون مـا يسـتحقونه مـن محايـة مبوجـب القـانون الـدويل اإلنسـاين، 

بأن تتصرف على حنو حيمي السكان املـدنيني مـن اً عاماً الذي يفرض على سلطة االحتالل واجب
ذه االلتزامات الواردة يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، يتعـني علـى الضرر. وبالنظر إىل إخالل  إسرائيل 

األمم املتحدة واجملتمع الدويل عامة اختـاذ إجـراءات عاجلـة. فاملبـادئ الكامنـة يف مفهـوم املسـؤولية 
، والـيت عن احلماية تنطبق بصورة خاصـة فيمـا يبـدو علـى ظـروف الطـوارئ الـيت تعيشـها غـزة حاليـاً 

اً، لعامل صـور اجملـاري يف الشـوارع، والفيضـانات العارمـة، والـربد املـومسي بـل الـثلج أحيانـتنقلها إىل ا
  يف كل ذلك.املتخبطون واألطفال 
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  2004الجدار وفتوى عام   -ثانياً   
، ستكون عشر سنوات قد مرت على إصدار حمكمة العـدل 2014يف شهر متوز/يوليه   -10

ـــة فتواهـــا املعتمـــدة بشـــبه اإلمجـــاع خب ـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جـــدار يف الدولي صـــوص اآلث
). ويشــكل رفــض إســرائيل تنفيــذ هــذا احلكــم Corr.1و A/ES/-10/273األرض الفلســطينية احملتلــة (

هيئــة قضــائية يف األمــم املتحــدة، مبعــث قلــق أعلــى مــن أحكــام القــانون الــدويل، وقــد صــدر عــن 
  شديد.

مـــا هـــي اآلثـــار امـــة علـــى احملكمـــة كالتـــايل: "وقـــد كـــان الســـؤال الـــذي طرحتـــه اجلمعيـــة الع  -11
يف  بإقامتـهإسرائيل، السلطة القائمة بـاالحتالل، به اجلدار الذي تقوم تشييد القانونية الناشئة عن 

وحوهلـــا، علـــى النحـــو املبـــني يف تقريـــر الشـــرقية األرض الفلســـطينية احملتلـــة، مبـــا يف ذلـــك يف القـــدس 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة مبـا يف ذلـك  ،دئ القـانون الـدويلاألمني العام، وذلك من حيث قواعد ومبـا

وكــان رد حمكمــة العــدل  .)1("وقــرارات جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة ذات الصــلة؟ ،1949لعــام 
إىل أن تشـــييد اجلـــدار يف فلســـطني احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس  فقـــد خلصـــت إمجـــاالً اً. الدوليـــة قاطعـــ

للقـــانون الـــدويل. ومتثلـــت النقطـــة احلامســـة يف أن إســـرائيل مـــا  الشـــرقية، والنظـــام املقـــرتن بـــه خمالفـــان 
األحادي اجلانب تعديها كانت لتخالف القانون ببناء جدار أمين على حدود دولية قائمة، لكن 

للقانون الدويل. وقالت احملكمة إن إسـرائيل اً سافر اً شكل انتهاك 1967على إقليم حمتل يف عام 
ــا الدوليــة يف هــذا الصــدد. تتحمــل علــى الــدوام واجــب الوفــاء  أن إســرائيل وخلصــت إىل بالتزاما

اء الوضع غري القانوين ووقف البناء وتفكيك اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، وجبرب  ملزمة بإ
   ).145، الفقرة Corr.1و A/ES-10/273مجيع األضرار الناجتة عن بناء اجلدار (

بالتزامـــات إســـرائيل، قالـــت احملكمـــة إن مجيـــع الـــدول وإضـــافة إىل االســـتنتاجات املتعلقـــة   -12
ـــاء اجلـــدار وإن الـــدول األطـــراف يف  ملزمـــة بعـــدم االعـــرتاف بالوضـــع غـــري القـــانوين الناشـــئ عـــن بن

اقرتحـــت اً، اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة ملزمـــة بضـــمان امتثـــال إســـرائيل أحكـــام تلـــك االتفاقيـــة. وأخـــري 
عيـة العامـة وجملـس األمـن، يف املزيـد مـن اإلجـراءات اصـة اجلمخباحملكمة أن تنظر األمـم املتحـدة، و 

ـدف التغلـب علـى هـذا الوضـع غـري القـانوين الناشــئ عـن بنـاء اجلـدار والنظـام املقـرتن بـه (املرجــع 
  )(دال) و(هاء)).3(163السابق، الفقرة 

تبقــي يف ويف اســتخفاف واضــح بالقــانون الــدويل، واصــلت إســرائيل تشــييد اجلــدار، وهــي   -13
ويف وقــت  .)2(تبــني مســاره املــنقح 2006نيســان/أبريل  30خريطــة مؤرخــة علــى لشــبكي موقعــه ا

حبســـب تقـــديرات األمـــني العـــام اً كيلـــومرت   180صـــدور الفتـــوى، كـــان قـــد ُشـــيد مـــن اجلـــدار قرابـــة 

__________ 

 .10/14-قرار اجلمعية العامة دإط )1(
  .www.securityfence.mod.gov.il/Pages/ENG/route.htmانظر  )2(
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)A/ES-10/273 وCorr.1 ــــه82، الفقــــرة ــــك الوقــــت، ُعــــّدل مســــار أجــــزاء من ــــذ ذل ويف  .)3(). ومن
، A/68/502يف املائــة مــن اجلــدار ( 62عــام باالنتهــاء مــن بنــاء قرابــة ، أفــاد األمــني ال2013 عــام

منه قيد البناء، بينما مل يكن قد بدأ تشييد نسبة يف املائة إضافية  10). وكانت نسبة 22الفقرة 
  708 علـى زهـاءعنـد اكتمالـه يف املائة املتبقية من املسار املقرر. ومن املتوقع أن ميتد اجلدار  28

  كيلومرتات. 
سـار املقــرر للجــدار داخــل الضـفة الغربيــة، وســوف يفصــل امليف املائــة مــن  85ويقـع حنــو   -14

الضـــفة الغربيـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية ومـــا يســـمى املنطقـــة أراضـــي يف املائـــة مـــن  9.4ويعـــزل 
ــــود  .)4(احلــــرام ــــة والقي ــــة مــــن العزل ــــأثرة باجلــــدار درجــــات متفاوت وتعــــاين اجلماعــــات الفلســــطينية املت

مــن الفلســطينيني  )5(وضــة علــى حريــة تنقلهــا. ويقتضــي نظــام التصــاريح املقــرتن مبنطقــة التمــاساملفر 
أن يطلبـوا باسـتمرار تصـاريح مؤقتــة تسـمح هلـم مبواصـلة اإلقامــة يف منـاطق سـكنهم وقضـاء شــؤون 
م الـــيت تســـتدعي دخـــول منطقـــة التمـــاس أو اخلـــروج منهـــا. فـــال بـــد مـــن احلصـــول علـــى إذن  حيـــا

ات اإلســـرائيلية للوصـــول إىل األراضـــي الزراعيـــة الواقعـــة وراء البوابـــات اخلاضـــعة مســـبق مـــن الســـلط
للطـــرف اإلســـرائيلي، أو للـــذهاب إىل العمـــل والعـــودة منـــه، أو احلصـــول علـــى التعلـــيم واخلـــدمات 

، أو زيـارة األقـارب واألصـدقاء، أو ترتيـب زيـارات الفلسـطينيني غـري اخلـدماتالصحية وغريها من 
ات املقيمــــة. ويكلــــف إجــــراء التصــــاريح هــــذا العديــــد مــــن الفلســــطينيني مشــــقة املقيمــــني للجماعــــ

    .)6(يومية
وتفيد وزارة الدفاع بأن "اجلدار األمـين ال يضـم أراضـي إىل دولـة إسـرائيل ولـن يغـري صـفة   -15

. وتتمســــك إســــرائيل بــــأن الغايــــة مــــن اجلــــدار هــــي ضــــمان ومحايــــة )7(املقيمــــني يف تلــــك املنــــاطق"
، أيدت حمكمة العدل اإلسـرائيلية 2011ئيليني من اهلجمات اإلرهابية. ويف عام املواطنني اإلسرا

هذا املنطق األمين برفض طلبات منظمات غـري حكوميـة ادعـت أن نظـام التصـاريح يتـوخى انتـزاع 
املمتلكات وضم أراض فلسـطينية، زاعمـة أن اقتصـار تطبيقـه علـى الفلسـطينيني، دون املسـتوطنني 

 .)8(جنوب أفريقيـا أيـام الفصـل العنصـريإجراء متييزي شبيه بقوانني التصاريح يف ، يف املنطقة مثالً 

__________ 

أعادت بعض قرارات احملكمة العليا اإلسرائيلية ربط اجلماعات بالضفة الغربية. مكتب تنسيق الشـؤون اإلنسـانية  )3(
  .5)، الصفحة 2011ينية احملتلة، املستجدات املتعلقة باجلدار (متوز/يوليه يف األرض الفلسط

  .www.ochaopt.org/documents/ochaopt_atlas_barrier_affecting_palestinians_december2011.pdfانظر  )4(
  "منطقة عسكرية مغلقة" ُعينت بني اجلدار واخلط األخضر. )5(
 HaMoked: Center for the Defence of the Individual, “The permit regime: human rightsانظر  )6(

violations in West Bank areas known as the ‘seam zone’ ” (2013). 

www.hamoked.org/files/2013/1157660_eng.pdf.  
 .www.securityfence.mod.gov.il/Pages/ENG/route.htmانظر  )7(
؛ 8ينية احملتلـــة، املســـتجدات املتعلقـــة باجلـــدار، الصـــفحة مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية يف األرض الفلســـط )8(

 Virginia Tilley (ed.), Beyond Occupationاً . وانظـر أيضـHaMoked, “The permit regime", pp 14-15و

(2012), pp. 151-155 . 



A/HRC/25/67 

GE.14-10196 8 

غــري أن إعــالن احملكمــة ال يعلــو علــى مــا خلصــت إليــه حمكمــة العــدل الدوليــة مــن أن االنتهاكــات 
ليسـت ضـرورية لتلبيـة  اخلطرية حلقـوق الفلسـطينيني جـراء بنـاء اجلـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة

  ). 136، الفقرة Corr.1و A/ES/-10/273األمنية اإلسرائيلية املشروعة ( املتطلبات
وإذا كانت محاية املواطنني اإلسرائيليني بالفعل السبب الوحيد لبناء اجلـدار وإقـرار النظـام   -16

املقرتن به، فإن ذلك حيمل على التساؤل عما يدفع إسرائيل إىل مواصلة دعـم توسـع املسـتوطنات 
يف الضــفة الغربيــة الــذي يســتدعي نقــل عــدد مــن املــواطنني اإلســرائيليني إىل املنطقــة غــري القانونيــة 

ـــا الـــيت تقـــول إن اخلطـــر نـــابع منهـــا. ويبـــدو أن تواصـــل االســـتيطان يف الضـــفة الغربيـــة، مبـــا فيهـــا  ذا
، وقــد أثــار ذلــك فعليــاً  القــدس الشــرقية، الــيت يقطعهــا اجلــدار ينشــئ حالــة أمــر واقــع تشــكل توســعاً 

لــدى جملــس حقــوق اإلنســان، الــذي طالــب إســرائيل بامتثــال مضــمون الفتــوى (قــرار اً ديدشــاً قلقــ
  ).22/26اجمللس 

أما السكان الفلسطينيون الذين يعزهلم اجلدار عن باقي الضفة الغربيـة وخيضـعون لنظـام   - 17
ا مسألة  ، وإمنا مسألة حياة باتـت وضع فحسبالتصاريح وقيود أخرى فال يرون املسألة على أ

من الفلسطينيني إىل الرحيل والتخلي عن أراضيهم. وعلى سبيل اً متزايداً عدد ا، ما حدتطاق  ال
املثـال، يقـال إن قريـة النـيب صـموئيل حاولـت طيلـة سـنوات إصـالح مدرسـة القريـة. وموقـع القريــة 

لألمــم   يف منطقــة التمــاس يعقــد الوصــول إىل التعلــيم خارجهــا. وقــد صــرحت نائبــة األمــني العــام
ـــا القريـــة يفامل ، 2011  عـــام  تحـــدة للشـــؤون اإلنســـانية ومنســـقة املســـاعدات الطارئـــة، عنـــد زيار

ــا اجلــدار علــى الفلســطينيني. إنــه يقّســم اجملتمعــات  قائلــة: "أشــعر بــالفزع مــن الطريقــة الــيت يــؤثر 
ومينع تأمني اخلدمات. لقد زرت مدرسة مكونة من غرفة واحدة ال توجد فيها نوافذ وعدد قليل 

تســـــمح بـــــذلك. هـــــذا الوضـــــع غـــــري   مـــــن املرافـــــق الـــــيت ال ميكـــــن تطويرهـــــا ألن القـــــوانني ال اً جـــــد
، جنحـــت القريـــة يف تثبيـــت حاويـــة علـــى أرضـــية املدرســـة 2013ويف أيلول/ســـبتمرب  .)9(مقبـــول"

ُتستخدم كقاعة درس إضافية. غري أن املدرسة معرضة اليوم خلطر فقدان إحدى قاعتيها بسـبب 
وتتســـبب ظـــروف املعيشـــة املضـــنية هـــذه يف رحيـــل ســـكان  .)10(بنـــاءعـــدم احلصـــول علـــى رخصـــة 

 10يقل عـن   ال  ، الحظ جملس القرية أن ما2012  أقاموا يف املنطقة منذ زمن طويل. ويف عام
  . )11(ساكناً  260أسر غادرت القرية على مدى العقد املاضي، وهو ما يعادل حنو 

وهــي قريــة حماطــة . منــزالً  25قرابــة  ويتجســد مثــال آخــر يف منــازل قريــة النعمــان وعــددها  -18
، وال ميكـــن دخوهلـــا إال مـــن نقطـــة تفتـــيش إســـرائيلية، كمـــا ُمينـــع فيهـــا نشـــاط البنـــاء باجلـــدار أيضـــاً 

دون منـــــو األســـــر وتزايـــــد عـــــدد ســـــكان القريـــــة، إذ ال ميكـــــن تلبيـــــة اً رخـــــص، مـــــا حيـــــول فعليـــــ بـــــال

__________ 

 .14فحة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، املستجدات املتعلقة باجلدار، الص )9(
 وثائق مجعتها مفوضية حقوق اإلنسان. )10(
  .www.unrwa.org/galleries/photos/nabi-samuel-“we-are-living-inside-prisonانظر  )11(
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ض عـــددهم وهـــم يرقبـــون ونتيجـــة لـــذلك، شـــهد ســـكان القريـــة اخنفـــا .)12(االحتياجـــات الســـكنية
، 2006النمــــو املطــــرد ملســــتوطنة هــــار حومــــا غــــري القانونيــــة اجملــــاورة يف األرض احملتلــــة. ويف عــــام 

 .)13(نشرت منظمة احلق دراسة حالـة بشـأن مـا حيـدث يف النعمـان مـن إخـالء قسـري غـري مباشـر
ـــــــاً  ـــــــيت تواجههـــــــا اجلماعـــــــات يومي ـــــــات ال ـــــــى العقب ـــــــالني ملموســـــــني عل ـــــــيس هـــــــذان إال مث يف . و ول

فلســطيين  7 500، أفــادت تقــديرات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بــأن قرابــة 2012 عــام
 .)15(2003نســـمة يف عـــام  10 000بعـــد أن كـــانوا  ،)14(زالـــوا يعيشـــون يف منطقـــة التمـــاس مـــا

نسـمة عنـد اكتمـال  25 000وتفيد التقديرات بأن عدد الفلسطينيني يف منطقة التمـاس سـيبلغ 
   .)16(فلسطينيني املقيمني يف القدس الشرقيةاجلدار، دون حساب ال

باجلـدار والنظـام اً ما تُقمع بالعنف املظاهرات املتـواتر تنظيمهـا يف القـرى املتـأثرة تنديـداً وكثري   - 19
ويــرد يف موقــع شــبكي لقريــة بلعــني الزراعيــة الوصــف التــايل لكفــاح أهاليهــا: "تكــافح  .)17(املقــرتن بــه

ــا ومواردهــا[بلعــني] مــن أجــل احلفــاظ علــى أرا ... ويتظــاهر أهــايل  ... وحريتهــا ضــيها وأشــجار زيتو
كـــل مجعـــة أمـــام "موقـــع أشـــغال العـــار"، مـــدعومني بنشـــطاء إســـرائيليني ودوليـــني. ويـــرد اً  بلعـــني ســـلمي

  .)18(اجليش اإلسرائيلي كل مجعة باستخدام العنف املادي والنفسي"

 األمم سجلجملــــس املرحلــــي الصــــادر عــــن ويتجلــــى تــــأثري اجلــــدار يف حيــــاة األفــــراد يف التقريــــر   - 20
). A/ES-10/599(انظــر الوثيقــة احملتلــة  الفلسطينية األرض يف اجلدار تشييد عن الناشئة لألضراراملتحـدة 
اســتمارة مطالبــة بتســجيل األضــرار،  36 803، كانــت قــد وردت 2013يونيــه حزيران/وحبلــول 

ويف شـــروط األهليـــة مطالبـــة فصـــل فيهـــا تســـت 9 000مطالبـــة مـــن أصـــل  576ومل تكـــن ســـوى 
بإدراجهــا يف الســجل. وجيــوز ألصــحاب املطالبــات تقــدمي مطالبــات ضــمن فئــات خســائر منهــا: 

  .)19(الزراعة، والتجارة، والسكن، والعمل، واحلصول على اخلدمات، واملوارد العامة
__________ 

-www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/594-visiting-a-ghost-town-drawing-attentionانظـــر  )12(

to-the-plight-of-al-numan-village. 
-www.alhaq.org/10yrs/images/stories/PDF_Files/2%20Al-Numan%20Village%20حـــة علـــى العنـــوان متا )13(

%20a%20case%20study%20of%20indirect%20forcible%20transfer%20-

.%20November%202006.pdf. 
)14( OCHA-oPt, “The humanitarian impact of the barrier” (July 2012), p. 1 

(www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2012_english.pdf).  
يعتقد املقرر اخلاص أن حتويالت مسـار أجـزاء مـن اجلـدار ورحيـل الفلسـطينيني بسـبب اجلـدار والنظـام املقـرتن بـه  )15(

 عامالن سامها كالمها يف اخنفاض األعداد.
  .11ة، املستجدات املتعلقة باجلدار، الصفحة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتل )16(
-See Palestinian Grassroots Antiانظـــر احلملـــة الشـــعبية الفلســـطينية ملناهضـــة جـــدار الفصـــل العنصـــري،  )17(

apartheid Wall Campaign, www.stopthewall.org/2013/04/07/further-suppression-demonstrations-

occupation ،وبتسـليم ،www.btselem.org/demonstrations،وحمكمـة راسـل املعنيـة بفلسـطني ،Findings of 

the South Africa Session (2011).  
  .www.bilin-ffj.org/index.php?option=com_content&task= blogcategory&id=15&Itemid=34انظر  )18(
)19( Rules and Regulations Governing the Registration of Claims, art. 11, para. 1. Available from 

www.unrod.org/docs/UNRoD%20Rules%20and%20Regulations.pdf. 
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وأوصـــى املقـــرر اخلـــاص يف تقريـــره األول إىل اجلمعيـــة العامـــة بالتمـــاس مســـاعدة جملـــس   - 21
(ب)). وحيــــال الفتــــوى القاطعــــة الصــــادرة عــــن 51، الفقــــرة A/63/326نفيــــذ الفتــــوى (األمــــن لت

، الذي ناشدت فيه اجلمعية إسرائيل 10/15- حمكمة العدل الدولية وقرار اجلمعية العامة دإط
ا وســلوكها خــارج  التقيــد بــالفتوى، مــا انفكــت إســرائيل تتصــرف بتحــّد كمــا لــو كانــت سياســا

ســلطة القضــائية الدوليــة. وبــاقرتاب الــذكرى العاشــرة لصــدور الفتــوى، طائلــة القــانون الــدويل وال
اإلجراءات املشروعة الـيت ميكـن أن يتخـذها اجملتمـع الـدويل  يف لتباحث لحان الوقت مرة أخرى 

ما يُفرتض اً كي تتقيد إسرائيل بالقانون الدويل على حنو ما عرضته حمكمة العدل الدولية. وكثري 
ا قـد لية للمحكمة ال تؤثر على حالة االلتزامات الدولية إلسرائيل أن االستنتاجات القانون كو

وردت يف "فتــوى". وهــذا خطــأ. ذلــك أن فتــاوى حمكمــة العــدل الدوليــة هلــا مــن األثــر احلاســم، 
مـــن حيـــث ســـلطة القـــانون الـــدويل، مـــا حلكـــم صـــادر يف منازعـــة بـــني دولتـــني أو أكثـــر، غـــري أن 

املنازعــات بــني الــدول، ال ميكــن إنفاذهــا بصــورة مباشــرة  الفتــوى، خبــالف األحكــام الصــادرة يف
ـــزام  94باالعتمـــاد علـــى املـــادة  مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة. غـــري أن هـــذا الفـــرق ال يضـــعف الت
يف التزامـات قانونيـة دوليـة، وتقصـريها يف ذلـك اً هلذا القرار احلاسم رمسيـاً إسرائيل بالتصرف وفق

الشــعب الفلســطيين مــن أضــرار بهــا املســؤولية عمــا يلحــق جيعلهــا يف خــرق للقــانون الــدويل وحيمل
تراكمية. ولقد آن لألمم املتحدة منـذ زمـن أن تتخـذ إجـراءات ترمـي إىل محايـة حقـوق الشـعب 

    الفلسطيين وتقّر حبرمة ترابه وعالقة ذلك باحلق األساسي يف تقرير املصري.

  المستوطنات اإلسرائيلية وتفتيت فلسطين المحتلة  -ثالثاً   

  وقائع ميدانية    
اً خاصـــاً طابعـــاً عامـــ 46يكتســـي احـــتالل إســـرائيل التوســـعي املطـــول لفلســـطني منـــذ   - 22

يتمثـــل يف اســـتمرار إســـرائيل احلـــازم يف بنـــاء املســـتوطنات والتوســـع يف الضـــفة الغربيـــة، مبـــا فيهـــا 
ـا مبوجـب القـانون الـدويل ( ). 5و 4، الفقرتـان A/68/513القدس الشـرقية، غـري عابئـة بالتزاما

مــن أجــل التحقيــق يف وقــد جتلــى ذلــك بوضــوح يف اســتنتاجات البعثــة الدوليــة لتقصــي احلقــائق 
وعلــى مــدى الســنوات الســت املاضــية، أبلــغ املقــرر ). A/HRC/22/63( آثــار بنــاء املســتوطنات

يف الضـفة الغربيـة، مبـا فيهـا  )20(اخلاص بصفة دورية عن توسع املسـتوطنات والبـؤر االسـتيطانية
اللتـــزام إســـرائيل بتجميـــد توســـع املســـتوطنات، مبـــا يف اً رقية (وهـــو مـــا يشـــكل خرقـــالقـــدس الشـــ

ذلــــــك النمــــــو الطبيعــــــي، مبوجــــــب خريطــــــة الطريــــــق الــــــيت وضــــــعتها اجملموعــــــة الرباعيــــــة يف عــــــام 
ـــــــى حقـــــــوق اإلنســـــــان 2003 ـــــــذلك عل ـــــــار السياســـــــات واملمارســـــــات املتصـــــــلة ب )، وعـــــــن آث

__________ 

ــا القانون مبوجبرمسيــاً ــا معترف  غري مستوطنات هي املتقدمة االسيتطانيةالبــؤر  )20(  ماكثــرياً  اإلســرائيلي رغــم أ
 . احلكومي الدعم من بقدر تُنشأ
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املؤيــد للمســتوطنات أن املعســكر ويــّدعي  .)21(للفلســطينيني الــذين يعيشــون يف األرض احملتلــة
  لكن هذا الرأي يتعارض بوضوح مع الوقائع يف امليدان.  ،)22("املستوطنات ليست املشكلة"

ويتزايــد تفتيــت الضــفة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، بواســطة توليفــة مــن السياســات   -23
شـــاء منـــاطق التمـــاس، ونقـــاط وإنســـبيل الـــذكر ولـــيس احلصـــر: اجلـــدار؛ واملمارســـات تشـــمل علـــى 

يف حالـة  سـيما الالء القسـري (جـاضي والتخطيط؛ وهـدم املنـازل واإلالتفتيش؛ وتقييد تقسيم األر 
مجاعــات البــدو املوجــودة يف املنطقــة جــيم)؛ وســحب حقــوق اإلقامــة؛ وحتويــل مســاحات شاســعة 

زاع األراضــي مــن مــن أراضــي الضــفة الغربيــة إىل منــاطق عســكرية مغلقــة أو حمميــات طبيعيــة؛ وانتــ
ا لتحويلها إىل أراض زراعية تابعة للمستوطنني أو إىل مناطق صـناعية. وهـذا التفتيـت مـن  أصحا

الضفة الغربية، ويقوض من مث احلل العادل واملسـتدام القـائم تواصل شأنه أن حيول بال رجعة دون 
  .)23(على دولتني

مية االنتباه إىل "طفـرة املسـتوطنات ووجهت منظمة "السالم اآلن" اإلسرائيلية غري احلكو   -24
وحـــــدة جديـــــدة يف  3 472، وأفـــــادت بنشـــــر عطـــــاءات لبنـــــاء 2003بيـــــيب" يف عـــــام يف عهـــــد 

وحدة استيطانية جديدة يف األشهر الثمانية اليت تلـت  8 943مستوطنات، وبدعم خطط لبناء 
ــــاهو تــــويل  ــــاء ورغــــم وقــــف وجيــــز وحمــــدود ل .)24(2013يف آذار/مــــارس الســــلطة حكومــــة نتني بن

أثنــاء آخــر جولــة مــن حمادثــات الســالم الفاشــلة  2010يف عــام لفــرتة عشــرة أشــهر املســتوطنات 
قــدرة إســرائيل علــى وقــف النشــاط االســتيطاين إن أرادت ذلــك) طرحــت اً (وهــو قــرار أثبــت أيضــ

وحـدة سـكنية يف الضـفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، أثنـاء  5 302إسرائيل عطاءات لبنـاء 
  .)25(2013إىل كانون الثاين/يناير  2009من آذار/مارس  الفرتة
، إذ تـــزامن آخــــر أيضـــاً  وكـــان توقيـــت اإلعالنـــات املتعلقــــة بتوســـع مســـتوطنات اســــتفزازياً   -25

ـــــة مـــــن إفـــــراج إســـــرائيل عـــــن ســـــجناء فلســـــطينيني يف ســـــياق  ـــــني مـــــع اجلـــــولتني األوىل والثاني إعالن
. ومل يكن مـرور الوقـت يف أثنـاء 2013مفاوضات السالم اجلديدة اليت بدأت يف آب/أغسطس 

 "مزيـد "مـن الوقـائع امليدانيـةاً بالنسـبة إىل الفلسـطينيني، إذ يظهـر يوميـاً حمايـد الوضع الراهن عـامالً 
ا التفاوضـــي املفضـــل القـــائم علـــى القـــوة (عكـــس املفاوضـــات  الـــيت تعـــزز موقـــع إســـرائيل يف أســـلو

تجاجـــات األمـــم املتحـــدة، وكـــذلك الواليـــات القائمـــة علـــى احلقـــوق والقـــانون الـــدويل). ورغـــم اح
واالحتـــاد األورويب، علـــى النشـــاط االســـتيطاين، تواصـــل إســـرائيل اســـتخدام  )26(املتحـــدة األمريكيـــة

__________ 

)21( A/63/326, A/HRC/13/53/Rev.1, A/65/331, A/HRC/16/72, A/66/358, A/HRC/20/32. 
 .www.jpost.com/Opinion/Editorials/Settlements-arent-the-problem-330306انظر  )22(
)23( A/HRC/25/38, A/HRC/25/40, A/68/502 and A/68/513. 
-http://peacenow.org/Bibis%20Settlements%20Boom%20-%20March-November%202013%20انظـــــــر  )24(

%20FINAL.pdf.  
 .http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/summary-of-4-years-of-netanyahu-government.pdfانظر  )25(
 /www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.556645; www.un.org/News/Press/docs/2013انظــر )26(

sgsm15427.doc.htm.  
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ا االسـتيطانية القائمـة علـى التحـدي. ووصـف األمـني العـام  سلطة الدولة ومواردهـا لـدعم سياسـا
ا تؤدي دور    ).3، الفقرة A/68/513ات وتوسعها (الوثيقة يف بناء املستوطناً قيادياً إسرائيل بأ

ومــن املهـــم ذكـــر هـــذا العامــل األخـــري يف حـــال تقـــرر إزالــة املســـتوطنات القائمـــة يف إطـــار   -26
اتفـاق سـالم. وميكـن تصـنيف قرابـة نصـف املسـتوطنات املوجـودة يف الضـفة الغربيـة حبسـب نوعهــا 

اإليديولوجية"، وهـي مسـتوطنات  دوافعوال إما يف فئة "نوعية املعيشة" أو مزيج من "نوعية املعيشة
وقـد  .)27(عادة ما يقطنها مستوطنون معظمهم غري متدينني أو مـزيج مـن املتـدينني وغـري املتـدينني

يكون باسـتطاعة إسـرائيل أن تعيـد تشـجيع املسـتوطنني القـادمني ألغـراض اقتصـادية، الـذين أُقنعـوا 
ـــة بواســـطة  ـــة شـــىت، علـــى إعـــادة باالنتقـــال إىل مســـتوطنات الضـــفة الغربي إعانـــات وحـــوافز حكومي

. غـــري أنـــه ســـيكون مـــن األصـــعب عليهـــا 1967االســـتيطان غـــريب حـــدود إســـرائيل ملـــا قبـــل عـــام 
 ســـيما المســـتوطنة يف الضـــفة الغربيـــة،  70املقيمـــني يف حـــوايل اً إجـــالء املســـتوطنني األكثـــر تـــدين

بكثــــري منــــو الســــكان يف  يف املائــــة) الــــذي مــــازال يفــــوق 2.8بنمــــو أعــــداد ســــكان املســــتوطنات (
مـا إذا كانـت الوحـدة الناشـئة بـني املسـتوطنني حتـول دون اً وال يزال غري معروف أيضـ .)28(إسرائيل

تنفيذ اتفاق سالم مقبل يقوم على محل املستوطنني االقتصاديني على العودة إىل إسرائيل. وميكـن 
هـــذا االنقســـام مثـــل نـــع بـــال شـــك توقـــع أن يبـــذل املســـتوطنون اإليـــديولوجيون قصـــارى جهـــدهم مل

  هذا االتفاق.مثل وتنفيذ 
وكانـت أقليـة صـغرية مـن املسـتوطنني اإليـديولوجيني مسـؤولة عـن معظـم أعمـال العنــف   - 27

م  املرتكبــــة يف حــــق رجــــال ونســــاء وأطفــــال فلســــطينيني وأعمــــال العنــــف الــــيت اســــتهدفت بيــــو
م. ويف األشــهر العشــرة األوىل مــن عــام  ــ 361، أُبلــغ عــن 2013وممتلكــا مــن حــواث اً حادث

يف اً حادثـ 366منها عن إصـابة فلسـطينيني (مقارنـة مبـا جمموعـه  87عنف املستوطنني، أسفر 
ووقـــع معظـــم هـــذه احلـــوادث يف حمافظـــات نـــابلس ورام اهللا واخلليـــل. ويعـــزز  .)29()2012عـــام 
ئيلية القـانون اإلسـرا  احملاسبة وما يتصـل بـذلك مـن تقصـري قـوات إنفـاذ املستوطنات نقصُ  عنفَ 

  ).52إىل  42، الفقرات من A/68/513يف محاية مجاعات الفلسطينيني الضعيفة (الوثيقة 
طفــــــرة املســــــتوطنات يف اً وواكــــــب هــــــدم املنــــــازل وتشــــــريد اجلماعــــــات الفلســــــطينية أيضــــــ  -28
 533، ُهــدم 2013تشــرين األول/أكتــوبر إىل . ففــي الفــرتة مــن كــانون الثاين/ينــاير 2013 عــام

 969هياكـــــل ســــكنية، مـــــا أســــفر عـــــن تشـــــريد  205، منهــــا فلســـــطينياً اً يشــــيمع وهـــــيكالً  منــــزالً 
ومل تسـلم مـن اهلـدم اهلياكــل املمولـة مـن جهـات ماحنـة دوليـة، وهــي . طفـالً  441مـنهم  ،شخصـاً 

 96هياكــل حتمــل تكلفتهــا دافعــو ضــرائب مــن مجيــع أحنــاء العــامل وهــدمت الســلطات اإلســرائيلية 

__________ 

 35ضــمن فئــة "نوعيــة املعيشــة"، و منهــا 25مســتوطنة يف الضــفة الغربيــة،  136أحصــت منظمــة الســالم اآلن  )27(
مسـتوطنات ضـمن فئـة  6ضـمن فئـة "دوافـع إيديولوجيـة" و 70ضمن فئـة "نوعيـة املعيشـة/دوافع إيديولوجيـة"، و

 ).http://peacenow.org.il/ eng/content/settlements-and-outposts"األصولية املتشددة" (انظر 
 . 2013تشرين الثاين/نوفمرب  22إىل املقرر اخلاص، ورقة املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان املقدمة  )28(
  .www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_11_25_english.pdfانظر  )29(
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يشــمل مرافــق ســكن وميــاه وصــرف صــحي وتربيــة ماشــية يف مــن جهــات ماحنــة، مبــا  ممــوالً  هــيكالً 
  الضفة الغربية. 

ــذه  خاصــاً  وتــأثرت اجملتمعــات الرعويــة املقيمــة يف القــرى الصــغرية يف املنطقــة جــيم تــأثراً   -29
، أدانت مفوضة األمم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان 2013املمارسات اإلسرائيلية. ويف عام 

وتصـل  .)30( يقل عن ثالثـة جتمعـات بدويـة ورعويـة يف مشـال غـور األردنيف مناسبتني تدمري ما ال
انتهاكــات إســرائيل للقــانون الــدويل إىل حــد تعمــد منــع املســاعدة اإلنســانية العاجلــة الــيت يقــدمها 

    .)31(اجملتمع الدويل إىل اجلماعات الفلسطينية املتأثرة

  البؤر االستيطانيةمستقبل     
درت اللجنــــة الــــيت عينتهــــا احلكومــــة لبحــــث حالــــة البنــــاء يف ، أصــــ2012يف متوز/يوليــــه   -30

الضـــفة الغربيـــة والـــيت يرأســـها قاضـــي احملكمـــة العليـــا إدمونـــد ليفـــي (جلنـــة ليفـــي)، تقريرهـــا املتعلـــق 
بالوضــــع القــــانوين للمســــتوطنات اإلســــرائيلية يف الضــــفة الغربيــــة، وعرضــــت علــــى وجــــه اخلصــــوص 

البــــؤر ين لبنــــاء "املســـتوطنات غــــري القانونيــــة" (توصــــي بــــه مـــن خطــــوات لتســــوية الوضـــع القــــانو  مـــا
أن إىل مسـتوطنة). وخلصـت اللجنـة  100اً ) يف الضفة الغربيـة (ويفـوق عـددها حاليـاالستيطانية

قوانني االحتالل الدولية، مبا فيها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، ال تنطبـق علـى حالـة إسـرائيل الفريـدة يف 
الضــفة الغربيــة يف اخلطــاب اإلســرائيلي الــداخلي واحمليــل  يهــودا والســامرة (وهــو االســم املطلــق علــى

االستيطان يف الضفة الغربية اً إىل ارتباط مزعوم بالكتاب املقدس)، وأن من حق اإلسرائيليني قانون
  على الرغم من توافق اآلراء الدويل. 

اً فــبالقــانون الــدويل فحســب بــل أقــرت اعرتااً ومل تظهــر اســتنتاجات جلنــة ليفــي اســتخفاف  -31
ويف الواقع رأت اللجنـة اً. ، اليت مينعها القانون اإلسرائيلي رمسيالبؤر االستيطانيةشبه قانوين باً رجعي
القائمــة "تنشــأ بعلــم وتشــجيع وموافقــة ضــمنية مــن معظــم كبــار السياســيني  البــؤر االســتيطانيةأن 

ــا حتظــى باملوافقــة" قــد ســبق هــذا التقريــر و  .)32(ووزراء احلكومــة ورئــيس الــوزراء، ويفــرتض مــن مث أ
 البؤر االسـتيطانيةتاليا ساسون بشأن اً عن رئيسة النيابة العامة سابق 2005تقرير صادر يف عام 

غـــري القانونيـــة، وهـــو تقريـــر مل يـــذهب إىل حـــد إقحـــام أكـــرب سياســـيي البلـــد، لكنـــه اســـتنتج تـــورط 
ة اإلعمـار واإلسـكان، واإلدارة املنظمة الصهيونية العاملية (املمولة بالكامل من خزانـة الدولـة) ووزار 

جديدة غـري مـرخص هلـا،  بؤر استيطانيةاملدنية يف يهودا والسامرة، ومساعد وزير الدفاع يف إنشاء 

__________ 

 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13662&LangID=E andانظـر  )30(

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13786&LangID=E.  
)31( www.ochaopt.org/documents/unhc_obstriction_humanitarian_assistance_english.pdf.  
 .http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/D9D07DCF58E781C585257A3A005956A6انظر  )32(
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ــــة تتــــوىل إنشــــاء  ــــة غــــري منتخب ــــة  بــــؤر اســــتيطانيةوأشــــار إىل بريوقراطي ــــدة دون رخصــــة أو رقاب جدي
  .)33(قانونية

 البــؤر االســتيطانيةتقريــر ساســون وصــف أن أنــه علــى الــرغم مــن ويالحــظ املقــرر اخلــاص   -32
ا غري قانونية مبوجب القانون اإلسرائيلي وأوصى  التطـورات امليدانيـة منـذ ذلـك فـإن ، بتفكيكهابأ

جلنـــة اً احلـــني أظهـــرت أن احلكومـــات اإلســـرائيلية املتعاقبـــة فضـــلت اتبـــاع الـــنهج الـــذي تبنتـــه الحقـــ
يف مسـتوطنات الضـفة الغربيـة يف  وحـدات مشـّيدة 1 708وحدة، مـن أصـل  180ليفي. وتقع 

ــــؤر اســــتيطانية، داخــــل 2013النصــــف األول مــــن عــــام  ). ويف A/HRC/25/38(انظــــر الوثيقــــة  ب
يف  بــؤر اســتيطانية، أعلنــت إســرائيل عــن خطــط لتســوية الوضــع القــانوين ألربــع 2013أيار/مــايو 

ــا كمســتوطنات رمسيــة) ومل تعتمــد حكومــة  .)34(الضــفة الغربيــة (مــا يعــين بعبــارة أخــرى االعــرتاف 
نتنيــاهو قــط تقريــر ليفــي، لكــن جلنــة الكنيســت املعنيــة بالدســتور والقــانون والعدالــة مــن املتوقــع أن 

ـــذا 2013تنـــاقش التقريـــر يف بدايـــة كـــانون األول/ديســـمرب  ـــنم عـــن اهتمـــام جـــدي  ، وهـــو مـــا ي
  .)35(التقرير على أعلى املستويات يف إسرائيل

  س الشرقية"التوازن الديمغرافي" في القد    
يظل وضع القدس الشرقية إحدى أكثر املسائل إثارة للجدل من بني املسائل اليت يتعني   -33

ــــــــذكري  ــــــــزاع اإلســــــــرائيلي الفلســــــــطيين. وجيــــــــدر الت ــــــــأن جملــــــــس األمــــــــن أكــــــــد يف تســــــــويتها يف الن ب
) أن قــــــانون إســــــرائيل األساســــــي الــــــذي يعلــــــن القــــــدس، مبــــــا فيهــــــا املنطقــــــة 1980(478 قــــــراره

للقـــانون الــدويل وال يــؤثر يف تطبيــق اتفاقيــة جنيـــف اً مة إلســرائيل يشــكل انتهاكــاملضــمومة، عاصــ
  الرابعة يف فلسطني، مبا فيها القدس الشرقية.

ويعتــــرب الفلســــطينيون املقيمــــون يف القــــدس الشــــرقية أن وضــــعهم مــــا كــــان ليكــــون بتلــــك   -34
ـم كـانوا يعـاملون مبسـاواة وحيالقـدسضم عدم شرعية اهلشاشة، رغم  صـلون علـى خـدمات ، لـو أ

جيــدة يف جمــاالت التعلــيم والرعايــة الصــحية والســكن. والواقــع أن الفلســطينيني الــذين يعيشــون يف 
 .)36(وبريوقراطيــة القـدس الشـرقية يعتـربون "مقيمـني دائمـني" وخيضــعون لعمليـة تطهـري إثـين تدرجييـة

ة من دون رخص إسرائيلية وقد جتّسد ذلك يف إلغاء تصاريح اإلقامة، وهدم اهلياكل السكنية املبني
وهــو اً، وإجــالء األســر الفلســطينية قســر  ،)37(مــا يكــون احلصــول عليهــا شــبه مســتحيل)اً (الــيت غالبــ

__________ 

 www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/law/pages/summary%20of%20opinion%20concerning%20انظـر  )33(

unauthorized%20outposts%20-%20talya%20sason%20adv.aspx.  
-www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-to-legalize-four-west-bank-settlement-outpostsانظـــر  )34(

slated-for-demolition-1.524291. 
 .www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Knesset-panel-to-debate-Levy-Report-333137انظر  )35(
  .32، الفقرة A/HRC/20/32والوثيقة  ،14، الفقرة A/65/331الوثيقة  )36(
  .33-30، الفقرات A/68/513الوثيقة  )37(
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للحــق األساســي يف الســكن الالئــق، املنصــوص عليــه يف العهــد الــدويل اخلــاص اً مــا يشــكل انتهاكــ
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ــــة بشــــأن  2013عــــام وتضــــمن تقريــــر صــــادر يف   - 35 عــــن مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتجــــارة والتنمي
للسياسات اإلسرائيلية الـيت عرقلـت النمـو الطبيعـي  مفصالً اً االقتصاد الفلسطيين يف القدس الشرقية عرض

بــأن الفلســطينيني جيـربون علــى دفــع ضـرائب بلديــة مرتفعــة لقــاء اً لالقتصـاد الفلســطيين. وأفــاد التقريـر أيضــ
ويتجلـى ذلـك بصـفة  .)38(يف القـدس الشـرقيةغري متناسـبة وإنفاق عام منخفض بصورة  خدمات متدنية

خاصــة يف ميــدان التعلــيم، الــذي يتســم بــنقص قاعــات الــدرس، وارتفــاع يف إمجــايل معــدل التســرب الــذي 
عـام للنظـام املدرسـي العـريب وإمهال يف املائة يف حالة املدارس الفلسطينية يف القدس الشرقية  13يساوي 

  .)39(الغربيةالقدس قارنة بنظريه اليهودي على بُعد أمتار منه يف م
والوضع يف القدس الشرقية اليوم مثال مصغر لتفتيت األراضي اجلاري يف الضفة الغربيـة.   -36

إذ تسعى إسـرائيل بنشـاط إىل تقـويض احلضـور الفلسـطيين خدمـة هلـدفها املتمثـل يف احلفـاظ علـى 
ية. وكانـت هـذه سياسـة إسـرائيل طيلـة عقـود، وهـي سياسـة تعـرتف أغلبية يهودية يف القدس الشرق

يف املائـــة مـــن اليهـــود  70ـــا بلديـــة القـــدس، وتتمثـــل يف اإلبقـــاء علـــى تـــوازن دميغـــرايف يقـــوم علـــى 
  .)40(املائة من الفلسطينيني يف القدس يف 30مقابل 

وحق العيش  من القدس فقدوا صفة املقيمنياً فلسطيني 11 023وتفيد التقديرات بأن   -37
، 2013و 2004وخـالل الفـرتة مـا بـني عـامي  .)41(1996يف القدس الشرقية احملتلة منذ عام 

اً. فلســــطيني 1 943وحــــدة ســــكنية يف القــــدس الشــــرقية، مــــا أســــفر عــــن تشــــريد  492ُهــــدمت 
دون حساب املنازل الـيت هـدمها اً تتضمن هذه األرقام سوى الوحدات السكنية املهدومة رمسي وال

للغرامــات البلديــة اجملحفــة وتكــاليف اهلــدم الباهظــة اً الكني عقــب تلقــي أمــر باهلــدم جتنبــبعــض املــ
مدم املقرتنة    .)42(بيو

مــن بــني اخلطــط املعروضــة يف القــدس الشــرقية يف الســنوات  وتتمثـل أكثــر اخلطــط إشــكاالً   -38
ـــار حومـــا وجيلـــو وج ـــة األساســـية احمليطـــة  س يفـــات محـــاتو األخـــرية يف توســـيع املســـتوطنات والبني

س الشـرقية عـن يف اجتاه الشرق، وهو ما يهدد بعـزل القـد 1-وكذلك كتلة مستوطنات اخلطة هاء
اية املطاف بشكل حاسم علـى ضـمان عـدم  .)43(باقي الضفة الغربية ويتوقف حتقيق السالم يف 

  املساس أكثر حبقوق الفلسطينيني يف القدس الشرقية.

__________ 

  .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2012d1_en.pdfانظر  )38(
 .www.acri.org.il/en/2013/09/02/ej-edu-report-13انظر  )39(
)40( “EU Heads of Mission Jerusalem Report 2012”.  
 ). 2013ورقة قدمها إىل املقرر اخلاص االئتالف األهلي للحقوق الفلسطينية يف القدس (تشرين الثاين/نوفمرب  )41(
  ).www.btselem.org/planning_and_building/east_jerusalem_statistics( 2013تشرين الثاين/نوفمرب  30يف  )42(
)43( “EU Heads of Mission Jerusalem Report 2012”.  
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  يةالشركات في الجرائم الدولتواطؤ     
علــى مــدى الســنتني املاضــيتني، ركــز املقــرر اخلــاص اهتمامــه علــى الشــركات املنخرطــة يف   -39

تواطــؤ أعمــال جتاريــة وأنشــطة ماليــة ذات صــلة باملشــروع االســتيطاين اإلســرائيلي، وعلــى إمكانيــة 
قــدس الشــركات يف اجلــرائم الدوليــة املتصــلة باملســتوطنات اإلســرائيلية يف الضــفة الغربيــة، مبــا فيهــا ال

  .)44(الشرقية
لرتكيز على أنشطة األعمال التجارية يف املسـتوطنات لتحقيـق أغـراض منهـا إقـرار ا جرىو   -40

للقـــانون اً تـــدبري للمســـاءلة فيمـــا يتعلـــق بااللتزامـــات الناشـــئة للشـــركات جتـــاه حقـــوق اإلنســـان وفقـــ
يتــوخ املقــرر اخلــاص الــدويل وللمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان. ومل 

األعمــال التجاريــة يف اجلــرائم الدوليــة شــركات تــوفري أســاس قــانوين متــني يقــّيم علــى أساســه تــورط 
إىل أن يعــرض بوضــوح خمــاطر ذلــك النشــاط ومــا اً املتصــلة باملســتوطنات فحســب وإمنــا ســعى أيضــ

تـــب علـــى يقـــرتن بـــه مـــن تكـــاليف مـــن حيـــث الســـمعة وكـــذلك النتـــائج القانونيـــة الـــيت ميكـــن أن ترت 
  مزاولة األعمال التجارية يف املستوطنات.

يف تقريـر مشلها حتليـل ورد شركة  13وكانت الردود الواردة من بعض الشركات من أصل   -41
فيمـــا يتعلـــق مبشـــاركة اً . ومـــع ذلـــك ُســـجل عـــدد مـــن التطـــورات مـــؤخر متباينـــة )A/67/379ســـابق (

ن الضــغط العــام واالهتمــام اإلعالمــي أعمــال جتاريــة أخــرى يف املســتوطنات، وهــو مــا يــدل علــى أ
  يأتيان ببعض النتائج األخالقية، وما يشجع احلكومات على مزيد االحرتاس.

 Royal HaskoningDHVاملســتجدات اإلجيابيــة يف هــذا الصــدد حالــة شــركة بعــض وتشــمل   - 42
ــاء عقــد مــع بلديــة القــدس لبنــاء 2013اهلولنديــة الــيت أعلنــت يف أيلول/ســبتمرب  حمطــة  قرارهــا إ
 Vitensويف كــــانون األول/ديســــمرب، قــــررت شــــركة  .)45(ملعاجلــــة ميــــاه الصــــرف يف القــــدس الشــــرقية

ــا بشــركة ميكــوروت اإلســرائيلية الوطنيــة للميــاه، معللــة قرارهــا  اهلولنديــة خلــدمات امليــاه قطــع عالقا
 الســـويدي Nordeaوقبـــل ذلـــك اســـتبعد مصـــرف  .)46(بشـــواغل متصـــلة بامتثـــال القـــوانني الدوليـــة

الـــيت ذكرهـــا املقـــرر  Cemex، شـــركة 2013النروجيـــي مـــن حافظـــة اســـتثماراته، يف آب/أغســـطس 
اخلاص يف تقريره السابق، وذلـك بسـبب اسـتخراج مـوارد طبيعيـة غـري متجـددة مـن أرض فلسـطني 

ـذه األمثلـة كـي حتـذو حـذوها، وكـي  .)47(احملتلة وينبغي أن يسرتشد املزيد من البلدان والشركات 
ا عـــن حـــث الشـــركات اخلاضـــعة لســـلطتها علـــى أن تتصـــرف وفقـــتنبـــه احلكو  اً مـــات إىل مســـؤوليا

  للقانون الدويل.

__________ 

)44( A/67/379, A/HRC/23/21, A/68/376.  
 .=https://www.un.org/apps/news//story.asp?NewsID=45812&Cr=palestin&Cr1انظر  )45(
-www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Dutch-firm-severs-ties-with-Mekorot-over-Westانظر  )46(

Bank-policy-even-as-Israel-Jordan-PA-sign-major-water-deal-334597. 
)47( Palestinian BDS National Committee, submission to Special Rapporteur (November 2013). 
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مــن اً جوهريــاً األعمــال التجاريــة جانبــشــركات مــن جانــب العنايــة الواجبــة ويف حــني متثــل   -43
، كمــا أشــارت إليــه بعثــة تقصــي احلقــائق مســؤوليتها كشــركات، فــإن مــن واجــب احلكومــات أيضــاً 

طنات، أن تتخذ تدابري لضمان عدم اعرتافهـا بوضـع غـري قـانوين ناشـئ عـن األنشـطة بشأن املستو 
ا إسرائيل ويف هذا الصدد، متثل املبـادئ التوجيهيـة الـيت اعتمـدها  .)48(غري القانونية اليت تضطلع 

االحتــــاد األورويب، والــــيت تــــنص علــــى أن مجيــــع االتفاقــــات املربمــــة بــــني إســــرائيل واالحتــــاد األورويب 
ص املــنح واجلــوائز والصــكوك املاليــة الــيت ميوهلــا االحتــاد األورويب جيــب أن تــذكر اآلن بوضــوح خبصــو 

، خطــوة 1967 وصــراحة عــدم انطباقهــا علــى األراضــي الفلســطينية الــيت احتلتهــا إســرائيل يف عــام
  يف االجتاه الصحيح.

وبريطانيـــا  جتـــاه إصـــدار حكومـــة اململكـــة املتحـــدةاً ويشـــعر املقـــرر اخلـــاص بالتفـــاؤل أيضـــ  -44
مبــادئ توجيهيــة لألعمــال التجاريــة تعــرض للمــرة األوىل خمــاطر اً الشــمالية مــؤخر  أيرلنــداالعظمــى و 

التجــــــارة مــــــع املســــــتوطنات اإلســــــرائيلية، وحتــــــذر علــــــى وجــــــه اخلصــــــوص مــــــن املخــــــاطر القانونيــــــة 
مشــيدة  ،تعتــرب، مــن منظــار القــانون الــدويل واالقتصــادية النابعــة مــن كــون املســتوطنات اإلســرائيلية

ا كجزء شرعي من إقليم إسرائيل   .)49(على أرض حمتلة وال يُعرتف 

  التجارة مع المستوطنات    
ــــه خبصــــوص   -45 ــــدول األعضــــاء في ــــبعض مــــن ال ــــداها االحتــــاد األورويب وال ــــيت أب ــــة ال إن العناي

 قــود بصــورة طبيعيــة إىل طــرح األســئلة التاليــة: هــلتمســؤولية الشــركات العاملــة يف فلســطني احملتلــة 
ــا يف العالقــات التجاريــة مــع املســتوطنات؟ وإذا كانــت  تطبــق البلــدان معــايري حقــوق اإلنســان ذا
بيانـــات االحتـــاد األورويب والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة املنـــددة بتوســـع املســـتوطنات تكـــرر انتفـــاء 

ت والشـــرعية عنهـــا، فينبغـــي إذن اختـــاذ خطـــوات لضـــمان أن تعـــرب اإلجـــراءات ذا القانونيـــةالصـــبغة 
بوقـف التجـارة  عن التزام صادق حبقوق اإلنسان واحرتام القانون الـدويل، وذلـك مـثالً اً الصلة أيض

  حبظر الواردات من منتجات املستوطنات.اً مع املستوطنات بدء
ــــة   -46 ويف حــــني ال حيــــق ملنتجــــات املســــتوطنات اإلســــرائيلية االســــتفادة مــــن املعاملــــة التعريفي

راكة بــني االحتــاد األورويب وإســرائيل، مــا زال مــن املمكــن العثــور يف التفضــيلية يف إطــار اتفــاق الشــ
جـة مسـتوردة مـن ز د األورويب علـى منتجـات زراعيـة طارفوف العديد من احملالت الكربى يف االحتا

ــــا "مصــــنوعة يف إســــرائيل"  لكنهــــا معرفــــة زوراً  -املســــتوطنات  ــــك بســــبب الطــــابع  -علــــى أ وذل
إىل أن االحتاد األورويب يظل أحد أهم الشـركاء التجـاريني اً ونظر الطوعي ملتطلبات وسم البضائع. 

دوالر، فــإن فــرض حظــر علــى مليــون  300للمســتوطنات، حيــث تبلــغ قيمــة الصــادرات الســنوية 
عـدم نسـيان أن التجـارة مـع املسـتوطنات أيضاً منتجات املستوطنات سيكون له أثر كبري. وينبغي 

ات الفلسطينية احملرومة من الوصول إىل األراضي الزراعيـة مرتبطة بانتهاك حقوق اإلنسان للجماع
  اخلصبة واملياه وموارد طبيعة أخرى.

__________ 

  .117و 116، الفقرتان A/HRC/22/63الوثيقة  )48(
  .www.theguardian.com/world/2013/dec/09/uk-government-warns-over-business-israeli-settlementsانظر  )49(
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بواســــطة التجــــارة، لــــن يكــــون للبيانــــات غــــري القانونيــــة وطاملـــا اســــتمر دعــــم املســــتوطنات   -47
التجــاريني الرئيســيني إلســرائيل صــدى كبــري يف  املنــددة بتوســع املســتوطنات والصــادرة عــن الشــركاء

  اإلنسان يف فلسطني احملتلة. أرض الواقع، وسيتواصل تورط دول أخرى يف انتهاك حقوق 

  قطاع غزة  -رابعاً   
يف غضون السـنوات السـت لواليـة هـذا املقـرر اخلـاص، شـهد سـكان قطـاع غـزة عمليتـني   -48

ص املصــبوب، يف الفــرتة مــن كــانون األول/ديســمرب عســكريتني إســرائيليتني رئيســيتني (عمليــة الرصــا
)، 2012عملية ركيزة الـدفاع يف تشـرين الثـاين/نوفمرب و  ،2009إىل كانون الثاين/يناير  2008

الســـكان إســـرائيلي غـــري قـــانوين. وتكبّـــد مـــن حصـــار ) 2007(منـــذ حزيران/يونيـــه وهـــم يعـــانون 
املتحـدة العمليتني. ولقد وثّقت األمـم  جراء هاتني ةوخسائر فادحإصابات املدنيون الفلسطينيون 

  .  )50(هذه األحداث توثيقاً جيداً 
. ويف الشهور األخـرية، دمـرت 2013حزيران/يونيه منذ  تفاقم الوضع اإلنساين يف غزةو   -49

السلطات املصرية معظم األنفاق، اليت كانت متثل رغم مشاكلها طوق جناة للسكان، ممـا كـان لـه 
لى توافر الوقود بأسعار معقولة يف غزة. وأفضى هذا الوضع إىل نقص تأثري خطري بصفة خاصة ع

حــــاد يف الطاقــــة ترتــــب عليــــه إغــــالق مرافــــق معاجلــــة ميــــاه الصــــرف الصــــحي، وتعطيــــل اخلــــدمات 
وبنوك الدم ووحدات العناية عمليات غسل الكلى والعمليات اجلراحية الصحية املتخصصة، مثل 

. وعلـى وجـه العمـوم، )51(املرضى الضعفاء يف غزة للخطر املركزة واحلاضنات، وهو ما عّرض حياة
حـــال اإلغـــالق املتـــواتر ملعـــرب رفـــح يف الشـــهور األخـــرية دون احلصـــول علـــى رعايـــة صـــحية بتكلفـــة 

نظــام الصــحة يف القيــود الـيت يعانيهــا معقولـة يف مصــر، وهــي الرعايـة الــيت تظــل أساسـية بــالنظر إىل 
  غزّة. 
اإلنســــان الــــيت ارتكبتهــــا إســــرائيل يف فــــرض إجــــراءات  ومتثلــــت أفظــــع انتهاكــــات حقــــوق  -50

تعســفية لــدخول املنــاطق البحريــة والربيــة احملظــورة باســتعمال القــوة املفرطــة، وهــو مــا أثّــر علــى حنــو 
بســـبب اعتمـــادهم علـــى هـــذا  يف حيـــاة الصـــيادين واملـــزارعني الفلســـطينيني ويف حيـــاة أســـرهمبـــالغ 
نتشر من انتهاكات حقـوق اإلنسـان ) أكثر ما يA/68/502(اً جيداً . ووّثق األمني العام توثيقاملورد
مـــا تفرضـــه إســـرائيل مـــن قيـــود صـــارمة علـــى بينهـــا باحلصـــار وتشـــمل انتهاكـــات مـــن اً أيضـــرتبطـــة امل

دخول غزة واخلروج منها وما يرتتب على هذه القيود من آثـار سـلبية علـى حقـوق فلسـطينيي غـزة 
ك، تتسبب القيود الصارمة املفروضة علـى الصـادرات يف التعليم والصحة والعمل. وإىل جانب ذل

. والقــرار )52(أوضــاع الفقــر فيهــاقــدرات اقتصــاد غــزة وتفــاقم تقــويض (وعمليــة تقييــد الــواردات) يف 
__________ 

)50( A/HRC/12/48, A/HRC/22/35/Add.1 and A/HRC/23/21. 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14028&LangID=Eانظر  )51(
 .www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/0/4320.pdf انظر )52(
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اإلسرائيلي األخري القاضي مبنع مرور الصادرات من غزة إىل الضفة الغربية، رغـم حصـول إسـرائيل 
، يشهد على احلرمان من احلـق يف التنميـة يف غـزة، على شاشة لفحص احلاويات كهبة من هولندا

ا تستجيب لشواغل أمنية حبتة   . )53(وينسف ما تّدعيه إسرائيل من أن إجراءا

  مسألة الفصل العنصري والعزل  -خامساً   
مـن أجـل  2007، كّرر املقرر اخلاص الدعوة اليت وّجهها سلفه يف عام 2011يف عام   -51

دل الدوليـة لكـي تصـدر فتـوى حـول مـا إذا كانـت "عناصـر االحـتالل إحالة احلالة إىل حمكمـة العـ
. وعلـى حنـو أدق، أوصـى )54(من أشكال االستعمار والفصل العنصري" (اإلسرائيلي) متثل شكالً 

الطويــل األمــد للضــفة الغربيــة  حــتاللاءات الــيت تفيــد بــأن االبــأن يطلــب مــن احملكمــة تقيــيم االدعــ
"االستعمار" و"الفصـل العنصـري" و"التطهـري العرقـي"، وهـو والقدس الشرقية ينطوي على عناصر 

مـــا يتعـــارض مـــع القـــانون الـــدويل اإلنســـاين يف ظـــل ظـــروف االحـــتالل العســـكري واالنتقـــاص غـــري 
أي فتـوى يف أعقـاب تلتمس  . ومبا أنه مل)55(املشروع من حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري

يف هـذا التقريـر تباعاً، فإن املقرر اخلـاص يتحمـل اخلاصون  ر اليت أعّدها املقررونالتقارير آنفة الذك
مـــن مهمـــة حتليـــل مـــا إذا كانـــت ادعـــاءات الفصـــل العنصـــري يف فلســـطني احملتلـــة تســـتند إىل اً جـــزء

أسس متينـة. وينـاقش املقـرر اخلـاص السياسـات واملمارسـات اإلسـرائيلية مـن منظـور احلظـر الـدويل 
  ري.للتمييز اإلثين والعزل والفصل العنص

  اإلطار القانوني     
إســرائيل، بصــفتها دولــة وســلطة احــتالل، إن حيظــر القــانون الــدويل الفصــل العنصــري، و   -52

ذا احلظر. ومبوجب الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيـف، الـذي  القـانون يعـرب عـن ملزمة 
ي، ُتصـــّنف "ممارســـة علـــى الصـــعيد العـــاملاً ملزمـــ بروتوكـــوالً  علـــى نطـــاق واســـعالـــدويل ويعتـــرب مـــن مث 

التفرقــة العنصــرية وغريهــا مــن األســاليب املبنيــة علــى التمييــز العنصــري واملنافيــة لإلنســانية واملهينــة، 
ا النيــــل مــــن . وعــــالوة علــــى ذلــــك، )56(الكرامــــة الشخصــــية" كخروقــــات جســــيمة والــــيت مــــن شــــأ

تحــــدة لقــــانون يف مــــؤمتر األمــــم املاً الحظــــت جلنــــة القــــانون الــــدويل أن احلكومــــات اتفقــــت عمومــــ
الفصــل  ) علــى أن تشــمل أشــكال احلظــر الــيت تشــّكل قواعــد قطعيــة مســألة1968املعاهــدات (

من االتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال  3. وإىل جانب ذلك، تنص املادة )57(العنصري
التمييــــز العنصــــري علــــى أن "تشــــجب الــــدول األطــــراف بصــــفة خاصــــة العــــزل العنصــــري والفصــــل 

__________ 

 .www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.562465 انظر )53(
)54( A/HRC/16/72 و8، الفقرة ،A/HRC/4/17 .3، ص. 
 (ب).32، الفقرة A/HRC/16/72 انظر )55(
 .A/HRC/16/72)(ج)، 4(85املادة  )56(
)، 2001مشـفوعة بالتعليقـات (ًا، مشاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـ )57(

 والتعليقان. 41و 40املادتان 
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ة يف األقــــــاليم اخلاضــــــعة تتعهــــــد مبنــــــع وحظــــــر واستئصــــــال كــــــل املمارســــــات املماثلــــــالعنصــــــري، و 
. ويف اجلولـــة الثانيـــة مـــن االســـتعراض الـــدوري الشـــامل إلســـرائيل املعقـــودة يف تشـــرين )58(لواليتهـــا"

، أوصــت جنــوب أفريقيـــا إســرائيل بــأن "حتظـــر سياســات وممارســات العـــزل 2013األول/أكتــوبر 
رط يف الفلســطينيني الــذين يعيشــون يف األرض الفلســطينية احملتلــة" العنصــري الــيت تــؤثر بشــكل مفــ

)A/HRC/25/15 202-136، الفقرة .(  
ويشــمل الفصــل العنصــري هيمنــة فئــة عرقيــة علــى أخــرى، وقــد حيــتج الــبعض بــالقول إن   -53

مـا. غـري م يف ذلك شأن الفلسطينيني فئتني عرقيتني يف حد ذا  اليهود اإلسرائيليني ال ميثلون شأ
من االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـري توّضـح يف تعريفهـا  1أن املادة 

اً للتمييــز العنصــري أن التمييــز العنصــري ال يســتند إىل عنصــر العــرق فحســب وإمنــا قــد يســتند أيضــ
أو النســـب  إىل "أي متييـــز أو اســـتثناء أو تقييـــد أو تفضـــيل يقـــوم علـــى أســـاس العـــرق أو اللـــون أو

األصــــل القــــومي أو اإلثــــين". وشــــّددت اللجنــــة املعنيــــة بالقضــــاء علــــى التمييــــز العنصــــري علــــى أن 
، "جبميــع األشــخاص الــذين ينتمــون إىل أعــراق 1للتعريــف الــوارد يف املــادة اً وفقــ تعلــق،االتفاقيــة ت

  .  )59(ثنية خمتلفة أو إىل سكان أصليني"خمتلفة أو جمموعات وطنية أو إ
ـــة عليهـــا  2ة ويـــرد يف املـــاد  -54 ـــة الدوليـــة لقمـــع جرميـــة الفصـــل العنصـــري واملعاقب مـــن االتفاقي

"تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز ا تعريف مفّصل جلرمية الفصل العنصري ينص على أ
ة لتلـــك الـــيت متـــارس يف اجلنـــوب األفريقـــي"، وتنطبـــق علـــى "األفعـــال الالإنســـانية  العنصـــريني املشـــا

وإدامــة هيمنــة فئــة عنصــرية مــا مــن البشــر علــى أيــة فئــة عنصــرية أخــرى مــن  املرتكبــة لغــرض إقامــة
الدوليــة إىل اجلنائيــة لمحكمــة لالبشــر واضــطهادها بصــورة منهجيــة". ويشــري نظــام رومــا األساســي 

علـــى أن هــذه األفعـــال ال تعتـــرب اً (ح)) ويــنص أيضـــ2، الفقـــرة 7هــذه العناصـــر األساســية (املـــادة 
إذا ارتكبت "يف إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد أية جمموعـة مـن  "جرائم ضد اإلنسانية" إال

). ودون املساس بأي اختالفات ممكنـة 1، الفقرة 7السكان املدنيني، وعن علم باهلجوم" (املادة 
ســيعاجل الفصــل العنصــري  اً، بــني عناصــر الفصــل العنصــري كجرميــة دوليــة وفعــل غــري مشــروع دوليــ

، بـالرتكيز علـى األفعـال الالإنسـانية الـواردة يف الفقـرات مـن (أ) كمفهوم واحد لغـرض هـذا التقريـر
  . )60(ة الفصل العنصري واملعاقبة عليهامن االتفاقية الدولية لقمع جرمي 2إىل (و) من املادة 

  اً عنصري وفصالً  أفعال يمكن أن تشكل عزالً     
ـــــة الشخصـــــي2تتعلـــــق املـــــادة   -55 ـــــاة واحلري ة، بطـــــرق (أ) حبرمـــــان شـــــخص مـــــن احلـــــق يف احلي
إحلـــاق أذى بـــدين أو عقلـــي خطـــري أو التعـــدي علـــى احلريـــة أو التعـــذيب، ‘ 2‘القتـــل و‘ 1‘ منهـــا
، تتنـــاول ‘1‘(أ)2نونيـــة. وفيمـــا يتعلـــق باملـــادة التوقيـــف التعســـفي والســـجن بصـــورة غـــري قا‘ 3’و

__________ 

اج الفصــل العنصــري يف االتفاقيــة علــى جنــوب أفريقيــا حصــرياً، حتظــر االتفاقيــة بصــرف النظــر عــن احتمــال أن يســري إدر  )58(
 ).1995(19  مجيع أشكال العزل العنصري. انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم

 .1)، الفقرة 1999(24التوصية العامة رقم  )59(
. غـري أن دف منهـا تطبيقهـا علـى جنـوب أفريقيـا حصـرياً يف االتفاقية ويُناقش ما إذا كان اهل إسرائيل ليست طرفاً  )60(

 االتفاقية تواصل تأكيد حظر الفصل العنصري يف القانون الدويل.
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يف  قـــرارات األمـــم املتحـــدة وتقاريرهـــا املتتاليـــة علـــى حنـــو واســـع اســـتمرار قـــوات األمـــن اإلســـرائيلية
االستعمال املفرط للقوة وغياب املسـاءلة عـن انتهاكـات القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل 

. ويُقتــل الفلســطينيون بســبب الغــزو العســكري اإلســرائيلي املنــتظم لفلســطني )61(حلقــوق اإلنســان
سـتهدف؛ وتنفيـذ احملتلة؛ واستعمال القوة املميتة ضد املتظاهرين؛ والتأييد الرمسي ألعمـال القتـل امل

  .)62(عمليات عسكرية واسعة النطاق
وحسب مركز بتسليم حلقوق اإلنسان، فإن عدد الفلسطينيني الذين قتلوا على يد قوات   -56

وبعــد . )63(شــخص 1 400ينــاهز  2000و 1987الفــرتة مــا بــني عــامي  األمــن اإلســرائيلية يف
حـىت طينيني إذ بلـغ عـدد القتلـى ، تسارعت وترية قتل قـوات األمـن اإلسـرائيلية للفلسـ2000 عام

ومشـــــل هـــــذا العـــــدد أزيـــــد  .)64(قتيـــــل 6 700 مـــــا يفـــــوق 2013تشـــــرين األول/أكتـــــوبر شـــــهر 
مــدين مل يشــاركوا يف عمليــات قتــال. وتفيــد إحصــاءات مركــز بتســليم بــأن إســرائيل  3 100 مــن

وا يشــارك مــنهم مل 318يف عمليتهــا العســكرية "الرصــاص املصــبوب" يف غــزة،  طفــالً  344قتلــت 
مـــنهن كانتـــا نســـاء فلســـطينيات اثنتـــان  110يف عمليـــات القتـــال. وخـــالل هـــذه العمليـــة، قُتلـــت 

ن إضابطيت شرطة بينما مل يشارك بقيـتهن يف أعمـال القتـال. وخـالل عمليـة "ركيـزة الـدفاع"، قيـل 
فلســـــــــطيين، ثلـــــــــثهم مـــــــــن األطفـــــــــال مـــــــــدين  100قـــــــــوات األمـــــــــن اإلســـــــــرائيلية قتلـــــــــت حـــــــــوايل 

)A/HRC/22/35/Add.1 6، الفقرة .(  
وأفضـت سياســة القتـل املســتهدف الـيت تتبعهــا قـوات األمــن اإلسـرائيلية إىل ســقوط املزيــد   -57

إىل كــانون  2000خــالل الفــرتة املمتــدة مــن أيلول/ســبتمرب اً فلســطيني 369مــن القتلــى، إذ قُتــل 
بلـــغ متوســـط مـــن مت قـــتلهم يف أي عمليـــة معينـــة شخصـــاً أو شخصـــني . 2013األول/ديســـمرب 

خــالل هــذه الفــرتة اً قتيــل عمــدت قــوات األمــن اإلســرائيلية إىل اســتهدافه. وهكــذا، قُتــل أيضــل لكــ
  .)65(مل يكونوا مستهدفنياً فلسطيني 453نفسها 

ونشرت املنظمة غري احلكومية "كسر جـدار الصـمت" روايـات فرديـة جلنـود سـابقني يف   - 58
إســـــرائيل جتـــــاه الشـــــعب احملتـــــل: قـــــوات الـــــدفاع اإلســـــرائيلية تشـــــهد علـــــى السياســـــة الـــــيت تتبعهـــــا 

هـو خــتم املوافقـة علــى أي هجـوم تشــّنه قـوات الــدفاع اإلسـرائيلية يف األراضــي، ‘ اإلرهــاب  منـع‘"
حيـــول دون التمييـــز بـــني اســـتعمال القـــوة ضـــد اإلرهـــابيني واســـتعماهلا ضـــد املـــدنيني. وهكـــذا،   مـــا

__________ 

ــــــال  )61( ــــــة A/HRC/22/35و ،A/65/366و ،A/66/356، وA/67/372و ،A/68/502علــــــى ســــــبيل املث ؛ وقــــــرار اجلمعي
 .19/16و 22/28؛ وقرارا جملس حقوق اإلنسان 67/118العامة 

)62( Russell Tribunal, Findings (2011) 22-5، الفقرة. 
 .www.btselem.org/statisticsانظر  )63(
 املرجع نفسه. )64(
 .www.btselem.org/statisticsانظر  )65(



A/HRC/25/67 

GE.14-10196 22 

ـــا الراميـــة إىل تر  هيـــب الشـــعب الفلســـطيين برمتـــه تســـتطيع قـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية تربيـــر إجراءا
  . )66(وقمعه"

وكلمــة "قتــل" كمــا أشــري إليهــا يف االتفاقيــة الدوليــة بشــأن قمــع جرميــة الفصــل العنصــري   -59
 - واملعاقبة عليها تعين مبفهومها البسيط قتل الـنفس بطريقـة غـري قانونيـة. وهكـذا فـإن قتـل الـنفس

قـــانون الـــدويل اإلنســـاين والقـــانون الـــدويل خـــارج حـــدود الظـــروف القليلـــة الـــيت ال حيظـــر مبوجبهـــا ال
قـد يشـكل أحـد عناصـر الفصـل العنصـري يف سـياق نظـام  -اً مطلقـاً حلقوق اإلنسـان القتـَل حظـر 

ــا جــزءاً مـن أفعـال منهجـي ومؤّسسـي متثـل فيـه عمليــات القتـل غـري املشـروعة هـذه  يـراد مـن ارتكا
النسـبة العاليـة نسـبياً لإلصـابات الـيت  الحـظ يف هـذا الصـددتمواصـلة اهليمنـة علـى الفلسـطينيني. و 

  فلسطني احملتلة. تلحقها قوات األمن اإلسرائيلية باملدنيني يف 
، يرتبط اعتقـال الفلسـطينيني يف السـجون اإلسـرائيلية ‘3‘و‘ 2‘(أ)2وفيما يتعلق باملادة   -60
حقـوق اإلنسـان بالتعـذيب وسـوء املعاملـة. وقـّدمت مؤسسـة الضـمري لرعايـة األسـري و اً وثيقـاً ارتباطـ

سجني سياسي فلسـطيين،  5 000 تفيد بأنه يوجد حوايلمعلومات ، 2013يف أيلول/سبتمرب 
سـجون يف إسـرائيل، وهـو مـا ال. وينقل العديد مـن املعتقلـني إىل )67(إدارياً اً حمتجز  137من بينهم 

  .)68()76التفاقية جنيف الرابعة (املادة اً يشكل انتهاك
ـــــاء ، حثـــــت جلنـــــ2012ويف عـــــام   -61 ة القضـــــاء علـــــى التمييـــــز العنصـــــري إســـــرائيل علـــــى إ

اً تعسـفياً ويعتربه القانون الدويل حلقوق اإلنسان احتجاز اً االحتجاز اإلداري الذي يعد إجراء متييزي
)CERD/C/ISR/CO/14-16 وقُـــّدمت توصـــيات مماثلـــة مـــن عـــدة دول خـــالل آخـــر 27، الفقـــرة .(

). كمــا أوصــت اللجنــة بــأن تضــمن A/HRC/25/15(جولــة لالســتعراض الــدوري الشــامل إلســرائيل 
ا الفعليــــة إىل راضــــي إســــرائيل وصــــول مجيــــع األشــــخاص الــــذين يعيشــــون يف األ اخلاضــــعة لســــيطر

ــــع، مشــــرية إىل أن املســــتوطنني اليهــــود يف فلســــطني احملتلــــة  ــــة علــــى قــــدم املســــاواة مــــع اجلمي العدال
يف الضــفة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس  يف حــني خيضــع الفلســطينيون ،خيضــعون لنظــام القــانون املــدين

  الشرقية، لنظام القانون العسكري.
الــــذين ال يــــزال الفلســــطينيون ، )69(مطلقــــاً اً حظــــر علـــى الــــرغم مــــن أن التعــــذيب حمظــــور و   -62

. وتفيـد التقـارير بـأن أسـاليب )A/68/379()70تعتقلهم إسرائيل خيضعون للتعـذيب وسـوء املعاملـة (
: احلرمـــان مــــن النـــوم؛ واالســـتعمال املفـــرط لألغـــالل؛ والضــــرب؛ التعـــذيب وســـوء املعاملـــة تشـــمل

__________ 

)66( Israeli Soldier Testimonies 2000-2010, p. 26 (www.breakingthesilence.org.il/testimonies/publications). 
 .www.addameer.org/einside.php?id=9انظر  )67(
 .www.addameer.org/etemplate.php?id=302انظر  )68(
 .املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً  مشاريع املواد )69(
)70( A/68/379. 
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ديــد املعتقــل أو أفــراد  أســرته بالقتــل والســب؛ واألوضــاع اجملهــدة؛ واحلــبس االنفــرادي؛ واإلهانــة؛ و
  .)71(املنازلهدم واالعتداء اجلنسي و 

اجلســـدي الضـــغط ، أعلنـــت احملكمـــة العليـــا إلســـرائيل أن بعـــض أســـاليب 1999ويف عـــام   - 63
ســــتعملة ضــــد املعتقــــل بغــــرض "كســــر شــــوكته" هــــي أســــاليب غــــري مشــــروعة وقالــــت إن أســــاليب امل

. وميثـل هـذا القـرار اعرتافـاً )72(االستجواب جيب أن تكون نزيهة ومعقولة وأن حترتم الكرامة اإلنسانية
يب مهماً بالطابع غري القانوين لبعض أساليب تعذيب املعتقلـني الفلسـطينيني، إال أنـه مل حيظـر التعـذ

إذ أجاز سيناريو "القنبلة املوقوتة" أو دفاع "الضرورة". وحسب مؤسسـة الضـمري، يلجـأ احملققـون إىل 
. وأفـادت )73(علـى اإلطـالق ألي مساءلةلكثري من املساءلة أو مبدأ "الضرورة" كواٍق لعدم التعرض 

ة مـا بـني عـامي شكوى رمسية ُقّدمت يف الفرت  701اللجنة العامة ملكافحة التعذيب يف إسرائيل بأن 
  .  )74(، ومل تفض أي منها إىل فتح حتقيق جنائي2010و 2001

، خلصـت منظمـة األمـم 2013عـام  ففـيواألطفال الفلسطينيون ال يشكلون استثناء.   -64
علــى نطــاق واســع ومنهجــي أنــه يبــدو أن ســوء املعاملــة منتشــر املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) إىل 
األطفـــال الفلســـطينيني املوجـــودين قيـــد االحتجـــاز العســـكري  ويكتســـي الطـــابع املؤسســـي يف حالـــة

دودة يف ســـــبيل احملـــــطـــــوات بعـــــض اخل. ويبـــــدو أن الســـــلطات اإلســـــرائيلية اختـــــذت )75(اإلســـــرائيلي
، مبــا يف ذلــك جتريــب إجــراء اســتدعاء األطفــال يف اثنتــني )76(االســتجابة إىل توصــيات اليونيســيف

. ومــن الواضــح أن )77( االعتقــاالت الليليــة املخيفــةمــن اللجــوء إىل مــن منــاطق الضــفة الغربيــة بــدالً 
إىل أي حـــد يتفّشـــى حرمـــان األطفـــال مـــن اً إال أنـــه يبـــّني أيضـــاً، مطلوبـــاً هـــذا اإلجـــراء ميثـــل تطـــور 

حقوقهم ومن احلماية يف ظل النظـام القـانوين العسـكري اإلسـرائيلي. وعلـى سـبيل املقارنـة، خيضـع 
ون للقـــانون اإلســـرائيلي العـــادي. وحســـب احلركـــة الدوليـــة أطفـــال املســـتوطنني اإلســـرائيليني اجلـــاحن

حـىت قيـد االحتجـاز العسـكري اإلسـرائيلي اً فلسـطيني طفـالً  159للدفاع عن األطفال كان يوجد 
. ويبلــغ املتوســط الســنوي لعــدد األطفــال احملتجــزين واملالحقــني )78(2013تشــرين األول/أكتــوبر 

  .  )79(مة رمي احلجارةما يكون ذلك بتهاً طفل، وغالب 700اً قضائي

__________ 

 .See www.addameer.org/etemplate.php?id=294 and www.stoptorture.org.il/en/skira1999-presentانظر  )71(
 .www.btselem.org/torture/hcj_rulingانظر  )72(
 .www.addameer.org/etemplate.php?id=294انظر  )73(
)74( Accountability Still Denied (2012), p. 4 (www.stoptorture.org.il/files/PCATI_eng_web.pdf) وقـد .

 ال متثل الشكاوى املقدمة رمسيا عدد الضحايا احلقيقي.
)75( Children in Israeli Military Detention, p. 1 (www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_ 

Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf). 
 _www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Military_Detention_Bulletin_No_1انظر  )76(

October_2013.pdf. 
 .A/68/379 and CRC/C/ISR/CO/2-4انظر أيضاً  )77(
 .www.dci-palestine.org/content/child-detaineesانظر  )78(
 .www.addameer.org/etemplate.php?id=296انظر  )79(
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حرمـــان أعـــداد غفـــرية مـــن الفلســـطينيني بانتظـــام مـــن احلـــق يف احليـــاة واحلريـــة يف ويتجلـــى   -65
ا يف فلسطني احملتلة.    سياسات إسرائيل وقوانينها وممارسا

بصـــورة حمســـوبة لتـــدمريها معينـــة ظـــروف عـــيش علـــى فئـــة فـــرض (ب) إىل 2وتشـــري املـــادة   -66
ينظــر إىل السياســات والقــوانني واملمارســات  نويبــدو مــن غــري املــرجح أاً. أو جزئيــاً إمــا كليــاً فعليــ

دف إىل تدمري الشعب احملتل تدمري  اإلسرائيلية ا    .)80(فعلياً اً على أ
(ج) بالتــدابري الــيت توضــع بصــورة حمســوبة ملنــع فئــة عرقيــة مــن املشــاركة يف 2وتتعلــق املــادة   -67

ـا حتقيقـاحلياة السياسية واالجتماعيـة واالقتصـا بطـرق ، كـامالً اً  دية والثقافيـة لبلـدها ومـن حتقيـق ذا
ا من احلق يف العمل، والتعليم، واجلنسية، ومغادرة البلـد والعـودة إليـه،  منها على اخلصوص حرما

  ويف حرية التنقل واإلقامة، وحرية الرأي والتعبري، وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات. 
السـابقة بالفعـل انتهاكـات الكثـري مـن هـذه احلقـوق. وعلـى سـبيل  ولقد تناولت الفصول  -68

انتهاكات إسرائيل للحـق يف العمـل، والتعلـيم، وحريـة التنقـل واإلقامـة، وحريـة التعبـري بـُيِّنت املثال، 
والتجمــــع، يف إطــــار مناقشــــة اجلــــدار والنظــــام املــــرتبط بــــه، والسياســــات والقــــوانني املتصــــلة بإنشــــاء 

ذلك يف القـدس الشـرقية. وحقـوق الشـخص يف العمـل وحريـة التنقـل ومغـادرة  املستوطنات، مبا يف
علــى حنــو خــاص بغــزة. ويف الضــفة الغربيــة، حيــرم الفلســطينيون مــن  وثيقــة الصــلةبلــده والعــودة إليــه 

حقــوقهم بســبب اعتمــاد نظــامني قــانونيني متــوازيني يف اإلقلــيم نفســه: أحــدمها عبــارة عــن جمموعــة 
خاصة باملستوطنني اإلسرائيليني، واآلخر عبارة عـن أوامـر عسـكرية إسـرائيلية  قوانني مدنية وجنائية

الرقابــــة رمسيـــاً وقـــوانني أخـــرى خاصـــة بالفلســـطينيني. ويف حـــني متــــارس احملكمـــة العليـــا اإلســـرائيلية 
القضــائية علــى اإلدارة اإلســرائيلية يف فلســطني احملتلــة، تفيــد معلومــات مقدمــة مــن منظمــات غــري 

القرارات السياسية احلكومية الرئيسية، مثل نزعة تكون فيها لسوابق القضائية جتسد حكومية بأن ا
مل ضد التدخل القضائي، وبأن قـرارات احملكمـة العليـا نة حمصَّ تلك املتعلقة باجلدار واملستوطنات، 

. )81(حقــوق اإلنســان واحلمايــة املنصــوص عليهــا يف القــانون الــدويل اإلنســاينتــدعم بصــورة كافيــة 
إىل عمليــة إنشــاء  2013بشــأن املســتوطنات لعــام  ق تقريــر البعثــة املســتقلة لتقصــي احلقــائقوتطــر 

). وقالــت A/HRC/22/63ترتــب علــى ذلــك مــن عــزل ( منــاطق قانونيــة إســرائيلية للمســتوطنني ومــا
ـــا "تشـــعر بقلـــق بـــالغ" إزاء السياســـات  2012جلنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز العنصـــري يف عـــام  إ

حبكم األمر الواقع وإنه قد هاهلا "بشكل خاص الفصـل احملكـم بـني  تشّكل عزالً واملمارسات اليت 
  ). 24، الفقرة CERD/C/ISR/CO/14-16جمموعتني" (

ومــن الواضــح أن مــا تتخــذه إســرائيل مــن تــدابري يف شــكل سياســات وقــوانني وممارســات   -69
تماعيـــــة واالقتصـــــادية حيـــــول دون مشـــــاركة الفلســـــطينيني مشـــــاركة تامـــــة يف احليـــــاة السياســـــية واالج

__________ 

 Gaza in 2020: A( 2020يف عــام  تســاءلت األمــم املتحــدة عمــا إذا كــان العــيش يف غــزة ســيكون ممكنــاً  )80(

Liveable Place?” 2012ن السياسـات اإلسـرائيلية ). وبـالنظر إىل الوضـع يف غـزة، خلصـت حمكمـة راسـيل إىل أ
 .فعلياً  ترمي إىل تشريد الفلسطينيني أكثر مما ترمي إىل تدمريهم تدمرياً 

 معلومات مستقاة من موقع دياكونيا. )81(
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دون حتقيـــق منـــائهم الكامـــل يف الضـــفة الغربيـــة اً والثقافيـــة لفلســـطني، وميكـــن القـــول إنـــه حيـــول أيضـــ
  وقطاع غزة. 

لنـوع العـرق، بطـرق منهـا اً (د) إىل التدابري الرامية إىل تقسيم السـكان وفقـ2وتشري املادة   -70
ت عرقيــة، ومصــادرة أراضــيها. ومصــادرة إنشــاء حمميــات منفصــلة ومعــازل عرقيــة ألفــراد فئــة أو فئــا

األراضي الفلسطينية يندرج بشكل جلي ضمن توسيع املستوطنات وإنشاء اجلدار. وُتوثَّق بشكل 
) مســــائل تفتيــــت األرض الفلســــطينية وإنشــــاء حمميــــات منفصــــلة ومنــــاطق A/HRC/22/63جيــــد (

ــّدد بفصــل القــدس الشــرقية عــن ســائر  منــاطق الضــفة الغربيــة. معزولــة، مبــا يف ذلــك اخلطــط الــيت 
وجـــاء يف االســـتنتاجات النهائيـــة حملكمـــة راســـيل بشـــأن دولـــة فلســـطني أن: "إســـرائيل قامـــت مـــن 
ا بتقســيم الســكان الفلســطينيني والســكان اإلســرائيليني اليهــود ومنحــتهم  خــالل قوانينهــا وممارســا

ت والنوعيـة. ومتثّلـت حيزين ماديني خمتلفني يضمان بىن أساسية وخدمات وموارد متفاوتة املسـتويا
النتيجة النهائيـة يف تفتيـت جممـوع األراضـي وظهـور سلسـلة حمميـات منفصـلة ومنـاطق معزولـة، مـا 
تســبب يف عــزل الفئتــني علــى نطــاق واســع. واســتمعت احملكمــة إىل أدلــة تفيــد بــأن هــذه السياســة 

اص االنتبـاه يف . ولقـد لفـت املقـرر اخلـ)82(رائيل باسـم "َحفـَردة" أي "الفصـل"يف إسـاً توصف رمسيـ
السابق إىل نظـام الطرقـات املـزدوج يف الضـفة الغربيـة، كمثـال واضـح عـن العـزل، حيـث يُبعـد جـزء  
ــــــى اســــــتخدام طــــــرق التفافيــــــة طويلــــــة  ــــــة وجيــــــربون عل ــــــري مــــــن الفلســــــطينيني إىل الطــــــرق البديل كب

)A/HRC/16/72 22-20، الفقرات .(  
سـكان األرض الفلسـطينية تقسـم بالفعـل يلية التدابري اإلسرائ أمراً ال جدال فيه أنويبدو   -71

  أراضيهم. وتصادر حمميات منفصلة للفلسطينيني تنشئ لنوع العرق و  احملتلة وفقاً 
، وكــــذلك محــــالت )83() إىل مســــألة اســــتغالل العّمــــال. ومثــــة تقــــارير قدميــــةه(2وتشــــري املــــادة   - 72

يف املسـتوطنات.   ينيون يف إسـرائيل أو، تتنـاول الظـروف السـيئة الـيت يعمـل فيهـا الفلسـط)84(وتقارير حالية
بيد أنه يالحظ تراجع شـديد يف اسـتخدام إسـرائيل للعمـال الفلسـطينيني منـذ التسـعينيات، ال سـيما وأنـه 

لغــزّاويني العمــل يف إســرائيل وألن بنــاء اجلــدار يف الضــفة الغربيــة أفضــى إىل زيــادة مــن املتعــذر علــى ابــات 
  .)85(إسرائيل أو ألرباب عمل إسرائيليني تقليص عدد الفلسطينيني العاملني يف

(و) مبالحقة معارضـي سياسـة الفصـل العنصـري. وحيتمـل أن يتصـل هـذا 2وتتعلق املادة   -73
اُحلكــــم بسلســــلة واســــعة مــــن انتهاكــــات حقــــوق اإلنســــان املرتكبــــة ضــــد الفلســــطينيني يف األرض 

علـــى نظـــام الفصـــل والتقييـــد يتـــوق إىل تقريـــر املصـــري ويعـــرتض بوصـــفهم شـــعباً الفلســـطينية احملتلـــة، 
__________ 

)82( Russell Tribunal, Findings 39-5، الفقرة. 
انظر  )83(

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/57c45a3dd0d46b098025

64740045cc0a?OpenDocument. 
-www.business-humanrights.org/Links/Repository/1023856, http://www.dci انظر )84(

palestine.org/documents/palestinian-children-invisible-workers-israeli-settlements. 
)85( Russell Tribunal, Findings 40-5، الفقرة. 
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اُحلكـــم إنـــه ينـــدرج يف هـــذا والتمييـــز الـــذي تفرضـــه عليـــه إســـرائيل. ويف هـــذا الصـــدد، ميكـــن القـــول 
ما يتعرض هلا املتظاهرون ضد اجلدار والنظام املرتبط به، أو املعرتضون بصـورة اً العقوبات اليت غالب

  أعم على ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات حلقوق اإلنسان. 
ويتعلــق أحــد األمثلــة الفرديــة بأحــد املــدافعني الفلســطينيني عــن حقــوق اإلنســان، عيســى   -74

عمــــرو، مؤســــس املنظمــــة غــــري احلكوميــــة "حركــــة الشــــباب املناهضــــني لالســــتيطان واملــــدافعني عــــن 
مـةمـرة دون أن توجـه إ 20، اعُتقـل السـيد عمـرو واحُتجـز 2012في عـام فاخلليل".  . )86(ليـه 

ونُقل إىل املستشـفى بعـدما تعـرض،  2013يف عام اً ا التقرير، كان قد اعتقل مرار وأثناء كتابة هذ
حســــبما ُزعـــــم، للضـــــرب علـــــى يـــــد قــــوات األمـــــن اإلســـــرائيلية أثنـــــاء اعتقالـــــه. ويف آب/أغســـــطس 

، أعرب عدد من املقررين اخلاصـني، مبـن فـيهم هـذا املقـرر اخلـاص، عـن قلقهـم البـالغ إزاء 2013
لمضايقات والتخويف وسـوء املعاملـة. ووصـف املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة مزاعم تعرضه املتواصل ل

املــدافعني عــن حقــوق اإلنســان مــا جيــري علــى أنــه "محلــة مضــايقات وختويــف وانتقــام ضــد الســيد 
عـن حقـوق الفلسـطينيني يف اً يـدافعون سـلمي ينن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذعمرو وغريه م

  .)87(املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان" عاون مع هيئات األممالضفة الغربية، بطرق منها الت
وعمر سـعد هـو مثـال ملـواطن إسـرائيلي ينتمـي إىل األقليـة الدرزيـة قيـل إنـه ُسـجن بسـبب   -75

اســتنكافه الضــمريي عــن أداء اخلدمــة العســكرية يف اجلــيش اإلســرائيلي. ووّجــه رســالة مفتوحــة إىل 
شـعيب وأشـارك يف قمـع اً عسـكرياً "ال أختيل نفسي أرتـدي زيّـ رئيس الوزراء ووزير الدفاع قال فيها:

غريهــا مــن  : "كيــف يل أن أقــف كجنــدي يف نقطــة تفتــيش قلنــديا أوالفلســطيين". وقــال متســائالً 
مـن رام اً نقاط التفتيش بعـدما تعرضـت لـه مـن ظلـم يف هـذه األمـاكن؟ وكيـف يل أن أمنـع شخصـ

؟ وكيــف يل أن أكــون الفصــل العنصــريرس جــدار اهللا أن يــزور مدينتــه القــدس؟ وكيــف يل أن أحــ
    )88(السجناء هم سجناء احلرية ومطالبون باحلقوق واحلرية؟"غالبية لشعيب وأنا أعلم أن اً سّجان
تعتــرب مبثابــة فصــل عنصــري اعتقــاد راســخ بــأن معارضــي التــدابري اإلســرائيلية الــيت هنــاك و   -76

  .  معارضتهم هذهمهددون باملالحقة القضائية بسبب 

  القمع المنهجي    
 وانتهاكــــــات حقــــــوق اإلنســــــان املناقشــــــة يف ســــــياق األفعــــــال الــــــيت قــــــد تشــــــّكل "أفعــــــاالً   -77
إنسانية" ألغراض االتفاقية الدولية لقمـع جرميـة الفصـل العنصـري واملعاقبـة عليهـا أو نظـام رومـا  ال

ا يعكس السياسـات والقـوانني  األساسي، ال ميكن اعتبار أي منها حوادث معزولة. بل إن ارتكا
جيوز، للفلسطينيني  واملمارسات اإلسرائيلية املنهجية والتمييزية اليت حتدد األماكن اليت جيوز، أو ال

أسســـت" م"الســـفر والعـــيش والعمـــل فيهـــا داخـــل األراضـــي احملتلـــة. كمـــا أن القـــوانني والسياســـات 
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13626&LangID=Eانظر  )86(
 املرجع نفسه. )87(
 .www.wri-irg.org/node/20565انظر  )88(
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املطالــب املتعلقــة  النتقــاص مــن قيمــة حيــاة املــدين الفلســطيين عنــدما توضــع علــى امليــزان مــعمــدى ا
بشــــواغل أمنيــــة رئيســــية، وهــــو مــــا يتنــــاىف مــــع احلمايــــة القانونيــــة الــــيت مينحهــــا النظــــام الدســــتوري 

فضـــي جممـــوع التـــدابري الراميـــة إىل ضـــمان ياإلســـرائيلي للمســـتوطنني اإلســـرائيليني غـــري الشـــرعيني. و 
 بضــــمعلــــى مـــا يبـــدو  أمـــن املـــواطنني اإلســــرائيليني وتيســـري إنشـــاء املســــتوطنات وتوســـيعها والقيـــام

  األراضي إىل ممارسة الفصل والتمييز والقمع املنهجي واهليمنة على الشعب الفلسطيين. 

  مالحظات ختامية  -سادساً   
علـــى امتـــداد االحـــتالل الطويـــل األمـــد، يظهـــر حرمـــان إســـرائيل للشـــعب الفلســـطيين مـــن   -78

ا الـيت تبـدو اً حقـه يف تقريـر املصـري جليـ ا وسياسـا ــا تشـّكل عـزالً يف ممارســا اً، عنصــري وفصـالً  أ
اجلــدار الــذي ميكــن القــول إنــه ميثــل حبكــم األمــر بنــاء ويف تواصــل توســيع املســتوطنات، وتواصــل 

ألجزاء مـن األرض الفلسـطينية احملتلـة. وتتـيح مشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول  الواقع ضّماً 
لـــق بعواقـــب اإلخـــالالت اجلســـمية بقواعـــد إرشـــادات فيمـــا يتعاً عـــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــ

التاليـة بلغـت اإلشارة إىل أن أشكال احلظر  )89(القانون الدويل القطعية. ويف هذا الصدد، ينبغي
القواعــد القطعيــة: االعتــداء عــن طريــق االحــتالل العســكري وفــرض حصــار عســكري علــى مركــز 

وعالوة على ذلك، أُقـّر احلـق يف  ، والتمييز والفصل العنصريني، والتعذيب.)90(املوانئ والسواحل
  .  )91(تسري على اجلميعتقرير املصري كقاعدة قطعية 

مــن  40مــن املـادة  2" مبوجــب الفقـرة ولكـي يعتـرب اإلخــالل بالقواعـد القطعيــة "جسـيماً   -79
مشـاريع املـواد، جيـب أن "ينطـوي علـى تقصـري جسـيم أو منهجـي عـن الوفـاء بـااللتزام مـن جانــب 

ـــة  املســـؤولة".الدولـــة  ـــة يف مـــا إذا كـــان اإلخـــالل بالقواعـــد القطعي ودون املســـاس حبكـــم ذي حجي
"، يالحـــظ أن االنتهاكـــات املناقشـــة يف ســـياق االحـــتالل الطويـــل "خطـــرياً  املناقشـــة يعتـــرب إخـــالالً 

األمـــد تبـــدو مقصـــودة ومنظمـــة ومؤسســـية ومســـتمرة منـــذ زمـــن طويـــل. ويف التعليـــق، تـــرّجح جلنـــة 
مثـل نظمـات الدوليـة املختصـة، مبـا فيهـا جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة، القانون الدويل أن تعـاجل امل
إخـــالالت خطـــرية مـــن هـــذا النـــوع، وتتحمـــل الـــدول األعضـــاء تبعـــات  هـــذه اإلخـــالالت اخلطـــرية.

ــاء اً التزامــوتشــمل هــذه التبعــات  بعــدم اإلقــرار بالوضــع غــري اً والتزامــاإلخــالالت بالتعــاون علــى إ
  .)92(القانوين واحلفاظ عليه

ن منظـــور إمكانيـــة أن تقبـــل فلســـطني اختصـــاص احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة مـــ إناً، وأخـــري   -80
. وقـّدم وزيـر باتـت واضـحة يف ظـل اعـرتاف اجلمعيـة العامـة بدولـة فلسـطنيالقانون اجلنائي الـدويل 

__________ 

 الفصل الثالث.ًا، املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليمشاريع املواد  )89(
 .)29-(د3314قرار اجلمعية العام  )90(
 الفصل الثالث، تعليق.ًا، فعال غري املشروعة دولياملتعلقة مبسؤولية الدول عن األ مشاريع املواد )91(
 .41املرجع نفسه، املادة  )92(
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بشـــأن قبـــول اختصاصـــها علـــى "األفعـــال املرتكبـــة يف اً إعالنـــ 2009العـــدل الفلســـطيين يف عـــام 
 3، غــــــــري أن قـــــــرار احملكمـــــــة الصــــــــادر يف )93("2002متوز/يوليـــــــه  1الفلســـــــطينية منـــــــذ األرض 

ــــاء الدارســــة  )94(بشــــأن مســــألة االختصــــاص 2012نيســــان/أبريل  أفضــــى علــــى مــــا يبــــدو إىل إ
. وقبــول االختصــاص مــن شــأنه أن يفضــي إىل اعتمــاد إجــراء ملســاءلة األفــراد الرئيســيني )95(األوليــة

طــــة جبرميــــة الفصــــل العنصــــري وغريهــــا مــــن املســــائل الــــواردة يف أكثــــر والتصــــدي لالنتهاكــــات املرتب
بشـأن  2009بالغ تلقاه مكتب املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام  400 من

ا يف فلسطني   .)96(اجلرائم املزعوم ارتكا

  توصيات  -سابعاً   
ـــره النهـــائي يغتـــنم   -81 بعـــض توصـــياته لتأكيـــد هـــذا المقـــرر الخـــاص فرصـــة إعـــداد تقري

  هي: توصيات جديدة، و عدة السابقة وتقديم 
ُتحتــــرم الحقــــوق القانونيــــة للفلســــطينيين، بمــــا فيهــــا الحــــق فــــي تقريــــر أن   (أ)  

  المصير، وتُنّفذ بصورة كاملة من أجل بلوغ حل سلمي وعادل للنزاع القائم بين الشعبين؛
ر فتـوى بشـأن تطلب الجمعية العامة إلى محكمـة العـدل الدوليـة إصـداأن   (ب)  

الــذي يفاقمــه النقــل المحظــور ألعــداد  لفلســطين، الوضــع القــانوني لالحــتالل الطويــل األمــد 
كبيرة من األشخاص من سـلطة االحـتالل وفـرض نظـام إداري وقـانوني مـزدوج وتمييـزي فـي 

بــأن القائلــة تمضــي فــي تقيــيم االدعــاءات وأن الضــفة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، 
خاصــيات غيــر مقبولــة قانونــاً تتمثــل فــي "االســتعمار" ينطــوي علــى طويــل األمــد االحــتالل ال

  و"الفصل العنصري" و"التطهير العرقي"؛
يعّين مجلس حقوق اإلنسان فريق خبراء يتولى اقتراح بروتوكـول خـاص أن   (ج)  

ملحــق باتفاقيــة جنيــف الرابعــة لغــرض محــدد هــو اقتــراح نظــام قــانوني ألي احــتالل يتجــاوز 
  وات؛خمس سن

__________ 

 /www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/74EEE201-0FED-4481-95D4-C8071087102C/279777انظر  )93(
20090122PalestinianDeclaration2.pdf. 

-www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9انظر  )94(

836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf. 
 www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/OTP%20انظـــر  )95(

Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Report%20%20Preliminary%20Examination%20 

Activities%202013.PDF. 
 www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20انظر  )96(

prosecutor/comm%20and%20ref/pe-cdnp/palestine/Pages/palestine.aspx. 
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ـــة التـــي أن   (د)   يحقـــق المجتمـــع الـــدولي تحقيقـــاً شـــامًال فـــي األنشـــطة التجاري
والمسـتفيدة مـن المسـتوطنات بلـدانها تباشرها الشركات والمؤسسات المالية المسجلة في 

 لمناسـبةاإلجـراءات اأن يتخـذ اإلسرائيلية وغيرها من األنشطة اإلسرائيلية غير المشـروعة، و 
وضمان تقـديم التعويضـات المناسـبة إلـى الفلسـطينيين المتضـررين. إلنهاء هذه الممارسات 

  وينبغي أن تنظر الدول األعضاء في حظر استيراد منتجات المستوطنات؛
كـان ال ينبغـي أيضـاً اعتبـار الصـالت تنظر التحقيقـات المقبلـة فيمـا إذا  أن   )ه(  

ى المســتوطنات بسياســات االحــتالل غيــر القــانوني عــالوة علــاألخــرى للشــركات األجنبيــة 
صـالت المنـازل، واالسـتعمال المفـرط للقـوة) هـدم (كالجـدار العـازل مـثًال، وحصـار غـزة، و 

"إشــكالية" بموجــب القــانون الــدولي، ومعاملتهــا معاملــة شــبيهة بمــا جــاء فــي تنطــوي علــى 
  التوصيات المتعلقة بالمستوطنات؛

فلسـطين توسيع المستوطنات وإنشـائها فـي عن حكومة إسرائيل  فأن تك  (و)  
فكيك المستوطنات القائمـة وإعـادة مواطنيهـا إلـى الجانـب اإلسـرائيلي بتتبدأ أن المحتلة، و 

تقــدم تعويضــات مناســبة عــن الضــرر النــاجم عــن االســتيطان ومــا أن مــن الخــط األخضــر، و 
تقــوم بمــا يجــب لحمايــة الفلســطينيين الــذين أن ، و 1967يتصــل بــه مــن أنشــطة منــذ عــام 

  اإلسرائيلي من عنف المستوطنين؛ االحتالليعيشون في ظل 
ترفــع حكومــة إســرائيل فــورًا الحصــار غيــر المشــروع عــن غــزة، وتضــع أن   (ز)  

ــاً مــن مــواردهم الطبيعيــة  حــّدًا لعمليــات الغــزو العســكري وتســمح للغــّزاويين باالســتفادة كلي
  الواقعة داخل حدود غزة وسواحلها، وتراعي تفاقم حالة الطوارئ في غزة؛

االهتمــام إلــى رفــض إســرائيل ًا مــن مجلــس حقــوق اإلنســان مزيــد يــوليأن   (ح)  
التعــاون مــع ســير العمــل الطبيعــي لألمــم المتحــدة عــن طريــق المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة 

، وإلـــى حمايـــة )97(1967حقـــوق اإلنســـان فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة منـــذ عـــام 
نظار عـن المسـائل الجوهريـة المقررين الخاصين من حمالت التشهير الرامية إلى تحويل األ

  التي تتضمنها والياتهم. 
        

__________ 

نـداء إىل الـدول األعضـاء للتعـاون معهـم يف إطـار  مستقالً  خبرياً  71، وجه املقرر اخلاص إىل جانب 2013يف عام  )97(
م  .(www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=14083&LangID=E) واليا


