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 الدورة الثانية والستون
  من جدول األعمال٣٣البند 

ــر ــة تقريـــ ــة اللجنـــ ــة اخلاصـــ ــالتحقيق املعنيـــ  يف بـــ
 اإلنـسان  حقـوق  متـس  الـيت  اإلسرائيلية املمارسات
 يف العـرب   الـسكان  مـن  وغريه الفلسطيين للشعب
   احملتلة األراضي

 متـس  اليت اإلسرائيلية املمارسات يف بالتحقيق املعنية اخلاصة اللجنة تقرير  
 يف العــرب  الــسكان مــن وغــريه الفلــسطيين للــشعب اإلنــسان حقــوق
 احملتلة األراضي

 
  مذكرة من األمني العام  

 والــثالثني التاســع التقريــر العامــة اجلمعيــة أعــضاء إىل حييــل بــأن العــام األمــني يتــشرف 
 للـشعب  اإلنـسان  حقـوق  متـس  الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات   يف بـالتحقيق  املعنيـة   اخلاصـة  للجنة

 العامـة  اجلمعيـة   بقـرار  عمـال  املقـدم  احملتلـة،  األراضـي  يف العـرب  الـسكان  مـن   وغريه الفلسطيين
٦١/١١٦. 
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 حقـوق  متس اليت اإلسرائيلية املمارسات يف بالتحقيق املعنية اخلاصة اللجنة تقرير  
 احملتلة األراضي يف العرب السكان من وغريه  الفلسطيين للشعب اإلنسان

  

 موجز 
تتــألف اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق    
للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف األراضــي احملتلــة مــن ثــالث دول    اإلنــسان 

  .والسنغال وماليزيا) اللجنةاسة رئ(النكا  ري س: أعضاء، هي
ثون املقدم إىل اجلمعيـة العامـة خالصـة املعلومـات           ويعكس التقرير احلايل التاسع والثال     

الــيت مجعتــها اللجنــة اخلاصــة خــالل بعثتــها إىل األردن واجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومــصر يف 
ويف هـذه البلـدان الثالثـة، اجتمعـت         . ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٤يوليـه إىل    / متـوز  ٢١الفترة مـن    

ت الفلـسطينية غـري احلكوميـة مـن األرض      شاهدا ميثلـون املنظمـا  ٣٧اللجنة اخلاصة مبا جمموعه   
احملتلـــة واملنظمـــات اإلســـرائيلية غـــري احلكوميـــة وكـــذلك بأشـــخاص مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة 

 .السورية
معلومــات عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف األراضــي احملتلــة، “ خامــسا”ويقــدم الفــرع  

وق اإلنــسان  لممارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــ     ستعراضــا ل ا“ سادســا ”   الفــرع  قــدميو
اسـتنتاجات  “ سـابعا ”ويعرض الفـرع   . السوري احملتل للمواطنني العرب السوريني يف اجلوالن    

  . إىل اجلمعية العامة املقدمةوتوصيات اللجنة اخلاصة
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. لةاحملت الفلسطينية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣
 

١ ٥
.املستوطنات والطرق االلتفافية وعنف املستوطنني -دال    . . . . . . . . . . .٣٦١٥-٣٤
.احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة - اءــه   . . . . . . . . . . . .٤٣١٧-٣٧
.احلق يف احلياة -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٢١-٤٤
احلــق يف مــستوى معيــشي مالئــم، مبــا يف ذلــك الغــذاء وامللــبس واملــسكن - زاي  

.املالئم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥٤٢٣-٤٧
.احلق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية                  - حاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥٢٦
.احلق يف الصحة        - طاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧٢٧-٥٦
.احلق يف التعليم       - اءــي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨٢٨
.احلق يف احلرية واألمن الشخصي              - كاف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨٢٩-٥٩
.احلق يف حرية الرأي وحرية تكوين اجلمعيات                       - الم   . . . . . . . . . . . . .٦٩٣٣

. يف اجلوالن السوري احملتل            حالة حقوق اإلنسان           -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١٣٤-٧٠
.تركة املاضي       -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٣٤-٧٢
.استمرار تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل                              - اءــب   . . .٨١٣٥-٧٤
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.االستنتاجات        -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦٣٨-٨٢
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 قدمةم  - أوال 
اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق أنــشئت  - ١

 ١٩٦٨الــسكان العــرب يف األراضــي احملتلــة يف عــام   للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن   اإلنــسان 
ــرار   ــة   مبوجـــب قـ ــة العامـ ــألف  .)٢٣-د (٢٤٤٣اجلمعيـ ــن ثـــالث دول  وتتـ ــضاء مـ ــي أعـ    :هـ

براســاد   مثــل الــدائم لــسري النكــا لــدى األمــم املتحــدة، ســعادة الــسفري ميثلــها امل(النكــا  ســري
ــة  ــسا للجن ــسنغال )كارياواســام، رئي ــدائم  (؛ وال ــل ال ــها املمث ــدى مكتــب األمــم    ميثل ــسنغال ل لل
ميثلها املمثل الدائم ملاليزيا لـدى      (وماليزيا   ؛  )موسى بوكار يل  السفري   املتحدة يف جنيف، سعادة     

. وتقدم اللجنـة اخلاصـة تقاريرهـا إىل األمـني العـام            .علية السفري محيدون    األمم املتحدة، سعاد  
) اللجنـة الرابعـة  (اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار     نظر يف تقـارير اللجنـة يف جلنـة املـسائل الـسياسية            وُي  
     .التابعة للجمعية العامة 

 
 الوالية  - ثانيا 

والقرارات الالحقـة،   ) ٢٣-د (٢٤٤٣ار  تتمثل والية اللجنة اخلاصة، كما ترد يف القر         - ٢
ــة    التحقيــق يف املمارســات  يف  . اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق اإلنــسان لــسكان األراضــي احملتل

االحـتالل اإلسـرائيلي، وهـي اجلـوالن          تـزال حتـت      مـا األراضي اليت     تلك احملتلة األراضي   وتعترب 
الغربيـة، مبـا يف ذلـك القـدس         الـضفة    مـن    األرض الفلسطينية احملتلة اليت تتألف    السوري احملتل، و  

تتقـصى   ، ومن مث    )٢٣-د (٢٤٤٣ما األشخاص الذين يشملهم القرار      أ. الشرقية، وقطاع غزة   
أحــواهلم، فهــم الــسكان املــدنيون املقيمــون يف املنــاطق الــيت احُتلــت إثــر أعمــال  اللجنــة اخلاصــة 

لذين يقيمون عـادة يف املنـاطق الـيت         ، واألشخاص ا  ١٩٦٧يونيه  /حزيران اندلعت يف    القتال اليت   
  .حتت االحتالل ولكنهم غادروها بسبب أعمال القتال 
إىل حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بالــشعب ) ١٩٦٧ (٢٣٧ويــشري جملــس األمــن يف قــراره  - ٣
حقـوق اإلنـسان األساسـية غـري        ”وغريه من العرب يف األراضي احملتلة بوصـفها مـن            الفلسطيين   

ــة  ــدويل يف    و“ للتــصرف  القابل ــة الــيت يوفرهــا القــانون ال تــستند يف أساســها القــانوين إىل احلماي
وطبقــا للقــرار  . مثــل االحــتالل العــسكري أو األْســر يف حالــة أســرى احلــرب  حمــددة،  ظــروف 
االدعــاءات  العامــة إىل اللجنــة اخلاصــة أن حتقِّــق كــذلك يف   ، طلبــت اجلمعيــة )٢٧-د (٣٠٠٥

لألراضــي  والثقــايف  األراضــي احملتلــة، وهنــب التــراث األثــري  املتعلقــة باســتغالل وســلب مــوارد 
 .يف األراضي احملتلةاحملتلة، واملساس حبرية العبادة يف األماكن املقدسة املوجودة 

 ضـمن  تـدخل  الـيت و اإلنـسان،  حقـوق  متـس  اليت “املمارسات” و “السياسات” وأما  - ٤
 تتخـذه  إجـراء  أي إىلتـشري    ،“الـسياسات ” فـإن  اخلاصـة،  اللجنة  جتريها اليت التحقيقات  نطاق
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 حـني  يف معلنة؛ غري أو معلنة نية  من جزءا باعتباره لتطبيقه، وتسعى وعي عن إسرائيل حكومة 
 الــسلطات  جانــب مــن ســلوك لــنمط انعكاســا متثِّــل الــيت اإلجــراءات إىل “املمارســات”تــشري 
 تكـن،  مل أو ، كانـت  إذا عمـا  النظـر  فبصر احملتلة، املناطق يف املدنيني السكان جتاه اإلسرائيلية 

  .ما  لسياسة تنفيذا تتم اإلجراءات هذه
 هبـا،  املتعلقـة  وااللتزامـات  اإلنـسان  حقوق معايري إىل أعماهلا يف اخلاصة اللجنة وتستند - ٥

 الـدويل   والعهـد  اإلنـسان،  حلقـوق  العـاملي  واإلعـالن  املتحـدة،  األمم ميثاق يف احملدد النحو   على
 واالجتماعيـة   االقتـصادية  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  والعهـد  والـسياسية،  املدنيـة  احلقوقب اخلاص 
 وقـت  املدنيني  حبماية املتعلقة ،١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ يف املعقودة جنيف واتفاقية  ،والثقافية 

 يف املعقــودة احلــرب أســرى مبعاملــة املتعلقــة جنيــف واتفاقيــة )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  (احلــرب
 محايــة بــشأن ١٩٥٤ مــايو/أيــار ١٤ يف املعقــودة الهــاي  واتفاقيــة ،١٩٤٩ غــسطسأ/آب  ١٢

ــة ــة امللكي ــة يف الثقافي  ١٩٠٧ و ١٨٩٩ لعــامي الهــاي واتفــاقييت  مــسلح، صــراع نــشوب حال
 املتـصلة  القـرارات  إىل أيـضا  اخلاصـة   اللجنـة  وتـستند  . الربيـة  احلـرب  وأعـراف  بقوانني املتعلقتني 

 واجمللـــس األمـــن، وجملــس  العامـــة، اجلمعيـــة اختــذهتا  الـــيتو احملتلـــة اضــي األر يف املـــدنيني حبالــة 
     .اإلنسان حقوق وجملس واالجتماعي،  االقتصادي

ديــسمرب  / كــانون األول١٤املــؤرخ  ،٦١/١١٦ قرارهــا  يف العامــة اجلمعيــة طلبــتو  - ٦
 كاملـة،  صورةبـ  اإلسـرائيلي  االحـتالل  إهنـاء  حني إىل تواصل، أن اخلاصة  اللجنة”   إىل،  ٢٠٠٦
 القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف اإلسـرائيلية  واملمارسـات   السياسات  يف التحقيق
 وخباصـــة ،١٩٦٧ عـــام منـــذ إســـرائيل حتتلـــها الـــيت األخـــرى  العربيـــة األراضـــي  ويف الـــشرقية،
 جلنـة  عمـ  االقتـضاء،   حـسب  تتـشاور،  وأن   الرابعـة،  جنيـف  اتفاقيـة  ألحكـام   إسرائيل انتهاكات
 وحقـوقهم   احملتلـة  األراضـي  سـكان  رفـاه  محايـة  لـضمان   ألنظمتـها  وفقا الدولية األمحر الصليب
 إىل  الـضرورة  دعـت  وكلمـا  ممكـن  وقـت  أقـرب  يف العام  األمني إىل تقريرا تقدم وأن اإلنسانية،

 يف التحقيــق تواصـل  أن” اخلاصـة  اللجنــة إىل أيـضا  العامـة  اجلمعيــة وطلبـت     .“بعـد  فيمـا  ذلـك 
ــة ــسجناء معامل ــسطينية األراضــي  يف واحملتجــزين  ال ــة، الفل ــا احملتل ــشرقية، القــدس فيهــا مب  ويف ال
  .“١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى  العربية األراضي

 
 اخلاصة اللجنة أنشطة  - ثالثا 

 األوسط الشرق إىل اخلاصة للجنة امليدانية البعثة   
ــها املي  - ٧ ــتعدادا لبعثتــ ــة يف     اســ ــة اخلاصــ ــت اللجنــ ــط، وجهــ ــشرق األوســ ــة إىل الــ دانيــ
 رســالة إىل املمثــل الــدائم إلســرائيل لــدى مكتــب األمــم املتحــدة يف   ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٦
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جنيف، تطلـب فيهـا متكينـها مـن الـدخول الكامـل إىل هـذه األرض الضـطالعها باملـسؤوليات           
يونيـه، تلقـت اللجنـة    / حزيـران ١٢ويف . ٦١/١١٦اليت عهدت إليها اجلمعيـة العامـة يف القـرار     

شــعارا باســتالم رســالة اللجنــة مــن املمثــل الــدائم إلســرائيل يــشري فيــه إىل أن الرســالة   إاخلاصــة 
ــا     ــر فيه ــرائيل للنظ ــصة يف إس ــسلطات املخت ــت إىل ال ــب    . أحيل ــن جان ــرد أي رد آخــر م ومل ي

 .السلطات اإلسرائيلية
عت اللجنة اخلاصة لفترة وجيـزة يف جنيـف   وقبل املغادرة للقيام بالبعثة املذكورة، اجتم     - ٨

 استعدادا للبعثة، وتبادلت اآلراء بصورة غري رمسية مـع ممثلـي األردن             ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٠يف  
 .واجلمهورية العربية السورية ومصر

، زيـارة األراضـي     ١٩٦٨وملا مل يكـن يف وسـع اللجنـة اخلاصـة، منـذ إنـشائها يف عـام                    - ٩
 مــرة أخــرى ببعثــة ميدانيــة بغيــة النــهوض باملــسؤوليات الــيت عهــدت  احملتلــة فقــد قامــت اللجنــة

إذ قامت اللجنة بزيارة إىل مجهورية مصر العربية يف الفتـرة           . اجلمعية العامة إىل اللجنة القيام هبا     
، وبزيـــارة إىل اململكـــة األردنيـــة اهلامشيـــة يف الفتـــرة مـــن ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٦ إىل ٢١مـــن 
، وبزيارة إىل اجلمهورية العربية الـسورية يف الفتـرة          ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١يوليه إىل   /متوز ٢٦

ــن  ــادات   ٢٠٠٧أغــسطس / آب٤ إىل ١م ــث اســتمعت إىل إف ــة   ٣٧، حي ــاهدا حــول حال  ش
 .حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة

هــذا وتعــرب اللجنــة اخلاصــة عــن امتناهنــا ملكاتــب منــسقي األمــم املتحــدة املقــيمني يف   - ١٠
 العربية السورية ومصر ملا قدَّمت إىل اللجنة مـن مـساعدة قيمـة يف اإلعـداد      األردن واجلمهورية 

 .لزياراهتا إىل هذه البلدان وأثناء هذه الزيارات
وأعربـت اللجنـة عـن عظـيم تقـديرها لتمكينــها مـن االجتمـاع مبمـثلني عـن الــسلطات           - ١١

ي القـاهرة، اجتمعـت     ففـ . وغريها من الكيانات يف األردن واجلمهورية العربية الـسورية ومـصر          
اللجنــة بــسعادة الــسيد أمحــد أبــو الغــيط وزيــر خارجيــة مــصر؛ والــسيد إيهــاب فــوزي، نائــب   
مــساعد وزيــر اخلارجيــة للــشؤون الــسياسية الدوليــة؛ والــدكتور مــصطفى الفقــي، رئــيس جلنــة  
ــسيد حممــد صــبيح،      ــة؛ وبال ــة يف جملــس الــشعب وبأعــضاء آخــرين يف اللجن العالقــات اخلارجي

ــة؛       األمــني ال ــدول العربي ــة ال ــة يف جامع ــة احملتل ــسطني واألراضــي العربي ــساعد لقطــاع فل ــام امل ع
وبالدكتور كمال أبـو اجملـد، نائـب رئـيس اجمللـس القـومي املـصري حلقـوق اإلنـسان، وبالـسيد                  
خملص قطب، األمني العام للمجلـس القـومي املـصري حلقـوق اإلنـسان، ويف عمـان، اجتمعـت             

ويف دمـشق، اجتمعـت     .  عبد اإلله اخلطيب، وزيـر خارجيـة األردن        اللجنة اخلاصة مبعايل السيد   
اللجنــة بــسعادة الــدكتور فيــصل مقــداد، وكيــل وزيــر خارجيــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية،     
ــواف       ــسيد ن ــة؛ وبال ــة يف وزارة اخلارجي ــيس قــسم املنظمــات الدولي ــة، رئ ــسيد مــيالد عطي وبال
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جودها يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، بزيـارة          وقامت اللجنة، أثناء و   . الشيخ، حمافظ القنيطرة  
مدينة القنيطرة وخميم الالجئني يف خميم الشيح واجتمعت اللجنـة أيـضا مبـسؤويل األمـم املتحـدة             

 .يف البلدان الثالثة وعقدت مؤمترات صحفية يف القاهرة ودمشق
ــرار اجل      - ١٢ ــا لق ــة اخلاصــة وفق ــون للجن ــر احلــايل التاســع والثالث ــة  وُيقــدم التقري ــة العام معي
٦١/١١٦. 

 التطورات األخرية -رابعا  
، بدأت إسرائيل عمال إنـشائيا وحفريـا ملمـر مـشاة جديـد مـن                ٢٠٠٧فرباير  /يف شباط  - ١٣

جبــل اهليكــل يف /أجــل تــرميم جــسر خــرِّب مفــض إىل بــاب املغاربــة يف ســاحة احلــرم الــشريف
 العـاملي وعلـى قائمـة التـراث         مـدرج علـى قائمـة األمـم املتحـدة للتـراث           (مدينة القـدس القدميـة      

وقـد لقـي هـذا إدانـة واسـعة النطـاق لـدى احلكومـات العربيـة واحلكومــات          ). العـاملي يف خطـر  
يف القـدس هــذا العمــل بأنــه  ) الــسلطات الدينيــة(وّمســت دائــرة األوقـاف اإلســالمية  . اإلسـالمية 

مي قـدمي   عمل غري مشروع وأعربت عن خوفها من أن تـدمر احلفريـات آخـر بقايـا حـي إسـال                   
وقالـت إسـرائيل إن عملـها هـذا كـان ألسـباب حمـضة               . ١٩٦٧جرى هدمه يف أعقاب حـرب       

وأوفــدت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  . تتعلــق بالــسالمة وتــوفري ممــر للعبــور 
بعثة تقنية إلجراء حتقيقـات، وتـبني هلـا أنـه علـى الـرغم مـن العمـل احلفـري الـذي                       ) اليونسكو(

سرائيل من أجل إنشاء ممر للعبور ال ُيشكل خطـرا علـى املـسجد األقـصى ويتفـق مـع                    تقوم به إ  
املعايري املهنية فإنه ينبغي إلسرائيل أن توقف أعمـال احلفـر وأن تتـشاور بـشأن خطـة هنائيـة مـع                      

 .)١(السلطات الدينية اإلسالمية وغريها من األطراف
اسـع عـشر، الـذي عقـد يف الريـاض،           مارس، ويف مؤمتر القمـة العـريب الت       / آذار ٢٩ويف   - ١٤

ــام       ــة لع ــسالم العربي ــادرة ال ــرار مب ــرب إق ــادة الع ــاد الق ــادل   ٢٠٠٢أع ــسالم الع  وأكــدوا أن ال
وتـدعو، مبـادرة الـسالم العربيـة، يف مجلـة أمـور،             . “لألمـة العربيـة   ”والشامل خيار استراتيجي    

، ١٩٦٧يونيـه  /زيـران إىل انسحاب إسـرائيل الكامـل مـن مجيـع األراضـي العربيـة احملتلـة منـذ ح                 
، الـذين عززمهـا مـؤمتر مدريـد         )١٩٧٣ (٣٣٨و  ) ١٩٦٧ (٢٤٢تنفيذا لقراري جملـس األمـن       

 ومبــدأ األرض مقابــل الــسالم، وإىل قبــول إســرائيل قيــام دولــة فلــسطينية مــستقلة  ١٩٩١لعــام 
ــة يف إطــار ســالم شــامل مــع       عاصــمتها القــدس الــشرقية، وذلــك مقابــل إقامــة عالقــات طبيعي

 .إسرائيل
ــسان - ١٥ ــصراع       /ويف ني ــال وال ــة باألطف ــام املعني ــة اخلاصــة لألمــني الع ــل، قامــت املمثل أبري

وقالـت  . املسلح، السيدة راديكا كوماراسـوامي؛ بزيـارة لـألرض الفلـسطينية احملتلـة وإلسـرائيل              
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إن األطفــال هــم أول َمــن يعــانون مــن الــصراع املــسلح يف الــشرق األوســط وخلــصت إىل أنــه   
 .ل السالم يف الشرق األوسط رمحة باألطفالمناص من أن حي ال
مـايو  / أيـار  ١٠ فقـد عـني األمـني العـام يف           ١٠/١٧ -ووفقا لقرار اجلمعية العامة دإط       - ١٦

ثالثة خرباء دوليني أعضاء يف جملس سجل األمم املتحدة لألضرار الناشئة عن تشييد اجلـدار يف                
كون مبثابـة سـجل لألضـرار الـيت حلقـت           والغرض من ذلك، هو أن ي     . األرض الفلسطينية احملتلة  

جبميع األشخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني املعنـيني مـن جـراء تـشييد إسـرائيل اجلـدار يف األرض                    
 .الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وما حوهلا

مـــايو، كـــان هنـــاك تـــصعيد حـــاد يف األعمـــال العـــسكرية  /أبريـــل وأيـــار/ويف نيـــسان - ١٧
 ضد السكان الفلسطينيني وكذا يف العنـف الـدائر يف مـا بـني الفلـسطينيني أنفـسهم،                   اإلسرائيلية

ذلــك أن جــيش الــدفاع اإلســرائيلي قــد نفّــذ هجمــات صــاروخية    . وال ســيما يف قطــاع غــزة 
وقـد تواصـل إطـالق      . وهجمات باملدفعية وضربات جوية وتـوغالت عـسكرية يف قطـاع غـزة            

فقد أصاب صـاروخ    . ية من قطاع غزة إىل إسرائيل     صواريخ القسام من قبل ميليشيات فلسطين     
 .سبتمرب/ أيلول١١ جنديا إسرائيليا جبروح يف ٦٩واحد 
وأدى هـذا   . يونيه، استولت محاس على زمام السلطة يف قطـاع غـزة          / حزيران ١٥ويف   - ١٨

 إىل اهنيار حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اليت جاءت إىل احلكم اسـتنادا إىل االتفـاق الـذي                
وأســفر االمتثــال مــا بــني الفــصائل املــسلحة عــن خــسائر يف  . مت التوصــل إليــه يف مكــة املكرمــة

وُوصــفت .  شــخص١ ٠٠٠ شــخص وعــن وقــوع إصــابات نــاهزت  ٢٠٠األرواح جتــاوزت 
احلالة إىل اللجنة على أهنا نتيجة مباشرة لالحتالل اإلسرائيلي وبقيت معظـم نقـاط العبـور، إىل                 

 .ن السلطة القائمة باالحتالل منذئذغزة ومنها، مغلقة بأمر م
يونيه، عني رئيس السلطة الفلسطينية حممود عبـاس حكومـة طـوارئ            / حزيران ١٧ويف   - ١٩

ــاض    ــوزراء ســالم في ــيس ال ــران٢٦ويف . برئاســة رئ ــع    / حزي ــاس مجي ــرئيس عب ــه، حظــر ال يوني
 .“بصرف النظر عن انتماءاهتا”امليليشيات املسلحة 

ُعني رئـيس الـوزراء الـسابق يف اململكـة املتحـدة، طـوين بلـري،                يونيه،  / حزيران ٢٧ويف   - ٢٠
حـشد املـساعدة الدوليـة للفلـسطينيني، والعمـل علـى            : ممثال للمجموعة الرباعية وكلف مبا يلي     

حنو وثيق مع املاحنني وهيئات التنسيق احلالية؛ والعمل على حتديد وتأمني الدعم الـدويل الـالزم                
سسية للدولة الفلسطينية، مع التركيـز، علـى سـبيل األولويـة، علـى              لتلبية احتياجات اإلدارة املؤ   

ســيادة القــانون؛ ووضــع اخلطــط الالزمــة لتعزيــز التنميــة االقتــصادية الفلــسطينية، مبــا يف ذلــك     
ــيما      ــابقا، وال سـ ــا سـ ــر املتفـــق عليهـ ــتناد إىل األطـ ــاص، وذلـــك باالسـ ــاع اخلـ ــراكات القطـ شـ
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صـل مـع البلـدان األخـرى، حـسب االقتـضاء، دعمـا        يتعلـق بـسبل العبـور والتنقـل؛ والتوا       ما يف
 .لألهداف املتفق عليها للمجموعة الرباعية

وقــام مقــرر األمــم املتحــدة اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات      - ٢١
ــارة إلســرائيل ولــألرض          ــارتن شــينني، بزي ــية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب، الــسيد م األساس

وأعلــن املقــرر اخلــاص، يف اســتنتاج أّويل، أنــه يــساوره قلــق   . يوليــه/متــوزالفلــسطينية احملتلــة يف 
شديد حيال أثر اجلدار الفاصل والتدابري املرافقـة علـى حريـة التنقـل، واحلـق يف امللكيـة، واحلـق           
يف العمل، واحلق يف الصحة، واحلـق يف التعلـيم، واحلـق يف احليـاة اخلاصـة ويف احليـاة األسـرية،                      

 .مييز والكرامة اإلنسانية جلميع األشخاصواحلق يف عدم الت
عقـد   إىلسـيدعو   يوليه، أعلن رئيس الواليات املتحدة جورج بـوش أنـه           / متوز ١٦ويف   - ٢٢

 ملمثلني من الدول اليت تدعم احلل القـائم علـى إقامـة دولـتني،        ٢٠٠٧اجتماع دويل يف خريف     
التفاقات السابقة بني الطـرفني،     وتنبذ العنف، وتعترف حبق إسرائيل يف الوجود، وتلتزم جبميع ا         

ــسطينيني        ــرائيليني والفل ــم اإلس ــيكونون ه ــات س ــذه االجتماع ــسيني يف ه ــشاركني الرئي وأن امل
ورحبت اجملموعة الرباعية ببيان الرئيس بوش الذي جيـدد التـزام الواليـات         . وجرياهنم يف املنطقة  

 إقامـة دولـتني، وأقـرت       املتحدة بالوصول عن طريق التفاوض إىل احلل الذي يقوم علـى أسـاس            
ــشاهتما         ــدعم الدبلوماســي للطــرفني يف مناق ــوفر ال ــل أن ي ــذا القبي ــن ه ــي الجتمــاع م ــه ينبغ بأن

 .ومفاوضاهتما الثنائية من أجل املضي قدما يف طريق، مكللة بالنجاح، إلقامة دولة فلسطينية
 

 حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية -خامسا  
 لالحتالل، ينبغـي لنـا أن نـشري إىل أن االحـتالل هـو يف ذاتـه انتـهاك                يف السنة األربعني   - ٢٣

ــة مل تتحــسَّن خــالل      ــة حقــوق اإلنــسان يف األرض الفلــسطينية احملتل حلقــوق اإلنــسان وأن حال
بل إن احلالة، على العكس من ذلك، قد تردَّت ترديا كبريا يف أجـزاء              . الفترة املشمولة بالتقرير  

ذلــك أن غــزة قــد تعرَّضــت  . ة احملتلــة وال ســيما يف قطــاع غــزة عديــدة مــن األرض الفلــسطيني 
وما زال للعقوبـات االقتـصادية      . لضربات جوية متواصلة وهجمات مدفعية وتوغالت مستمرة      

اليت فرضتها إسرائيل وبعض من أعضاء اجملتمع الدويل على السلطة الفلـسطينية أثـر سـليب علـى            
قد ُوصفت الكثري من ممارسات إسـرائيل يف األرض         و. التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   

ذلــك أن .  مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة٣٣الفلــسطينية احملتلــة بأهنــا عقــاب مجــاعي حتظــره املــادة 
فقـد أدى   . يونيـه /األزمة اإلنسانية الشديدة قد تفاقمت حدة يف غزة منذ أواسط شهر حزيـران            

 وقـف مجيـع أشـكال النـشاط االقتـصادي،           إغالق نقاط العبور إليها وغري ذلـك مـن القيـود إىل           
وإىل إغالق املصانع واألعمال التجارية أبواهبا، وإىل فقدان عـشرات األلـوف مـن الفلـسطينيني                

وقد حـذرت وكالـة   . ومل يسمح إالّ لإلمدادات اإلنسانية األساسية بالدخول إىل غزة  . أعماهلم
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ــسطينيني يف ا      ــئني الفلـ ــشغيل الالجـ ــة وتـ ــدة إلغاثـ ــم املتحـ ــشرق األدىن األمـ ــروا(لـ ، يف )األونـ
أغسطس، من أنه إذا مـا اسـتمر نظـام اإلغـالق احلـايل فـإن مـن احملتمـل أن تـصبح غـزة                   /آب ٩

جمتمعــا يعتمــد يف واقــع األمــر، بنــسبة مائــة يف املائــة، علــى املعونــة ومغلقــا ومعــزوال يف غــضون 
 . أشهر بل وحىت يف غضون أسابيع

ذلـك أن تـشييد اجلـدار       . هـي أقـل خطـورة منـها يف غـزة          وأما احلالة يف الضفة الغربية ف      - ٢٤
فمـا انفـك اجلـدار العـازل        . وتوسيع املستوطنات على حنو غـري مـشروع قـد اسـتمر بـال هـوادة               

يرتبط به من نظام يؤثران سلبا على طائفة كاملة من حقـوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين                   وما
ــة التنقــل ي . وينتــهكان هــذه احلقــوق  ــر مــن  ومــا زال احلــق يف حري ــه أكث  مــن نقــاط ٥٠٠عطل

وحيدُّ من حريـة التنقـل أيـضا نظـام          . التفتيش واملتاريس واألكوام الترابية وغري ذلك من العوائق       
منطقـة  ”أو “ املنطقـة املغلقـة  ”أو  “ منطقـة العـزل   ”التصاريح املتعلّـق بالوصـول إىل مـا يـسمى           

صــل، وبالــدخول إىل واجلــدار الفا) اخلــط األخــضر (١٩٤٩بــني خطــة اهلدنــة لعــام  “ التمــاس
ــة      ــضفة الغربي ــف أجــزاء ال ــني خمتل ــه وب ــسكرية   . وادي األردن واخلــروج من ــوغّالت ع ــع ت وتق

وتبقـي عمليـات االعتقـال الـيت تكـاد تكـون يوميـة عـدد                . متكررة يف مجيع أحناء الضفة الغربيـة      
الــسجناء الفلــسطينيني، مبــا يف ذلــك النــساء واألطفــال، الــذين حتتجــزهم إســرائيل، عنــد رقــم     

وظلت ممارسة أعمال القتل، اليت تستهدف أشخاصـا حمـددين، يف           .  شخص ١٠ ٠٠٠يتجاوز  
 .تصاعد خالل الفترة قيد االستعراض

واســترعي انتبــاه اللجنــة اخلاصــة إىل تزايــد املفارقــة بــني مــا قيــل ويقــال وبــني الوضــع     - ٢٥
ن احلالة ما انفكـت     ذلك أنه على الرغم من اإلعالنات املتعلقة بصنع السالم فإ         . وحقائق احلال 

وقد أخربت اللجنـة بـأن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، الـيت تلفـت اللجنـة األنظـار                    . تزداد سوءا 
إليها يف تقاريرها، إمنا تعوق احتمال التوصل إىل حل يف املستقبل، وذلـك أن األمـور تـسري إىل               

م أمـل كـبري يف      وقد قـال فلـسطينيون إنـه لـيس لـديه          . الوراء بوترية أسرع من سريها إىل األمام      
وبناء على التطورات األخرية فإهنم يعتقدون أنه ليس لدى إسـرائيل شـيء تقدمـه إىل            . املستقبل

ويعتقد بعضهم أن األسوأ ما زال قادمـا ومـع ذلـك فـإهنم يتطلعـون إىل أن                  . الشعب الفلسطيين 
ــرا       ــة عــن صــمتهما وأن يرغمــا إســرائيل علــى احت ــدويل واملؤســسات الدولي م خيــرج اجملتمــع ال

 . القانون الدويل
وقد أحاطت اللجنة اخلاصة علما بالعبارات املختلفة اليت أطلقها علـى اجلـدار الفاصـل                - ٢٦

اجلدار، وجدار التمييز، واحلـاجز     : خمتلف األشخاص الذين تضرروا منه وتشمل هذه العبارات       
، وجـدار   الفاصل، واحلاجز األمين، والسياج األمين، وجدار العـزل، وجـدار الفـصل العنـصري             

 .الضم واإلحلاق، وجدار التمييز العنصري، وجدار التوّسع
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 احلق يف تقرير املصري -ألف  
ما انفكت إمكانية ظهور دولة فلسطينية قابلـة للحيـاة تتـضاءل أكثـر فـأكثر يف خـالل                    - ٢٧

ذلك أن استمرار تشييد اجلدار الفاصل وتوسيع املستوطنات والطـرق          . الفترة املشمولة بالتقرير  
االلتفافية على حنو غري مـشروع وغـري ذلـك مـن التـدابري غـري القانونيـة هبـدف احلـد مـن حريـة                          

ــا      ــن تواصــل أجزائه ــة م ــسطينية احملتل ــور حتــرم األرض الفل ــل أم وإن اســتمرار االحــتالل  . التنق
وإن لـذلك كلـه     . وسياساته وممارساته قد أسفر عن انتهاكات واسعة النطـاق حلقـوق اإلنـسان            

اشرا على قـدرة الـشعب الفلـسطيين علـى ممارسـة حقـه يف تقريـر املـصري يف قطـاع                      أثرا سلبيا مب  
 .غزة والضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية

 
 اجلدار الفاصل -باء  

اآلثـار القانونيـة     فتوى بـشأن  ، أصدرت حمكمة العدل الدولية      ٢٠٠٤يوليو  / متوز ٩يف   - ٢٨
معلنـة فيهـا أن     ) Corr.1 و   (A/ES-10/273ية احملتلة   الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطين      

وقـد بـين   . تشييد اجلدار والنظام املرتبط به من تـراخيص وقيـود أمـران خيالفـان القـانون الـدويل              
، ُشـرِّد   ٢٠٠٤ويف عـام    .  كيلـومتر منـذ ذلـك الوقـت        ٢٠٠جزء إضايف للجدار الفاصل بطول      

ويبلــغ الطــول املــسقط للجــدار . ر شــخص كنتيجــة مباشــرة لتــشييد اجلــدا١١ ٠٠٠أكثــر مــن 
وقد أجنز منـه مـا نـسبته        .  يف املائة منه يف الضفة الغربية احملتلة       ٨٠ كيلومترا، يقع    ٧٢١الفاصل  

 يف املائـة مـن الـضفة    ١٠,٢وسيلحق هذا اجلدار، إذا مـا أجنـز، ويـضم مـا نـسبته             .  يف املائة  ٦٠
لـواح كونكريتيـة يتـراوح ارتفاعهـا        ويف املنـاطق احلـضرية يتـألف اجلـدار الفاصـل مـن أ             . الغربية

وأمـا يف املنـاطق الزراعيـة فإنـه يكـون مـن سـياج سـلكي تتـراوح عـرض                     .  أمتـار  ٩ و   ٨بني   ما
ويف ســلفيت، يــربز اجلــدار الفاصــل إىل مــسافة تبلــغ .  متــرا٦٠ و ٥٠منطقتــه احملظــور مــا بــني 

دار ليـستوعب أكـرب     وقد ُصمم مـسار اجلـ     .  كيلومترا داخل الضفة الغربية    ٢٢بالتمام والكمال   
عـــدد مـــن املـــستوطنات اإلســـرائيلية ومـــن املـــستوطنني اإلســـرائيليني وأقـــل عـــدد ممكـــن مـــن    

 ٧٣ يف املائـة مـن املـستوطنني يف حنـو            ٨٠ويقـدر أن يـستوعب اجلـدار أكثـر مـن            . الفلسطينيني
ــستوطنة ــن    . م ــأكثر م ــسطيين يف حــوايل  ٥٠ ٠٠٠وســُيحيط اجلــدار الفاصــل ب ــا ١٥ فل  جتّمع
إضافة إىل أن هؤالء سيكونون مفصولني عن سائر أجزاء الـضفة الغربيـة فـإن علـيهم                 و. سكانيا

ليقيمـوا يف منـازهلم أو أراضــيهم   “ دائمـة ”أو “ طويلـة األجـل  ”احلـصول علـى تـصاريح إقامـة     
وأُخــربت اللجنــة اخلاصــة بــأن احلــق يف العــيش يف دارك قــد أصــبح امتيــاز ُيمــنح  . الــيت ميلكــون

 شـخص يف عـدد مـن القـرى الـيت      ٥ ٠٠٠لقلق العظيم حالـة حـوايل     ومما يبعث على ا   . ويعطى
وبـسبب التحـويالت الـيت كـان اجلـدار          . من اجلـدار  “ حلقات”ستصبح جيوبا حتيط هبا ثالث      

سببا يف إنشائها ووجوب أن ميـر الفلـسطينيون مـن خـالل أنفـاق بنيـت خصيـصا هلـذا الغـرض                       
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، الــذي كــان يــستغرب مــن قبــل مخــس فــإن االنتقــال مــن قــرييت حبلــة ورأس عطيــة إىل قلقيليــة
إن اجلدار يوهن احليـاة األسـرية وُيـدّمر النـسيج           . دقائق، قد أصبح يستغرق اآلن ساعتني تقريبا      

 . االجتماعي الفلسطيين وُيسبب تشريد اآلالف من املدنيني الفلسطينيني
عاليـة  وقد صمم اجلدار الفاصل أيضا ليطوق أراضي زراعية فلسطينية ومـوارد طبيعيـة               - ٢٩

للجـدار  “ املنطقـة املغلقـة  ”ويواجه املزارعون الفلسطينيون الذين ميلكـون أراضـي يف         . اخلصوبة
 يف املائــة منــهم صــعوبات يف احلــصول علــى     ٤٠ويواجــه حنــو  . مــشاق اقتــصادية متــصاعدة  

وال يــستطيع معظــم . تــصاريح لزراعــة أراضــيهم الــيت ميلكــون نظــرا لــشروط األهليــة املــشددة   
وث يف أراضيهم اخلاصة هبم لـيال وال تكـون بعـض التـصاريح صـاحلة إالّ ملواسـم                   املزارعني املك 

بارتفـاع  ( كيلـومترا ذو ارتفـاع خفـيض         ٤٠وقـد بـين جـدار طولـه         . بعينها أي لوقـت احلـصاد     
وذو منافذ ستة يف جنـوب الـضفة الغربيـة هبـدف منـع القـاطنني مـن رعـي                    )  سنتيمترا ٨٠قدره  

ومل تتم إزالـة هـذا اجلـدار اخلفـيض االرتفـاع          . خدام الطريق مواشيهم وليتسىن للمستوطنني است   
ــا    /إالّ يف شــهر آب . أغــسطس وذلــك بعــد دعــوى اســتئناف ثانيــة ُرفعــت حملكمــة العــدل العلي

ومل يتمثل التطور اإلجيايب الظاهر الوحيد يف مـا يتعلـق   . ويطّوق اجلدار أيضا موارد مائية وآبارا  
 باإلمجــاع عــن حمكمــة العــدل العليــا يف إســرائيل يف      باجلــدار الفاصــل إالّ يف احلكــم الــصادر   

سـبتمرب والـذي قـضى بتحريـك مـسار اجلـدار الـذي يفـصل قريـة سـلعني يف الـضفة                   /أيلول ١٤
هذا وقـد نظـم احتجاجـات ال عنـف فيهـا ضـد اجلـدار يف بلعـني            . الغربية عن أراضيها الزراعية   

 .سرائيليون ودوليونيف كل يوم مجعة على مدى سنتني فأكثر ناشطون فلسطينيون وإ
ويواجه سكان املنطقة املتضررة من اجلدار الفاصل صعوبات يف الوصـول إىل املـدارس               - ٣٠

 بوابـة أمـام     ٤٥ إالّ   ٨٤وال تفتـتح مـن بوابـات اجلـدار الــ            . واخلدمات الصحية وأماكن العمـل    
وم، حـىت   بوابـة ولبـضع سـاعات يف اليـ    ٢٦الفلسطينيني، وال يفتتح من أصل العـدد األخـري إىل     

وقد أثر هذا سـلبا علـى حـاالت اإلسـعاف الطـيب             . إهنا تغلق ليال، حىت أمام سيارات اإلسعاف      
 جيبـا  “عـُزون عتمـا  ”وتعـد قريـة   . الطارئة وعلى األمهـات احلوامـل الالئـي ينتظـرن أن يـضعن           

وعلــى النــساء .  لــيال١٠حيــيط بــه اجلــدار ولــيس فيــه إالّ بوابــة واحــدة تغلــق أبواهبــا يف الــساعة 
وقـد تـويف شـخص واحـد عنـد هـذه            . لالئي يوشكن أن يلدن أن ينـتقلن مـن القريـة املـذكورة            ا

وقد أُخربت اللجنة اخلاصة بأن األغراض الثالثـة للجـدار الفاصـل إمنـا تتمثـل                . البوابة هذا العام  
 .يف إكراه الفلسطينيني على اهلجرة وعلى منع قيام دولة فلسطينية ويف هتويد القدس الشرقية

ذلـك  . ن أضرار اجلدار الفاصل أضرار مدّمرة إىل حد بعيد يف القـدس الـشرقية احملتلـة               إ - ٣١
أن القدس الشرقية موصولة كليا عند سائر أجزاء الضفة الغربية جبدار إمسنيت وسـلكي، وجيـري    

ويواجـه الفلـسطينيون مـن الـضفة الغربيـة قيـودا شـديدة يف الوصـول                 . اآلن بناء نفق كبري حتتها    
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ومن شأن تـشييد اجلـدار الفاصـل حـول مـستوطنة معـايل أدومـيم أن يقيـد         . لشرقيةإىل القدس ا 
أكثر فأكثر وصول سكان الضفة الغربية إىل املدارس واجلامعات واملستشفيات وأمـاكن العمـل      

وأصــبحت قريــة بــري نيــاال اجملــاورة جيبــا لــيس لــه طريــق   . وأمــاكن العبــادة يف القــدس الــشرقية
. ن خالل نفق حتت طريـق رئيـسية يقتـصر سـلوكها علـى اإلسـرائيليني               موصل إىل رام اهللا إالّ م     

وســيقطع اجلــدار الفاصــل حــول مبــاين مــستوطنة غــوش عتــسيون الوصــلة األخــرية بــني القــدس 
ورغـم وصـفه بأنـه تـدبري أمـين، فـإن            . وبيت حلم ويقتطع معظـم األراضـي الزراعيـة لبيـت حلـم            

، يفـصل بالفعـل الفلـسطينيني       ١٩٦٧ عـام    اجلدار يف القدس، الذي بين بعيـدا كليـا عـن حـدود            
فلقد قّسم األمر، ليعيش كل من الزوجـات واألزواج علـى جانـب خمتلـف               . بعضهم عن بعض  

ــصاريح      . عــن اجلانــب اآلخــر  ــى ت ــة احلــصول عل ــضفة الغربي ــسطينيني مــن ال ــى الفل ــتعني عل وي
زداد  أمـرا يـ    ٢٠٠٠وأضـحى احلـصول علـى التـصاريح منـذ عـام             . للوصول إىل القدس الشرقية   

 يف املائـة عـدد      ٥٠وقـد اخنفـض بنـسبة       . صعوبة، فضال عن أنه ميكن إلغاؤه دون سـابق إشـعار          
املرضى يف املستشفيات الفلسطينية الست يف القدس الشرقية اليت غالبـا مـا تـوفر الرعايـة الطبيـة       

وحـــىت املرضـــى، الـــذين يكونـــون يف حالـــة صـــحية حرجـــة، . املنخفـــضة الوحيـــدة يف املنطقـــة
. عوبات يف الوصـول إىل هـذه املستـشفيات بـسبب سياسـة إسـرائيل إزاء املـرافقني                 يواجهون ص 

وقد أحاطت اللجنـة اخلاصـة علمـا بتفاصـيل حالـة طفـل يف احلاديـة عـشرة مـن العمـر مـصاب                         
فقــد أُرســل وحــده يف ســيارة إســعاف؛ وحــني متكّنــت أمــه مــن الوصــول إىل    . بــسرطان الــدم

 .غياالقدس بعد ثالثة أيام كان قد تويف دما
وقد وصفت عمليات إغالق اجلـدار الفاصـل والتـدابري املتعلقـة بنظـام التـصاريح وغـري                 - ٣٢

ذلـك  . للـضفة الغربيـة  “ يق شـاقويل يتـض ”ذلك من التدابري اليت حتد من تنقل الفلسطينيني بأهنـا      
 يف املائـة مـن الـضفة الغربيـة،          ٤٠أنه حيظر على الفلسطينيني يف الوقت الراهن دخول أكثر من           

ظرا ألهنا مناطق عسكرية مغلقة؛ أو قواعد عسكرية؛ أو منـاطق عـسكرية عازلـة؛ أو حمميـات                ن
) ١٩٦٧حــدود عــام (الواقعــة بــني اجلــدار واخلــط األخــضر  “ املنطقــة املغلقــة”طبيعيــة أو أهنــا 

للجدار الفاصـل؛ أو مـستوطنات؛ أو مواقـع متقّدمـة؛ أو طـرق التفافيـة املعروفـة أيـضا بـالطرق                  
ــرة” ورأى . ؛ وممــرات ال ختــدم إال املــستوطنني “قــد طُهِّــرت مــن الفلــسطينيني ”هنــا أل“ املطّه

معظم حماوري اللجنة أن مسار اجلدار الفاصـل هـو أحـد انتـهاكات إسـرائيل الرئيـسية حلقـوق                     
وعلى الرغم من أن قطاع غـزة والـضفة الغربيـة يـشكالن وحـدة واحـدة مـن األرض         . اإلنسان

إن أي دولـة لـيس هلـا    . بني املنطقـتني ملّـا ُينـشأ بعـد    “ ر اآلمن املم”مبوجب اتفاقات أوسلو فإن     
ويف . ال ميكــن أن تكــون قابلــة للحيــاة“ تواصــل يف أراضــيها”حمــدود ال “ تواصــل نقلــي”إال 

أهنـا تـرى أن تـشييد اجلـدار والنظـام           ” من الفتوى؛ أعلنت حمكمـة العـدل الدوليـة           ١٢١الفقرة  
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ن يـشكل وضـعا دائمـا علـى األرض، وهـو مـا يعـد مـن         ميكن أ “ أمرا واقعا ”بط به خيلقان    تاملر
 .“قبيل الضم الفعلي، بغض النظر عن الوصف الرمسي الذي ختلقه إسرائيل على اجلدار

 
ســـجل األمـــم املتحـــدة لألضـــرار الناشـــئة عـــن تـــشييد اجلـــدار يف األراضـــي          -جيم  

 احملتلة الفلسطينية
ديـسمرب   ديـسمرب /يف كـانون األول   ،  ١٠/١٧ -أنشأت اجلمعية العامة، يف قرارها دإط      - ٣٣

. ، سجل األمم املتحدة لألضرار الناشئة عن تشييد اجلدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة              ٢٠٠٦
، عّين األمني العام اخلـرباء الـدوليني الثالثـة اآلتيـة أمسـاؤهم بـصفتهم                ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠ويف  

بان، ومايت بافو بيلونيا مـن      هارومي هوري من اليا   : الشخصية أعضاء يف جملس سجل األضرار     
وكجهاز يتوىل رسـم الـسياسات فـإن علـى          . رابوين من الواليات املتحدة   . فنلندا، ومايكل ف  

اجمللــس أن يــضع القواعــد واألنظمــة الــيت تــنظم عمــل مكتــب ســجل األضــرار، وحيــدد معــايري    
آخـر  االستحقاق وفئات األضرار وإجراءات تسجيل املطالبـات، وسـتكون لـه سـلطة البـت يف                 

وعقـد اجمللـس جلـسته األوىل       . املطاف يف إدراج املطالبات أو عدم إدراجها يف سجل األضـرار          
ــة املتعلقــة باملطالبــات ذات الــصلة     /يف أيــار ــه الداخلي مــايو لبــدء عمــل صــياغة وثائقــه وإجراءات

وأنكــرت إســرائيل علــى الــسجل أن يكــون لــه أي وجــود علــى األرض يف األرض   . باألضــرار
األمــر الــذي منــع الفلــسطينيني مــن تــسجيل  ) الــذي يوجــد مكتبــه يف فيينــا (تلــة الفلــسطينية احمل

وجــرى اإلعــراب عــن خمــاوف مــن أن يــؤدي ذلــك إىل ضــياع    . مطالبــاهتم املتعلقــة باألضــرار 
وانــصّب النقــد املوّجــه للــسجل أيــضا علــى انعــدام الــشفافية بــشأن . البيِّنــات علــى مــدى األيــام

ووجِّـه  . عـضاء جملـسه واملعـايري املـستخدمة يف اختيـار موظفيـه         إنشاء السجل، وال سيما تعيني أ     
النقد إىل السجل أيضا لعدم توخيه التعويض شكال من أشكال جرب الـضرر، ولغمـوض معـايري                 
االســتحقاق لتــسجيل املطالبــات وإلغفــال نطــاق التعويــضات يف الوقــت الــراهن املطالبــات         

سجل أن يكـون لـه عمليـة وظيفيـة كاملـة يف             وقـد قيـل إن علـى الـ        . اجلماعية املتعلقة باألضـرار   
ومت حـث الـدول    . األرض الفلسطينية احملتلة، بصرف النظر عن مكان انعقاد اجتماعات اجمللس         

واألمم املتحدة على توفري آلية ال تكتفي بتسجيل األضرار ولكن تقـدم أيـضا جـرب ضـرر فعـاال              
ا مبوجـب القـانون الـدويل حـسب     وتتخذ مزيدا من اإلجراءات جلعل إسرائيل تنصاع اللتزاماهتـ      

 .ما جاء يف فتوى حمكمة العدل الدولية
 

 املستوطنات والطرق االلتفافية وُعنف املستوطنني -دال  
 من فتواها، خلصت حمكمة العدل الدوليـة إىل أن إقامـة املـستوطنات    ١٢٠ويف الفقرة   - ٣٤

. متثِّل خرقـا للقـانون الـدويل   ) لشرقيةمبا فيها القدس ا(اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة     
ويعــدُّ نقــل ســكاهنا علــى يــد الــسلطة القائمــة بــاالحتالل إىل داخــل األرض احملتلــة أمــرا حتظــره  
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ــرة  ــادة  ٦الفق ــن امل ــة  ٤٩ م ــة جنيــف الرابع ــن اتفاقي ــا     .  م ــدل العلي ــة الع ــأت حمكم ــد ن ــذا وق ه
ــة املــستوطنات    ــدأ العمــل هبــذه  اإلســرائيلية بنفــسها، حبــرص، عــن أن تبــّت يف قانوني  منــذ أن ب

وأخربت اللجنة اخلاصة بأن مستقبل املستوطنات هو املفتـاح التفـاق           . ١٩٧٧السياسة يف عام    
وإن املستوطنني هـم الـسبب الرئيـسي لبنـاء          . السالم يف املستقبل بني اإلسرائيليني والفلسطينيني     

ــضفة الغرب     ــود علــى التنقــل وعلــى ســبل الوصــول يف ال ــةاجلــدار الفاصــل وللقي وازداد عــدد . ي
 وارتفــع عــدد املــستوطنني يف الــضفة الغربيــة ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ٥,٥املــستوطنات بنــسبة 

ــشرقية  ( ــدس ال ــن دون الق ــستوطنا٢٧٥ ١٥٦إىل ) م ــة    .  م ــة حافل ــادل محول ــادة تع ــذه الزي وه
 ويتوقع أن يصل العدد احلايل للمستوطنني يف الـضفة الغربيـة والقـدس            . ونصف احلافلة يف اليوم   

 شـــخص يف مـــا بــني عـــامني وثالثـــة  ٥٠٠ ٠٠٠إىل )  شــخص ٤٨٠ ٠٠٠حـــوايل (الــشرقية  
مايو، أعلنت السلطات اإلسرائيلية خططـا لبنـاء ثـالث مـستوطنات يف القـدس       /ويف أيار . أعوام

والغـرض  .  مـستوطن جديـد    ٩٠ ٠٠٠ وحـدة سـكنية سـتؤوي        ٢٠ ٠٠٠الشرقية تشمل بناء      
ويبلـغ عـدد املـستوطنات      . ة واملـستوطنات القريبـة    من ذلك هو خلق تواصل بني القدس الشرقي       

ووصف أحـد املـصادر كيـف       .  مستوطنة ١٤٩حاليا يف الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية،         
جيلب األفراد معهم مقطورات سكنية، ومتّدها السلطات اإلسـرائيلية باملـاء           : بدأت املستوطنات 

أغـسطس، أعـرب املنـسِّق اخلـاص     / ويف آب.والكهرباء، وتصبح هـذه، يف هنايـة املطـاف، ُمـدناً      
ــة الــسالم يف الــشرق األوســط عــن عميــق قلقــه مــن أن النــشاط االســتيطاين اإلســرائيلي       لعملي
مستمر يف مجيع أرجـاء الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، وأبـدى أسـفه ألنـه لـيس مثـة                  

.  موقعـا متقـدما    ١٠٠عددها  جهود أو أعمال صادقة لنقل أي من املواقع املتقدمة اليت يتجاوز            
اإلسرائيلية عن أن حـوايل ثلـث األراضـي الـيت أدخلـت حتـت           “ السالم اآلن ”وكشفت حركة   

 .هي أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيني“ قانون االستيطان”
وُيحظـــر علـــى الفلـــسطينيني اســـتخدام شـــبكة الطـــرق يف الـــضفة الغربيـــة الـــيت تـــربط  - ٣٥

هـذه علـى أراض     “ الطرق االلتفافيـة  ”وقد ُبنيت   . ربطها بإسرائيل املستوطنات بعضها بعضا وت   
وتـبين إسـرائيل حاليـا طريقـا شـرق القـدس، سـوف يـسمح باسـتخدامها                  . مملوكة للفلـسطينيني  

وأقـّر  . للفلسطينيني واإلسـرائيليني علـى حـد سـواء، ولكـن مفـصولة جبـدار إمسـنيت يف منتـصفها                   
 السماح إلسرائيل ببناء مزيـد مـن املـستوطنات          خمططو الطريق بأن الغرض من هذه الطريق هو       

التواصـل يف   ”علـى حـساب     “ التواصل يف النقل  ”ومرة أخرى، يتحقق    . حول القدس الشرقية  
 .الالزم إلقامة دولة قابلة للحياة“ األراضي

وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصـل املـستوطنون مهامجـة الفلـسطينيني يف الـضفة                   - ٣٦
ما املزارعــون الــذين غالبــا مــا اقتلعــت أشــجار الزيتــون اخلاصــة هبــم، وشــرع    الغربيــة، وال ســي

ــرزق       املــستوطنون مــؤخرا يف إطــالق اجلــرذان يف احلقــول التــالف احملاصــيل وقطــع أســباب ال
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وينــزع املـستوطنون    . وإلكراه الفلسطينيني علـى املغـادرة مـن املنـاطق القريبـة مـن املـستوطنات               
وتوجـد يف منتـصف   .  ومـا حوهلـا إىل القتـال والعنـف الـشديدين     الذين يقيمون يف مدينة اخلليل   

ــوم      ــث يقـ ــستوطنات حيـ ــع مـ ــل أربـ ــة اخلليـ ــن    ١ ٥٠٠مدينـ ــرب مـ ــا يقـ ــة مـ ــدي حبراسـ  جنـ
 منـــزل وأكثــر مــن ١ ٠٠٠وقــد أُرغــم الفلــسطينيون علــى مغــادرة أكثــر مــن . مــستوطن ٦٠٠
وهـــاجم . شـــباح متجـــر يف األعـــوام األخـــرية، فاســـتحال مركـــز املدينـــة إىل مدينـــة أ ١ ٨٠٠

املستوطنون يف اخلليل السكان، مبـن فـيهم األطفـال، وهـم يف طـريقهم إىل مدارسـهم، وخّربـوا          
وأُخربت اللجنة اخلاصة بأن املستوطن ناحوم كورمـان قتـل طفـال يف الثانيـة عـشرة مـن            . املباين

وُحكـم  . العمر ألنه قذف سيارته باحلجـارة، وكـان ذلـك بـضرب الطفـل علـى رأسـه مبـسدس               
وقــد بلــغ عــدد الفلــسطينيني الــذين قتلــهم املــستوطنون، . ه خبدمــة جمتمعيــة ملــدة ســتة أشــهرعليــ
وحثـت املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام          .  فلـسطينيا  ٣٧، ما يقـرب مـن       ٢٠٠٠سبتمرب  /يلول منذ

املعنيـة باألطفــال والـصراع املــسلح علـى أن حيّمــل الـسكان املــستوطنون املـسؤولية عــن أعمــال      
وحتـدثت مـصادر عـن صـدام        . ملـضايقة املرتكبـة ضـد األطفـال الفلـسطينيني         العنف والتحرش وا  

بني جيش الدفاع اإلسرائيلي ومستوطنني كـانوا قـد زرعـوا وصـادروا أراضـي موضـوعة حتـت                   
وأُبلغت اللجنة بأنه على الرغم من أن الفلسطينيني بدأوا اإلبالغ عـن حـوادث       . حراسة اجليش 

 .يلية مل تكن جادة يف التعامل مع هذه احلاالتعنف املستوطنني فإن السلطات اإلسرائ
 

 احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة -هاء  
نقـــاط التفتـــيش ومتـــاريس الطـــرق ونظـــام التـــصاريح والعقبـــات األخـــرى الـــيت حتـــول    

 التنقل ندو
قييـد تنقـل    أدت االستثمارات اإلسرائيلية املستمرة يف اهلياكل األساسية، والراميـة إىل ت           - ٣٧

الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة إىل ازدياد ترسُّخ املشاكل املتعلقة حبرية التنقـل خـالل               
، “أة ومقطّعـة  جمـزّ ”وقد ُوصفت األرض الفلـسطينية احملتلـة بأهنـا          . الفترة املشمولة باالستعراض  

اتفـاق  ”قـدم يف تنفيـذ      ومل يـتم إحـراز أي ت      . مع حتّول يف الفكر من االحتالل إىل إدارة األزمـة         
 وزيـر خارجيـة   ٢٠٠٥نـوفمرب   /ط يف إبرامه يف تشرين الثاين     ي، الذي كان الوس   “التنقل والعبور 

الواليات املتحدة األمريكية، أي مل يتم إحراز أي تقدم يف تأمني حلقة وصل بني غـزة والـضفة     
بحـري، ويف خفـض     الغربية ويف تأمني حلقات وصـل إىل العـامل اخلـارجي مـن املطـار واملينـاء ال                 

عــدد عمليــات اإلغــالق يف الــضفة الغربيــة، لكنــه كــان هنــاك تقــدم حمــدود ومتقطِّــع يف ســبل     
ومل تتحقــق أي حتــسينات مــن خطــة الواليــات املتحــدة . الوصــول بــرا إىل غــزة واخلــروج منــها

ــذ  ” ــة يف    املعــايري األساســية لإلســراع يف تنفي ــة األمني ــور وكــذا بــشأن احلال اتفــاق التنقــل والعب
: القيود على التنقل والعبور يف الضفة الغربيـة       ”واستنادا إىل تقرير البنك الدويل املعنون       . “زةغ
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مـايو، فـإن الـضفة    /الـذي ُنـشر يف أيـار   “ انعدام اليقني وانعدام الكفـاءة يف االقتـصاد الفلـسطيين       
 جيــوب، وأضــحت حريــة التنقــل والعبــور لــدى ١٠الغربيــة قــد قــسِّمت إىل ثالثــة قطاعــات و 

لسطينيني داخل الضفة الغربية اآلن هي االستثناء ال القاعدة، خالفا لاللتزامات الـيت قُطعـت               الف
 .يف عدد من االتفاقات بني حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية

وإضافة إىل اجلدار الفاصل، فقد طرأت، خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، زيـادة بنـسبة                  - ٣٨
ذلـك أنـه، حـىت      .  والعوائـق أمـام التنقـل يف الـضفة الغربيـة            يف املائة يف عـدد نقـاط التفتـيش         ٤٣

ــوز  ــهر مت ــاك   /ش ــان هن ــه، ك ــن أصــل    ٨٦يولي ــيش، م ــة تفت ــديرها   ٥٣٩ نقط ــيش، ي ــة تفت  نقط
كمـا كـان هنـاك مـا يـسمى بنقـاط تفتـيش          .  منها فقط علـى اخلـط األخـضر        ٣أشخاص، كان   

 ال يـــديرها  متـــاريس طـــرق٥٤٣أو مؤقتـــة أقيمـــت عـــشوائيا لفتـــرات حمـــددة، و  “ طـــائرة”
، وبوابــات طــرق، وبوابــات  )حفــر أكربهــا حــول مدينــة أرحيــا بكاملــها  (أشــخاص، وخنــادق 

وهــذه . زراعيــة، وأبــراج مراقبــة وكتــل إمسنتيــة وأكــوام ترابيــة، وصــخور وكــسر مــن الــدبش   
وتتطلــب . العوائــق تــسبب مــشاكل كــبرية للمرضــى وكبــار الــسن والنــساء احلوامــل واألطفــال

سبتمرب، ولـدت سـيدة مـن       / أيلول ٧ويف  . فيها وسائط النقل من اجلانبني    أنشطة جتارية تتعاقب    
العيزرية عند نقطة تفتيش عسكرية قرب أبو ديس، حي من أحياء القدس يعترب اآلن جزءا مـن                 

وقـد منـع تلـك املـرأة مـن املـرور عـرب نقطـة التفتـيش يف                   . بيت حلم جّراء تشييد اجلدار الفاصل     
حـد أفـراد شـرطة احلـدود اإلسـرائيليني، وهـو الـذي أشـرف                طريقها إىل مستـشفى يف القـدس أ       

وأخربت اللجنة اخلاصة أنه، بسبب العوائق وانعدام إمكانية الوصـول إىل الطـرق             . على والدهتا 
وقال أحد املـصادر إنـه،      : ذات النوعية اجليدة، فقد بدأ استخدام احلمري مرة أخرى لنقل الربيد          

ئق سـيارة يف الـضفة الغربيـة ال ميكـن أن يتجـاوز يف               بسبب كثرة نقاط التفتيش، فإن أسرع سا      
أغـسطس، مل تتخـذ أي خطـوات مـن جانـب            /وحـىت آب  . قيادته سيارته غيـار الـسرعة الثالـث       

 .إسرائيل عقب الوعد الذي أطلقته بنقل بعض من املئات من متاريس الطرق
ــرة نقــاط التفتــيش فيهــا      - ٣٩ ــابلس قــد اختنقــت لكث ــة ن ــان فــإن مدين . وحــسب شــهود عي

إن . وأُخربت اللجنة اخلاصة أن السبب احلقيقي لذلك يكمن يف قرب املـستوطنات مـن املدينـة             
وتوّخـت خطـة    . مدينة نابلس هي املركز التجاري والـصحي الرئيـسي يف مشـال الـضفة الغربيـة               

وضعت، مبساعدة من وزير خارجية الواليات املتحدة، رفع نقاط التفتيش يف املنطقة؛ مبـا فيهـا                
على أن حكومة إسرائيل وظّفت استثمارات هائلة يف نقـاط التفتـيش            . فتيش يف حّواره  نقطة الت 

وقد حتّول عدد من نقاط التفتـيش إىل منـشآت تتـسم            . تلك وأضافت عدة مسارب جديدة هلا     
فعلــى ســبيل املثــال، . بطــابع أكــرب مــن الدميومــة مبــا جيعلــها متاثــل نقــاط عبــور احلــدود الدوليــة  

ــابلس     يــسمح للقــرويني الف ال لــسطينيني القــادمني مــن بيــت فوريــك وبيــت دجــن يف منطقــة ن
وحىت يصل هـؤالء إىل رام اهللا،       . بالعبور إىل طريق التفايف حمجوز الستخدام املستوطنني حصرا       
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والرحلــة الــيت يبلــغ . فــإن علــيهم أن يغيِّــروا الــسيارات وأن جيتــازوا مخــس نقــاط تفتــيش خمتلفــة
ـــرا مــن بيــت دجــن  ٥٠طوهلــا  إىل رام اهللا، والــيت كانــت تــستغرق يف العــادة، مــا بــني   كيلومتـ
وقد أخـربت   .  دقيقة، تستغرق اآلن ما بني ساعتني ونصف الساعة وثالث ساعات          ٥٠و   ٤٠

اللجنة بأعمال تفتيش وتدقيق مهينة عند نقاط التفتيش والبوابات حيث يؤخـذ األشـخاص إىل               
 حـىت أن بعـض الـشركات األمنيـة       .حجريات مث يفّتشون بتجريدهم من مالبسهم قطعة فقطعـة        

وقالـت مـصادر إن الغـرض مـن         . اخلاصة قد طلبت إىل النـساء أن خيلعـن أجـزاء مـن مالبـسهن              
ــسطينيني     ــة الفل ــو إهان ــك كــان ه ــيش تل ــت الكــالب   . أعمــال التفت ويف بعــض األحــوال، كان

 .تستخدم لتفتيش األغذية، وهو ما يعترب عمال مهينا وعدائيا
ــاط ا  - ٤٠ ــإن التنقــل داخــل األرض      وإضــافة إىل نق ــة، ف ــق املادي ــا مــن العوائ ــيش وغريه لتفت

الفلــسطينية احملتلــة، وال ســيما الــضفة الغربيــة، حيــّد منــه نظــام التــصاريح، الــذي يطّبــق بطريقــة   
وإضـافة إىل األشـخاص الـذين       . فأهـل غـزة ال يـستطيعون عمليـا مغـادرة قطـاع غـزة              . ُمحكمة

ينيون يف الضفة الغربيـة صـعوبات يف احلـصول علـى         تضرروا من اجلدار الفاصل، يواجه الفلسط     
وعلـى العمـوم، فـإن      . تصاريح للوصول إىل القدس الشرقية وأجـزاء أخـرى مـن الـضفة الغربيـة              

الذكور، ممن تتراوح أعمـارهم بـني الـسادسة عـشرة واخلامـسة والـثالثني، غـري قـادرين حقيقـة               
نـة اخلاصـة بـأن إسـرائيل تـستخدم          وأُخـربت اللج  . على مغـادرة مـدهنم يف مشـال الـضفة الغربيـة           

، ٢٠٠٧وخــالل شــهر رمــضان مــن عــام  . نظــام التــصاريح يف حماولــة لتجنيــد متعــاونني معهــا 
يسمح إالّ للرجال ممن تتجاوز أعمارهم اخلامسة واألربعني وللنـساء ممـن تتجـاوز أعمـارهن              ال

سجد األقـصى يف    اخلامسة والثالثني، والذين توجد يف حوزهتم تصاريح خاصة، بـالعبور إىل املـ            
 .القدس
ويطــال نظــام التــصاريح أيــضا وادي األردن الــذي ميثِّــل حــوايل ثلــث مــساحة الــضفة     - ٤١

األردن أبريل، أقّرت احلكومة اإلسرائيلية وثيقة سياسـية عامـة تعلـن وادي             /ففي نيسان . الغربية
رائيل لـضم  ، مبـا يـشهد علـى حمـاوالت إسـ        “إسـرائيل ”إحدى املناطق ذات األولوية الوطنية يف       

وهذا يعين أن هذا الـوادي سيـضاف إىل األراضـي الـيت أخـذها اجلـدار الفاصـل،                   . هذا الوادي   
ويتعني على حوايل مليوين فلسطيين من سـائر        .  يف املائة من الضفة الغربية     ٤٠واليت ستصل إىل    

يـستطيعون املكـوث    أجزاء الضفة الغربية احلصول على تصاريح لدخول وادي األردن وهـم ال     
وخيضع املزارعون من وادي األردن، الذين يريدون بيع حاصالهتم الزراعيـة يف أجـزاء            . فيه ليال 

ــيش عــدة ســاعات، تكــون          ــاط التفت ــد نق ــيش عن ــة، لالنتظــار والتفت ــضفة الغربي ــن ال أخــرى م
ويواجه املزارعون، الـذين يتفـادون ذلـك باسـتخدام طـرق            . حاصالهتم خالهلا قد أصاهبا التلف    

املذكورة أعـاله، أمـا الوقـت الـذي يـستغرقهم للوصـول             “ الطائرة”ط التفتيش   أقل سالمة، نقا  
كمـا أن الـسَّفرة الـيت كانـت         . إىل األسواق فيتسبب، مرة أخرى، يف تلف حاصالهتم الزراعيـة         
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هـذا وقـد أُعلـن      . تستغرق يف العادة ساعة واحدة من الزمن تستغرق اآلن منهم مخس سـاعات            
وتـردَّت إمكانيـة الوصـول إىل       .  األردن منطقة عسكرية مغلقـة      يف املائة من وادي    ٣٠أكثر من   

أبريـل، أبلغـت جمموعـة    /ويف نيـسان . مرافق التعليم إىل حد كبري منذ أن مت األخذ هبـذه التـدابري      
ــا          ــادروا أراضــيهم للحاجــة إليه ــأن يغ ــصفيح ب ــن ال ــام وأكــواخ م ــشون يف اخلي ــسطينيني يعي فل

جديـدة، سـوف    “ خطة رئيـسية  ”ان قرية العقبة    مايو، أعطي سك  /ويف أيار . ألغراض عسكرية 
 مـستوطنة يف وادي األردن، ُتـؤوي        ٢٦وتوجد  .  يف املائة من أراضيهم    ٨٠تسفر عن مصادرة    

ــا         ٨ ٠٠٠ ــشرة أضــعاف م ــن ع ــر م ــة أكث ــة يف املنطق ــوارد املائي ــن امل ــستهلكون م ــستوطن ي  م
ار علـى الفلـسطينيني     وقد رأى حماورو اللجنة هـذا األمـر وسـيلة لإلنكـ           . يستهلكه الفلسطينيون 

 .ممارسة حقهم يف تقرير املصري
، ١٩٥٢وميسُّ قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل، وال سيما القدس الـشرقية، لعـام               - ٤٢

ذلك أن قـانون اجلنـسية والـدخول إىل    . حرية اختيار مكان اإلقامة يف األرض الفلسطينية احملتلة 
؛ ُينكـر علـى األزواج مـن        ٢٠٠٣ األمـر يف عـام       ، الذي ُسـن أول    )وهو قانون مؤقت  (إسرائيل  

محلــة (األرض الفلــسطينية احملتلــة، املتــزوجني مــن مــواطنني إســرائيليني أو املقــيمني الــدائمني        
وهـذا يعـين أنـه لـيس يف       . حـق اإلقامـة الدائمـة أو املواطنـة        ) بطاقات اهلوية الصادرة من القـدس     

، كـان  ٢٠٠٠سبتمرب  /ومنذ هناية أيلول  . وسعهم العيش مع أزواجهم يف إسرائيل أو يف القدس        
وحــىت قبــل جتميــد العمــل جبمــع مشــل األســر، فقــد .  طلــب جلمــع مشــل األســر١٢ ٠٠٠هنــاك 

وكـذلك متـارس إسـرائيل    . استغرق جتهيز الطلب املقـدم فتـرة تبلـغ، يف املتوسـط، مخـسة أعـوام             
ــد    ــسجيل املوالي ــى ت ــة عل ــاك حــوايل   . ســيطرة كامل ــدر أن هن ــل يف١٠ ٠٠٠وُيق ــدس  طف  الق

. الــشرقية مل يــتم تــسجيلهم ولــيس لــديهم، إذن تــأمني، ويتعــذر علــيهم الــذهاب إىل املــدارس    
 ٦٠٠وأُبلغت اللجنة اخلاصة بأنه، خالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض، حـدثت زيـادة بنـسبة                  
وقـد  . يف املائة يف عدد التصاريح امللغاة، اليت كانت قد ُمنحت للفلسطينيني يف القدس الـشرقية              

يهـدف إىل   “ نقـل هـادئ   ”وصفت جمموعات حقوق اإلنسان اإلسـرائيلية هـذه الـسياسة بأهنـا             
 يف املائــة ٧٠تغــيري التــوازن الــدميغرايف يف املدينــة لــصاحل الــسكان اإلســرائيليني لتكــون اجلنــسية  

 يف املائـة يف األوامـر       ٣٠ يف املائة، وقالت مصادر إن هذا قد ترافق مع زيـادة بنـسبة               ٣٠مقابل  
وإنـه لـيس يف مقـدور النـاس أن يعيـشوا حيـاة عاديـة            . درة هبدم املنازل يف القـدس الـشرقية       الصا

وأُخربت اللجنـة بـأن التعريـف اإلسـرائيلي اجلديـد لألمـن             . وإهنم يعيشون يف حالة يأس وقنوط     
ففـي تقريـر   . القومي يقوم، يف معظمه، على التوازن العرقي والدميغرايف ال علـى أسـاس احلـدود     

مايو، حتدثت جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة          /يف أيار “ نيويورك تاميز ”ب إىل صحيفة    سري ُسرَّ 
عن جتاهل إسرائيل التام اللتزاماهتا مبوجب كل من القانون اإلنساين الـدويل وقـانون االحـتالل                

ذلك أن إسرائيل، استنادا إىل اللجنة الدوليـة للـصليب األمحـر، تـستخدم              . على وجه اخلصوص  
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ا السلطة القائمة باالحتالل، مبوجب القانون الدويل لتعزيـز مـصاحلها ومـصاحل        حقوقها، بصفته 
. سكاهنا مبا يضر بـسكان األرض احملتلـة، وهـو أمـر خـارج عـن قـانون االحـتالل نـصا وروحـا                       

وكذلك رأت اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر أن مـسار احلـاجز يف الـضفة الغربيـة يقـوم علـى                  
دينة بكتل االستيطان، فيما يستثين املنـاطق الفلـسطينية املأهولـة،           أساس منطق دميغرايف، حييط امل    
 .مبا خيلق جيوبا فلسطينية معزولة

ــدس         - ٤٣ ــراغ الق ــضم األراضــي وإلف ــه وســيلة إضــافية ل ــد وصــف اجلــدار الفاصــل بأن وق
ذلـك أنـه، حـسب املـصادر، غَيَّـر          . واملناطق املغلقة من الضفة الغربيـة مـن سـكاهنا الفلـسطينيني           

، ٢٠٠٢ يف املائــة مــن مجيــع الفلــسطينيني املقــيمني يف القــدس مكــان إقامتــهم منــذ عــام  ١٧,٣
ويقـدر أنـه، مـن جممـوع الـسكان       . وأهنم إمنا فعلوا ذلك كنتيجة مباشرة لتشييد اجلدار الفاصل        

ــددهم حــوايل            ــغ ع ــذين يبل ــدس وال ــن الق ــصادرة م ــة ال ــات اهلوي ــة بطاق ــن محل ــسطينيني م الفل
 بفقـــدان حقـــوقهم املتعلقـــة باإلقامـــة بـــسبب اجلـــدار  ٧٠ ٠٠٠ نـــسمة، جـــازف ٢٥٠ ٠٠٠

.  الجئ يف خميم شعفاط الذي يقع داخل بلديـة املدينـة           ١١ ٠٠٠ويشمل ذلك الرقم    . املذكور
ألهنـم رأوا أن هنـاك نيـة مبيتـة          “ تطهري عرقـي  ”ووصف العديد من احملاورين للجنة احلالة بأهنا        
 .ورة منهجيةوأن ذلك إمنا ُيفعل بطريقة خمططة مسبقا وبص

 
 احلق يف احلياة -واو  

إن احلــق الطبيعــي يف احليــاة هــو أهــم احلقــوق األساســية إطالقــا وحتميــه عــدد مــن           - ٤٤
ويقــع علــى إســرائيل، الــسلطة  . الــصكوك القانونيــة الدوليــة، الــيت دخلــت إســرائيل طرفــا فيهــا  

وخـالل  . طينية احملتلـة  القائمة باالحتالل، االلتزام بأن تكفـل محايـة هـذا احلـق يف األرض الفلـس               
الفترة اليت هي قيد االستعراض، قُتل فلسطينيون، مبن فيهم األطفال، أثناء العمليـات العـسكرية             

، وعمليــات البحــث  )الــيت مشلــت القــصف ونــريان املدفعيــة والــضربات اجلويــة      (اإلســرائيلية 
أشخاصـا  واالعتقال، والعمليات الـسرية؛ وحـوادث احلـدود، وعمليـات القتـل الـيت تـستهدف                 

ــأهنم       ــذين وصــفوا، مــن بــاب الــسخرية، ب ــيني؛ ســواء كــانوا مــستهدفني أو متفــرجني، وال معن
وكانت أغلبية هؤالء الذين قُتلوا مـن املـدنيني وعلـى الـرغم مـن صـدور قـرار                . “أضرار تبعية ”

من حمكمة العدل العليـا يف إسـرائيل بـشأن عمليـات القتـل الـيت تـستهدف أشخاصـا معنـيني يف                  
االغتيـال أو عمليـات     /، فقد تواصلت، بال هـوادة، أعمـال القتـل         ٢٠٠٦ديسمرب  /لكانون األو 

ذلــك أهنــا عمليــات تنفــذ ضــد أشــخاص يــشتبه يف   . اإلعــدام الــيت تــتم خــارج نطــاق القــانون  
اضطالعهم بأنـشطة إرهابيـة وغالبـا مـن تـتم بتوجيـه ضـربات جويـة مـن طـائرات بـال طيـارين                    

هـذا  . شـخاص الـذين حوكمـوا لعمليـات القتـل هـذه      وبضعة هـم األ . من طائرات هليكوبتر  أو
مـايو أن عمليـات القتـل الـيت         /وقد أعلن مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان يف أيـار           
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تتم خارج إطار القانون خرق للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنـساين الـدويل علـى                
مايو، قـصفت طـائرات   / أيار٢٠يف  و. حد سواء، وال ميكن تربيرها يف أي ظرف من الظروف         

وقـد  . تابعة لسالح اجلو اإلسرائيلي مرتل عضو اجمللس التشريعي من محاس خليل احليَّة يف غزة             
، مبـن فـيهم   )ستة منـهم كـانوا مـن املـدنيني     (أصيب جبروح طفيفة يف اهلجوم لكن مثانية آخرين         
ن شـخص واحـد هـو       وقـد كـا   .  آخـرون  ١٣سبعة مـن أفـراد أسـرته، قتلـوا يف اهلجـوم وجـرح               

وقـد قتـل أُنـاس    . ٢٠٠٧ شخصا هبذه الطريقة يف عـام   ٣٠وقد قتل أكثر من     . املستهدف فعال 
وقتل طفالن يف الثانيـة عـشرة والثالثـة عـشرة           . أيضا بنريان عشوائية يف مناطق مكتظة بالسكان      

 أصـيبت   مـايو أيـضا،   /ويف أيـار  . مـايو /من العمر بنريان دبابة عنـد بـاب مرتهلمـا يف غـزة يف أيـار               
إمــرأة حامــل كانــت تقــف قــرب إحــدى نوافــذ شــقتها خــالل عمليــة عــسكرية بطلقــة ناريــة      

وقُتــل ثالثــة أطفــال يف الثامنــة والتاســعة والثانيــة  . وحتطمــت مججمــة ابنــها الــذي مل تلــده بعــد 
. أغــسطس/ آب٣٠ مــسطح يف بيــت حــانون يف غــزة يف  -عــشرة مــن العمــر بقذيفــة ســطح   

 اليوم التـايل بـأن األطفـال مل تكـن هلـم عالقـة باملقـاتلني، لكنـهم            واعترف اجليش اإلسرائيلي يف   
 .كانوا يلعبون قرب قاذفات الصواريخ ال غري

واستمعت اللجنة اخلاصة لروايات لعملـييت إعـدام متتـا خـارج نطـاق القـانون علـى يـد                - ٤٥
شة، أحـد  أبريل بقتل أشـرف ضايـ  / نيسان١٧متثلت إحدامها يف القيام يف      . وحدتني إسرائيليتني 

فقـد اعترضـت سـيارته سـيارة أخـرى تقـل سـتة عمـالء              . قادة كتائب شهداء األقصى يف جنني     
وقـد قيـل إن الغـرض هـو نـزع سـالحه وكـان مـن الـسهولة اعتقالـه، لكـن                       . سريني إسـرائيليني  

. طُلب إليه أن يـستلقي أرضـا وأفـرغ العمـالء الـسريون وابـال مـن الطلقـات الناريـة يف جـسمه                   
فقـد دخلـت وحـدة      . مـايو يف مطعـم يف رام اهللا       /تل األخرى فقد وقعـت يف أيـار       وأما عملية الق  

سرية املطعم وقد تنكر أفرادها على أهنم عرب وبدأوا إطالق النـار علـى شـخص كـان يتنـاول                    
وبعد إطـالق النـار عليـه مـن بندقيـة رشاشـة، قـام               . طعام الغذاء وكان يف وسعهم اعتقاله بيسر      

ــإطالق   ــسريني ب ــار مــن مــسدس علــى رأســه  أحــد العمــالء ال ــسرية  .  الن ومل تــسمح الوحــدة ال
ويف وقـت   .  دقيقـة لتتأكـد مـن أنـه قـد فـارق احليـاة              ٤٥لسيارات اإلسعاف االقتراب منه ملـدة       

ــراوح عــددهم مــا بــني      ــود، يت ــة رام اهللا  ٦٠ و ٥٠الحــق، دخــل عــدد مــن اجلن ــديا، مدين  جن
. ا فأصـابوا أربعـة أشـخاص جبـروح        إلخراج الوحدة السرية منها، وبدأوا إطـالق النـار عـشوائي          

يوليه، قُتل فىت، يف الرابعـة عـشرة مـن العمـر، كـان حيمـل غـذاء ولعبـة بالسـتيكية يف                       /ويف متوز 
واعتــرف جــيش .  متــر١٠٠شــكل مــسدس، يف مدينــة اخلليــل بــإطالق نــار كثيفــة مــن مــسافة 

 .الدفاع اإلسرائيلي يف ما بعد بأن القتل كان خطأ
فرباير، استخدم جيش الدفاع اإلسرائيلي فتاة يف احلاديـة عـشرة مـن العمـر               /ويف شباط  - ٤٦

وفىت يف اخلامسة عشرة من العمر ورجـال يف الرابعـة والعـشرين مـن العمـر دروعـا بـشرية أثنـاء                
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عملية عسكرية قام هبا اجلـيش يف مدينـة نـابلس علـى الـرغم مـن أن احملكمـة العليـا يف إسـرائيل                         
ــة اســـتخدام املـــدنيني  ٢٠٠٥أكتـــوبر / تـــشرين األول٦قـــضت، يف كانـــت قـــد   بعـــدم قانونيـ

 .الفلسطينيني دروعاً بشرية
 

 احلق يف مستوى معيشي مالئم، مبا يف ذلك الغذاء وامللبس واملسكن املالئم –زاي  
ــرة         - ٤٧ ــردا خــالل الفت ــة اخنفاضــا مط ــسطينية احملتل ــشة يف األرض الفل ــستوى املعي شــهد م

. يونيـه /كان هذا االخنفاض شديد احلدة يف غزة، وال سيما منـذ أواسـط حزيـران              و. املستعرضة
، الـذي يوصـف بأنـه       ٢٠٠٥وعلى الرغم من فك إسرائيل لالرتباط من جانب واحـد يف عـام              

وملـا كـان معيـار      . زالـت أرضـا حمتلـة      إعادة نشر للقوات أكثر من فك لالرتبـاط، فـإن غـزة مـا             
زالـت يف سـيطرة كاملـة علـى غـزة ومـا              لية فإن إسـرائيل مـا     االحتالل هو ممارسة السيطرة الفع    
مقابـل  (مـن أراضـي غـزة       )  كيلومترا مربعاً  ٨٧( يف املائة    ٢٤انفكت تسيطر سيطرة فعلية على      

، مبــا يف ذلــك مجيــع معــابر الطــرق وجماهلــا ) يف املائــة قبــل فــك االرتبــاط مــن جانــب واحــد٣٧
 مليـون  ١,٥رة، املطبقـة علـى مـا يقـرب مـن      وتشمل أشكال السيط  . اجلوي، ومياهها اإلقليمية  

حــىت إن . شـخص يعيـشون هنـاك، التـوغالت العـسكرية وانفجـارات اختـراق حـاجز الـصوت         
بعثة االحتاد األورويب للمساعدة احلدوديـة املتعلقـة مبعـرب رفـح واملتمركـزة يف عـسقالن، تعتمـد                   

حجـز، علـى اجلانـب      يوليـه،   /ويف متـوز  . على استصدار تصريح من إسـرائيل للـذهاب إىل رفـح          
 مــن فلــسطينيي غــزة، كانــت أغلبيتــهم قــد   ٧ ٢٠٠ و٦ ٠٠٠املــصري مــن احلــدود، مــا بــني   

وقـد  .  شخصا منهم قد فـارقوا احليـاة       ٣٠وُيقدر أن حنو    . ذهبت إىل مصر طلبا للمعاجلة الطبية     
أغــسطس يف جمموعــات /متكــن هــؤالء الــذين تقطعــت هبــم الــسبل مــن العــودة إىل غــزة يف آب 

وقد وصفت احلالة بأهنا من صـنع اإلنـسان وناشـئة عـن           . الل سلوك معابر أخرى   صغرية من خ  
وأُخـربت اللجنـة اخلاصـة      . ووصفت مصادر عديـدة غـزة بأهنـا سـجن كـبري           . احلصار واملقاطعة 

 .بأن الناس يف غزة قد خاب ظنهم كثريا يف اجملتمع الدويل لغياب محايته عنها كليا
قتصادية اليت تبعث على القلق يف غـزة بـالنقص الـشديد          اال -وتتسم احلالة االجتماعية     - ٤٨

ــار، وبتقلــب األســعار وعــدم اســتقرارها،        ــة األساســية ويف قطــع الغي ــسلع واألدوي يف بعــض ال
 يف املائـة مـن      ٨٥وباإلغالق الواسع النطاق للصناعة، وبارتفـاع البطالـة، فقـد أغلـق أكثـر مـن                 

وفقـد  . من مشاريع التـشييد يف القطـاع اخلـاص         يف املائة    ٩٥املصانع، والورش أبواهبا، وتوقف     
وال تـدخل إىل غـزة إال الـسلع الـيت ُتـصنف بأهنـا إنـسانية                 .  عامـل أعمـاهلم    ٧٠ ٠٠٠أكثر مـن    

ــذ عــام  . وأساســية، ولكــن ال وجــود ألي مــستوردات أو صــادرات أخــرى    وللمــرة األوىل من
، من مث، يـشكل جـزءا مـن         ، تقوم إسرائيل بإلغاء قانون التبادل التجاري لغزة، ومل َيعد         ١٩٩٥

ــة املوحــدة  ــة اجلمركي ــى حنــو شــديد، مــن      . املنطق ــضا، عل ــضرر صــيادو األمســاك يف غــزة أي وت
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فقـد قامـت البحريـة      . عمليات اإلغالق بصورة تعسفية وخاضـعة لألهـواء وال ميكـن التنبـؤ هبـا              
ومبهامجــة اإلســرائيلية بــإطالق النــار علــى قــوارب الــصيد الفلــسطينية أو بإتالفهــا أو مبــصادرهتا  

 شــخص ٤٠ ٠٠٠وملــا كـان مـا يقــرب مـن    . صـيادي األمسـاك وبإصــابتهم جبـروح وباعتقـاهلم    
ويف . يعتمدون على صيد األمساك فإن صيد األمساك مل َيُعد يعترب وسـيلة كافيـة لكـسب الـرزق                 

وقـال أحـد املـصادر إن إسـرائيل لـن           .  يف املائة من أهل غزة املـساعدة الغذائيـة         ٨٠غزة، يتلقى   
ألزمة اإلنسانية يف غـزة بـأن تتـردى إىل جماعـة، ولكـن سـتجعل أهـل غـزة يعيـشون يف                    تسمح ل 

 يف املائـة  ٩٠وقد وصلت مستويات الفقـر يف غـزة إىل نـسبة          . حالة ال يفكرون فيها إال بقوهتم     
 .يونيه/يف حزيران

وقد أسفرت احلالة يف غزة عن زيادة كبرية يف وقوع اخـتالالت ذات صـلة باإلجهـاد                   - ٤٩
الالت بسبب االكتئاب من املمارسات اإلسرائيلية، من مثل اإلغالق، وضـروب العقـاب             واخت

وتتمثــل األســباب يف التــوغالت العــسكرية؛ وقــصف املنــاطق املأهولــة؛       . اجلمــاعي األخــرى 
، الـيت  (DIME)واستخدام األسلحة غـري التقليديـة، مـن مثـل متفجـرات املعـادن اخلاصـة الثقيلـة                  

ن األطراف، وانفجارات اختراق حاجز الصوت؛ وعمليـات هـدم          تسبب حروقا شديدة وفقدا   
ــاء واهلياكــل           ــد الكهرب ــدمري حمطــات تولي ــى صــيادي األمســاك؛ وت ــار عل ــازل؛ وإطــالق الن املن

 .األساسية األخرى؛ وإتالف األرض الزراعية واقتالع األشجار
، عــن ويف الــضفة الغربيــة، تــنجم انتــهاكات احلــق يف مــستوى معيــشي مالئــم، أساســا  - ٥٠

ووصـف حتديـد    . تشييد اجلدار الفاصـل والقيـود املرافقـة املفروضـة علـى احلـق يف حريـة التنقـل                  
ــدهور         ــسية للتـ ــباب الرئيـ ــل األسـ ــه ميثـ ــية بأنـ ــسلع األساسـ ــدمات والـ ــول إىل اخلـ ــبل الوصـ سـ

ــاعي ــة    - االجتم ــضفة الغربي ــسطينيني يف ال ــسري للفل ــشريد الق ــصادي والت ــد حــصل  .  االقت وق
وتلقــى املعونــة الغذائيــة . ٢٠٠٦املائــة يف االقتــصاد الفلــسطيين يف عــام  يف ١٠انكمــاش بنــسبة 

 يف املائـة مـن عـدد الفلـسطينيني يف األرض            ٥٠ مليون فلسطيين، أي ما يقرب من        ١,٨حوايل  
 .الفلسطينية احملتلة

واجهـت  ] الفلسطينية احملتلـة [األرض ”مايو، أعلنت منظمة العمل الدويل أن       /ويف أيار  - ٥١
عاما آخـر مـن املعانـاة احلـادة، إىل جانـب تـرّدي مـستويات املعيـشة وازديـاد الفقـر                      مرة أخرى   

ورأت أن األزمــة املتعــددة . وارتفــاع البطالــة وتفــاقم التفــّسخ االجتمــاعي والتمــزق الــسياسي  
الوجوه، اليت تشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسـية ومؤسـسية، وإنـسانية، متتـد جـذورها                

 حتــيط بــاالحتالل لــسنوات عديــدة ولكــن أيــضا إىل سلــسلة التــدابري الــيت  ال إىل الظــروف الــيت
مــارس /اُتخــذت عقــب االنتخابــات الــيت أدت باحلكومــة اجلديــدة إىل ســّدة احلكــم يف آذار       

وكان مـن بـني العوامـل الـيت هلـا آثـار مـدمِّرة علـى االقتـصاد الفلـسطيين احلظـر املـايل                         . ٢٠٠٦
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ــاحنني    ــدويل للم ــع ال ــذي فرضــه اجملتم ــسطينية    ال ــضريبية الفل ــرادات ال ، واحتجــاز إســرائيل لإلي
ممـا أسـفر عـن خـسارة شـهرية لإليـرادات            ) ١٩٩٤انتهاكا لربوتوكـول بـاريس املـربم يف عـام           (

ــطها  ــون دوالر ٦٠بلغـــت يف متوسـ ــسلطة   ٥٥( مليـ ــرادات الـــشهرية للـ ــة مـــن اإليـ  - يف املائـ
فـرض مزيـد مـن القيـود الـصارمة          وكـان ل  ).  مليـون دوالر   ٨٠٠الفلسطينية، لتبلغ يف جمموعها     

على تنقل الفلسطينيني وانتقال الـسلع داخـل األرض الفلـسطينية وبـني أجزائهـا، وإىل إسـرائيل                  
والبلدان األخرى، مبـا يف ذلـك ازديـاد عـدد نقـاط التفتـيش واتـساع نطـاق وتفـاقم أثـر اجلـدار               

 . من احلدود الدنياالفاصل، أن جعلت من املتعذر على االقتصاد الفلسطيين أن يعمل بأكثر
وكــان اهلــدم املتواصــل للمنــازل، الــيت يقــال إهنــا ُبنيــت مــن دون استــصدار تــصاريح،    - ٥٢

ففـي الفتـرة    . عامال آخر أثَّر علـى املـستوى املعيـشي للفلـسطينيني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة                
طــرية جــدا يف إن احلالــة خل. األخــرية، مت القيــام هبــدم املنــازل علــى طــول مــسار اجلــدار الفاصــل

 .٢٠٠٦نوفمرب / مرتال منذ تشرين الثاين٤٠القدس، حيث هدم 
فقـد ُوصـفت احلالـة البيئيـة يف األرض          . ولنوعية البيئة أثر مباشر على املستوى املعيشي       - ٥٣

الفلسطينية احملتلة، وال سيما يف غزة، بأهنا ناشئة عن اإلغـالق والعمليـات العـسكرية وضـروب              
فقد اقُتلعت الكثري من األشجار يف غزة وأتلفت األراضـي الزراعيـة            . رىالعقاب اجلماعي األخ  

وكـان هنـاك تـراكم للنفايـات        . على يد جيش الدفاع اإلسـرائيلي خـالل التـوغالت العـسكرية           
وقُـصفت حمطـة توليـد الطاقـة        . الصلبة ألنه ال توجد أموال لدفع أجور العمال جـامعي القمامـة           

لفتـرة   ، ومل حتصل أغلبية السكان على الكهربـاء إال        ٢٠٠٦ام  الكهربائية الوحيدة يف غزة يف ع     
وهذا جعل من العـسري تـشغيل مـضخات املـاء           . تراوحت بني ساعتني وثالث ساعات يف اليوم      
ولـيس يف غـزة حمطـة ملعاجلـة امليـاه املـستعملة،             . ملياه الـشرب وامليـاه املـستعملة علـى حـد سـواء            
وتتسم احلالة يف غزة بأهنا حرجة أيـضا        .  مأمونة األمر الذي يساعد على وجود مياه شرب غري       

 نـسمة، لـيس     ١٢٠ ٠٠٠فسكان خان يونس، الذين يبلغ عددهم       . بسبب ازدياد ملوحة املياه   
لديهم ُحفر ملياه اجملاري وتّبني اختبارات طبقات املياه اجلوفية مستويات عالية مـن النيتـرات يف                

/ آذار ٢٧ة عـن انفجـار حفـرة مليـاه اجملـاري يف            وأُخربت اللجنة اخلاصة مبعلومات مفصل    . املياه
مارس، تسبب يف حـدوث طوفـان يف قريـة أم نـصر الواقعـة علـى أحـسن طبقـة للميـاه اجلوفيـة                         

 ٢٥٠ آخـرون وغمـرت امليـاه        ٣٥وقد قُتل مخسة قرويني وُجرح      . لالستهالك البشري يف غزة   
ث موارد املياه اجلوفيـة،     ومشلت آثار ذلك تلو   .  شخص ملغادرة منازهلم   ١ ٥٠٠مرتال، واضطر   

وقُـصفت املنطقـة    . وحمتوى عاليا من النيترات وغاز امليثان، والبعوض، واألمراض املنقولة باملياه         
ويف وقـت الحـق، أَطلـق جنـود        . ٢٠٠٦خالل عملية قام هبا جيش الدفاع اإلسرائيلي يف عـام           

إسـرائيل أعلنـت أهنـا      اجليش النار على عمـال كـانوا يعملـون علـى إصـالح املوقـع نظـرا إىل أن                    
وإذا مــا اهنــارت حفــر اجملــاري يف . ســتهاجم أي خــط أنابيــب لنقــل امليــاه املــستعملة إىل البحــر 
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وقــد وصــفت احلالــة .  شــخص١٠ ٠٠٠ مــرتل وسيتــضرر ١ ٢٠٠املنطقــة فــإن امليــاه ســتغمر 
 .للجنة اخلاصة بأهنا إبادة إيكولوجية

ــة إحــدى املــ     - ٥٤ ــوارد املائي ــى امل ــسيطرة عل ــل ال ــسطينية  ومتث ــسية يف األرض الفل سائل الرئي
ويعاين الفلسطينيون من شح حاد يف املياه فيما يستهلك املستوطنون كميـات مـن امليـاه                . احملتلة

وُتضخ املياه مـن األرض الفلـسطينية احملتلـة إىل          . تزيد بتسعة أضعاف عن استهالك الفلسطينيني     
ــرائيل ــة نفايــ    . إس ــضفة الغربي ــستوطنات يف ال ــف امل ــات ضــارة   (ات صــلبة وختلّ ــا نفاي ــا فيه ) مب

ونفايات سائلة، وتولّد املوارد املائية امللوثـة املالريـا واألمـراض األميبيـة والـسرطان، واألمـراض         
 يف املائـة مـن عـدد سـكان الـضفة الغربيـة، فـإهنم                ١٠وأما املـستوطنون، الـذين ميثلـون        . اجللدية

د الكـثري مـن الـصناعات اإلسـرائيلية امللوثـة           هـذا وتوجـ   .  يف املائة من مياه اجملـاري      ٢٥ُيخلِّفون  
 .أيضا يف الضفة الغربية

 
 احلق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية -حاء  

وأمـا  . جيد الفلسطينيون صـعوبات متزايـدة يف احلـصول علـى عمـل، حـىت يف إسـرائيل                  - ٥٥
هـا  يوليـه، أظهـرت دراسـة، أجرا      /ففـي متـوز   . فلسطينيو غزة فـإن األمـر يكـاد يكـون مـن احملـال             

، أن العمـال الفلـسطينيني العـاملني يف املـستوطنات واملعامـل يف              )الكنيـست (الربملان اإلسرائيلي   
وقـد أبلـغ أحـد      . الضفة الغربية قد كسبوا أقل من نصف األجر األدىن الذي نص عليه القـانون             

ــسطينيني يكــسبون     ــة اخلاصــة أن الفل ــد  ٢ ٠٠٠املــصادر اللجن حــوايل ( شــاقل إســرائيلي جدي
 شـــاقل إســـرائيلي جديـــد ٤ ٢٠٠يف حـــني أن األجـــر األدىن لإلســـرائيليني هـــو ) ر دوال٥٠٠

ويتمتــــع العمــــال الفلــــسطينيون بــــثالث مزايــــا مقارنــــة بالعمــــال ).  دوالر١ ٠٠٠حــــوايل (
 مزيــة وينعمــون حبمايــة نقابــة العمــال يف إســرائيل ١٦اإلســرائيليني الــذي يتمتعــون مبــا جمموعــه 

أو “ جممعـات ”رائيل والسلطة الفلسطينية تعتزمان إنـشاء    وقالت مصادر إن إس   ). اهلستدروت(
صـــناعية قـــرب اخلـــط األخـــضر، مـــن شـــأهنا أن تـــوفر املئـــات مـــن فـــرص العمـــل  “ منـــاطق”

وذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية أن الفكــرة املاثلــة وراء املــشروع هــي إنــشاء    . للفلــسطينيني
ة الفلــسطينية ملنــع االعتمــاد حتــت إشــراف الــسلط] الفلــسطينية احملتلــة[أمــاكن عمــل يف األرض 

ــة اخلاصــة أن يف  . املفــرط لالقتــصاد الفلــسطيين علــى فــرص العمــل يف إســرائيل    وأُبلغــت اللجن
منطقة طولكرم مثانية مصانع، حمظورة على الفلـسطينيني، ُتنـتج املبيـدات احلـشرية واملخـصِّبات                

 منطقــة ١٢ و ٩ بــني وأُخــربت اللجنــة أن مثــة خططــا إلنــشاء مــا. وغريمهــا مــن املــواد اخلطــرية
وأن إسـرائيل سـتأيت مبـصانع املـواد         . صناعية، سوف ُيبىن بعضها على أراض فلسطينية مصادرة       

فــصل ”ووصــف أحــد املــصادر املنــاطق الــصناعية بأهنــا   . الكيميائيــة وغريهــا إىل هــذه املنــاطق 
.  محايـة ، ُيحال الفلسطينيون مبوجبه إىل يد عاملة رخيـصة ال تتمتـع بـأي     “عنصري ذايت الُصنع  
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: عبـور اخلـط  ”املنظمة اإلسـرائيلية حلقـوق اإلنـسان، يف تقريـر هلـا عنوانـه          ‘ بيتسيلم’وقد قالت   
إن حكومـة إسـرائيل، كجـزء مـن         “ انتهاك حقـوق الفلـسطينيني يف إسـرائيل مـن دون تـصريح            

، كانـت قـد قـررت أن    ٢٠٠٥خطة فك االرتبـاط مـن جانـب واحـد مـن قطـاع غـزة يف عـام                    
، لـن ُيـسمح     ٢٠٠٨التصاريح املمنوحة للفلسطينيني وأنه، منذ بدايـة عـام          ختفض تدرجييا عدد    

 .ألي فلسطيين بدخول إسرائيل
 

 احلق يف الصحة -طاء  
يف مجيع أحنـاء األرض الفلـسطينية احملتلـة، تـضرر احلـق يف الـصحة بـشدة بفعـل القيـود                       - ٥٦

 يف اإلمـدادات الطبيـة      وقد أسفرت اإلغالقات عن نقـص     . املفروضة على حرية التنقل  والعبور     
ففي قطاع غـزة، يتـسبب عـدم        . األساسية، وعن اخنفاض يف تقدمي اخلدمات الصحية األساسية       

ــة         ــة يف حــصول اإلســهال وســوء التغذي ــة الالزم ــة شــروط النوعي ــاه واألغذي ــتيفاء املي ويف . اس
 هـذه  يوليه، أعلنـت جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة أن أحـد التحـديات الكـبرية يف غـزة يف                     /متوز

، ويف تقريــر ٢٠٠٦يونيــه /ويف حزيــران. األيــام إمنــا يتمثــل يف هتالــك اهلياكــل الطبيــة األساســية
تـتم   يتناول احلالة الصحية يف األرض الفلسطينية احملتلة، أعلنت منظمة الصحة العاملية أنـه إذا مل          

 سـوء التغذيـة،    سيـشمل ارتفـاع معـدالت     متابعة معاجلة األزمة املالية الراهنـة فـإن األثـر الـسليب           
وازديــاد اخــتالالت الــصحة العقليــة، واخنفــاض تغطيــة بــرامج التحــصني، والتــأخر يف الكــشف  
املبكر عن األمراض السارية ومكافحتها على جناح السرعة، وازديـاد احتمـال حـاالت تفـشي                
األمراض، مع ما ينطوي ذلك على ارتفـاع يف اعـتالل ووفيـات األمهـات، يف مرحلـة النفـاس،             

 .الواألطف
ويواجه املرضى من قطـاع غـزة والـضفة الغربيـة صـعوبات يف احلـصول علـى تـصاريح                 - ٥٧

ــسطينيني يف       ــسية الــيت تقــدم خــدماهتا للفل ــة الرئي ــشفيات واملؤســسات الطبي للوصــول إىل املست
وكــذلك يواجهــون صــعوبات يف احلــصول علــى . القــدس الــشرقية وأجــزاء مــن الــضفة الغربيــة

وأشارت مصادر طبية إىل أنه، نظرا إىل سياسـة التـصاريح           . يف اخلارج إحاالت للمعاجلة الطبية    
فإن املرضى ينـزعون إىل االنتظار إىل أن يصل األمل إىل حد ال ُيطـاق قبـل أن يتقـدموا بطلبـات                     

ــة مــن ٨٠هــذا ويوقــف عناصــر جــيش الــدفاع اإلســرائيلي   . للحــصول علــى تــصاريح   يف املائ
 أن إسـرائيل ُتوجـب علـى بعـض املرضـى أن يكونـوا قـد                 ذلـك . احملاوالت الرامية لنقل املرضـى    

وقــد أســفر الــضغط اإلعالمــي عــن إصــدار عــدد  . دفعــوا أجــور مــرافقني للمعاجلــة يف إســرائيل 
ومـن املفتـرض، حـسب أنظمـة اجلـيش اإلسـرائيلي، أن تتحـرك سـيارات           . حمدود من التصاريح  

ــة، إىل مج     ــاط األمني ــا خــال النق ــة، فيم ــسطينية حبرّي ــك   اإلســعاف الفل ــا يف ذل ــات، مب ــع الوجه ي
ويـسمح حكـم صـادر عـن احملكمـة العليـا، للمرضـى الـذين يكونـون يف حالـة طارئـة                     . إسرائيل
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املرور عرب نقـاط التفتـيش حـىت ولـو مل تكـن يف حـوزهتم تـصاريح                  . تتطلب معاجلة طبية عاجلة   
فلـسطينية  أما على صعيد التطبيق العملي فإنه ال يسمح لسيارات اإلسعاف ال          . لدخول إسرائيل 

بالوصول ال إىل املستـشفيات اإلسـرائيلية وال حـىت الفلـسطينية يف القـدس الـشرقية علـى الـرغم                
. من مذكرة التفاهم املوقع عليها من قبل ميغان ديفيـد آدوم ومجعيـة اهلـالل األمحـر الفلـسطينية             

  سـيارات إسـعاف إسـرائيلية فـضال        ذلك أن على سيارات اإلسعاف هـذه أن تنقـل املرضـى إىل            
يونيه، أيدت حمكمة العـدل العليـا مبـدأ حـق           / حزيران ٢٠ويف  . عن أهنا تواجه تأخريات عديدة    

هـذا وقـد   . الدولة يف البت يف َمـن تـسمح هلـم مـن الفلـسطينيني بـدخول البلـد للمعاجلـة الطبيـة           
وأُخــربت . يوليــه يف قطــاع غــزة/ســحقت إحــدى الــدبابات ســيارة إســعاف فلــسطينية يف متــوز

/  سـاعات قـرب مدينـة نـابلس يف متـوز           ٤أن سيارة اإلسعاف قـد أُوقفـت ملـدة          اللجنة اخلاصة ب  
وعند نقطة تفتيش أخرى، احتسى اجلنود الشاي وطفقوا يضحكون ملـدة نـصف سـاعة               . يوليه

 .قبل أن يالحظوا على ما ُيظن، سيارة إسعاف، وهي تنتظر
 

 احلق يف التعليم -ياء  
لفلــسطينية احملتلــة يتــأثر إىل حــد خطــري مــن      مــا أنفــك احلــق يف التعلــيم يف األرض ا    - ٥٨

فقد خلَّف اجلدار الفاصل يف الضفة الغربيـة مـشاق مجـة للتعلـيم، ذلـك ألنـه يفـصل                    . االحتالل
ويف أجـزاء أخـرى   . بني األطفال وبني مدارسهم اليت يتعني علـيهم أن يـصلوا إليهـا عـرب بواباتـه              

واختـذت مواقـع عـسكرية متقدمـة،      من الـضفة الغربيـة، تعرضـت املـدارس ملـدامهات وختريـب،              
حــىت تلــك املــدارس الــيت تــديرها األونــروا يف خميمــات الالجــئني وُجــرح العديــد مــن التالميــذ     

وقــد وصـــل التـســرب مـــن املـــدارس إىل معـــدل عـال جـدا                 . والطــالب أو أصبحــوا معوقني   
وتـزدحم  . مـستمر ومـا زال تعلـيم البنـات يف اخنفـاض       . فيما بقيت معدالت التخـرج منخفـضة      

 طالبــا، ٤٠فـصول املــدارس بــالطالب والتالميــذ ليتجــاوز متوســط عــددهم يف الفــصل الواحــد  
وقـد أرغمـت احلالـة االقتـصادية املترديـة يف           ). دوامني(وعادة ما يكون العمل فيها على نوبتني        

مــن األرض الفلــسطينية احملتلــة األســر علــى االختيــار بــني تكــاليف املعيــشة والنفقــات الــصحية   
وملـا كانـت رسـوم اجلامعـات قـد ازدادت فـإن             . جانب وبني تكاليف التعليم مـن جانـب آخـر         

وقــد . الفقــر والــدخل املــنخفض حيرمــان قطاعــات معينــة مــن الفلــسطينيني مــن التعلــيم العــايل    
ففـي غـزة، اضـطر الطـالب     . وصفت احلالة بأهنا أثر مباشر للسياسات واملمارسات اإلسـرائيلية   

ــام األ  ــدء الع ــن دون أن يكــون يف حــوزهتم     إىل ب ــد م ــادميي اجلدي ــب   ٣٠ك ــن الكت ــة م  يف املائ
ســبتمرب، أعلنــت األونــروا أن / أيلــول٥ويف . الدراســية املقــررة بــسبب إغــالق املعــابر التجاريــة

اهنيار النظام التعليمي واملستويات التعليميـة ُيعـزى إىل اآلثـار التراكميـة لالحـتالل واإلغالقـات                 
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ة إىل أن أكثر فئات الـسكان ضـعفا وهـي األطفـال يف هـذه احلالـة، هـي                    والفقر والعنف، مشري  
 .اليت تدفع، يف حاالت الصراع دائما، الثمن الباهظ

 
 احلق يف احلرية واألمن الشخصي -كاف  

ــر مــن   - ٥٩ ــا أكث  فلــسطيين حمتجــز يف الــسجون ومراكــز االحتجــاز   ١٠ ٠٠٠يوجــد حالي
 فلـسطيين كـانوا قـد اعتقلـوا         ٧٠٠ ٠٠٠أن حـوايل    وقد أُخـربت اللجنـة اخلاصـة بـ        . اإلسرائيلية

 شــخص لالحتجــاز  ٨٠٠وخيــضع حــوايل  . ١٩٦٧واحتجــزوا منــذ بــدء االحــتالل يف عــام     
.  طفـل  ٤٠٠ سـجينة و     ١٠٠ويوجـد حـوايل     . اإلداري، من دون توجيه هتم إليهم أو حماكمـة        

الـسجناء يف معـدل   هــذا وُتبقي عمليات البحـث واالعتقـال املتواصلـــة يف الـضفة الغربيـة عـدد        
 .عال جدا

ــا منظمتـــان إســـرائيليتان غـــري   / أيـــار٦ويف  - ٦٠ مـــايو، نـــشرت بتـــسيلم وحاموكيـــد، ومهـ
تعــذيب احملتجــزين الفلــسطينيني : ممنــوع إطالقــا”حكــوميتني حلقــوق اإلنــسان، تقريــرا عنوانــه  

ي ، وفيه أعلنتا أن جهاز األمن، شني بيت، يستخدم أسـاليب اسـتجواب هـ              “وإساءة معاملتهم 
وكانت احملكمة العليا يف إسرائيل قد حرَّمـت التعـذيب يف           . مبثابة تعذيب للسجناء الفلسطينيني   

ذلــك أنــه، حــسب التقريــر، ُتــستخدم، إضــافة إىل التعــذيب البــدين، . ١٩٩٩ســبتمرب / أيلــول٦
 مـع   “أسـاليب اسـتجواب خاصـة     ”وتـستخدم   . تدابري أخرى لتحطيم الروح املعنويـة للـسجناء       

وهؤالء هم أشـخاص تعتـرب األجهـزة األمنيـة أن           . “قنابل موقوتة ”أمنيا، املصّنفني   املشتبه فيهم   
ووصـفت األسـاليب يف التقريـر، الـذي      . لديهم معلومات ميكن أن متنع حدوث هجوم وشـيك        

قنابـل  ”، اللجنـة العامـة املناهـضة للتعـذيب يف إسـرائيل، واملعنـون             ٢٠٠٧مـايو   /نشرته، يف أيار  
وقـد تلقــت اللجنــة اخلاصـة معلومــات مــن   . “لتعــذيب يف إســرائيلشــهادات ضـحايا ا : موقوتـة 

فعلـى وجـه العمـوم، أُخـربت اللجنـة اخلاصـة بأنـه تتـوفر                . مصادر عـدة حـول معاملـة الـسجناء        
محاية كاملة جلهاز األمـن العـام وجلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي وللـشرطة وحـىت حلـراس الـسجون                     

حـــىت أن األطبـــاء يتواطـــؤون . قـــة القـــضائيةوأهنــا تتمتـــع كلـــها باحلـــصانة الكاملـــة مــن املالح  
ــأن يف وســع الــسجني أن خيــضع لالســتجواب     وأُبلغــت . بإصــدارهم شــهادات صــحية ُتعلــن ب

وقد وصـف التعـذيب بأنـه روتـيين         . اللجنة اخلاصة بوجود مراكز احتجاز سرية داخل إسرائيل       
الصليب األمحـر الدوليـة     ويسَّرته تصاريح الزيارة الصادرة مؤخرا، مبا فيها تلك املمنوحة للجنة           

واإلفـالت مـن العقوبـة ناشـئ، علـى مـا قيـل، مـن النظـام الـسياسي والـرأي العـام                        . وللمحامني
. اإلســرائيلي علــى حــد ســواء، وأن التعــذيب يعتــرب مــسألة هامــشية يــربره الــدفاع عــن الدولــة   

هــزة وقالــت مــصادر إن سياســات احملكمــة العليــا اإلســرائيلية مطابقــة لــسياسات اجلــيش واألج  
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ــيت          ــسان ال ــوق اإلن ــى حــساب حق ــة عل ــا كــبريا للمؤســسة األمني ــدي احترام ــا ُتب ــة، وإهن األمني
 .للفلسطينيني

وحــسب مــا تــذكر املــصادر، فــإن أصــعب فتــرة للــسجناء هــي فتــرة االســتجواب بعــد   - ٦١
ــصال مبحــاميهم     ــهم جــسديا قبــل االت ــبعض من ــؤذى ال وقالــت تلــك  . االعتقــال، ويف خالهلــا ي

رة ال ُتبلَّغ يف أكثر األحيان مبكان احتجاز السجني الذي يتبني ذلـك يف العـادة            املصادر إن األس  
وقد وصفت احملاكمـات بأهنـا حماكمـات        . من خالل تأمني املنظمات غري احلكومية الدفاع عنه       

ــات    ــى أســاس االعتراف ــوم عل ــشمل    . صــورية وتق ــصادر إن أســاليب االســتجواب ت ــت امل وقال
ــصل إىل   ــذيبا ي ــد  ١٨تع ــع ع ــد      ســاعة م ــدي والكواحــل ُتقيَّ ــها؛ وإن األي ــا بين ة ســاعات يف م

بسالسل إىل كرسي، مع شد املرفقني معا فيمـا يتعـرض كـل أجـزاء جـسم الـسجني للـضرب؛                     
وإجالسه القرفصاء؛ واحلرمان من النوم والطعام والنظافة؛ واإلبقاء عاريا؛ وعدم توفري إضـاءة؛             

اهلـز؛ والـسجن االنفـرادي؛ وعـصب        واالعتداء اجلنسي؛ واستعمال أجهـزة كـشف الكـذب؛ و         
ــراد        ــدات ضــد أف ــه هتدي ــات؛ وتوجي ــرأس؛ والــضجيج واإلهان ــنني؛ ووضــع العمــاء علــى ال العي
األســرة؛ واحلمــل علــى النبــاح؛ والــدفق باملــاء البــارد؛ وكــسر العظــام؛ واحلــرق؛ والــصدمات     

وخيـضع  . ياالكهربائية؛ واإليقاف لفترات طويلة؛ وإمساع السجناء االستجوابات املسجلة صـوت         
وقــد ضــم . بعــض الــسجناء هلــذا الــضرب مــن التعــذيب لفتــرة تتــراوح بــني أربعــة أيــام ومخــس 

والتهديدات ادعـاءات بـأن األمـر سـينتهي بالـسجناء إىل أن يـصبحوا         ) السباب(اإليذاء اللفظي   
مشلولني وبأن منازهلم سُتدمر وبأن أمهاهتم وأزواجهم سُيحضرن لالستجواب وبـأن الـسجناء             

وال تــأيت معظــم حماضــر االســتجواب علــى ذكــر   . ون مــسؤولني عــن مــوت أمهــاهتم قــد يكونــ
وتـبني  . التعذيب بل تثبت أن السجني قد أُعطـي البـسكويت والكوكـاكوال يف بعـض األحيـان                

احملاضر اليت ال تأيت على ذكر املمارسات اليت تصل إىل حد التعذيب أن التعذيب إمنا يـستخدم                 
 وبعــد زيارتــه إىل إســرائيل، أعلــن املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق “القنابــل املوقوتــة”يف حــاالت 

اإلنــسان والتعــذيب أنــه ُصــدم بالبيانــات غــري املقنعــة والغامــضة املقدمــة مــن جهــاز األمــن            
ــيناريوهات     ــق س ــىت تطب ــشأن م ــة ”اإلســرائيلي ب ــل املوقوت ــات    “القناب ــاب آلي ــه غي ــار قلق ، وأث

 .األساليباستجواب مستقلة ونزيهة حقا عقب استخدام تلك 
ــة     - ٦٢ ــائج تلــك املعامل ــد وصــف أخــصائي نفــسي ســريري نت االخــتالل الناشــئ عــن  : وق

 القهــري؛ وجنــون -اإلجهــاد الالحــق لــصدمات نفــسية؛ واالكتئــاب؛ واالخــتالل الوسواســي  
. ؛ واحلــصر النفــسي؛ واالخــتالالت الناشــئة عــن احلــساسية والرهــاب      )البارانويــا(االرتيــاب 

ــة   ــع بالتواصــل     ووصــف ذلــك األخــصائي حال ــة بنفــسه وكــان يتمت  طالــب كــان حيــسن العناي
البصــري ومبلكــة النطق السليــم وباحليويــة قبــل اعتقالـــه علـى أنـه بعـد اسـتجوابه علـى مـدى                   

 يوما وبعد سجنه مدة ستة أشهر، بدأ يعاين من آالم يف املعدة ومـن مـشاكل ُعـسر اهلـضم                     ١٨
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 شــديد الــصالبة وحــصر نفــسي بــالغ، والكــوابيس،   والتــهاب اجليــوب األنفيــة والتغــوط بــرباز 
 .واإلجهاد، وتوتر األعصاب، وضعف التركيز، والتفكري غري اجللي، وضعف الشخصية

ــصاريح        - ٦٣ ــدم وجــود ت ــارهتم لع ــى زي ــادرة يف الغالــب عل ــسجناء غــري ق وكانــت أســر ال
يـستغرق جتهيـز   وتقدم الطلبات للتصاريح من خالل جلنة الصليب األمحر الدولية وقـد      . لديهما

. الطلب سبعة أشهر ألن السلطات اإلسرائيلية غالبا ما تدعي أنـه لـيس مثـة صـلة بـني أم وابنـها                     
وتقـــدم . وهــذا يتطلـــب احلــصول علـــى شــهادات زواج وبطاقـــات هويــة إثباتـــا هلــذه الـــصلة     

هـذا وقـد   . االدعاءات ذاهتا بشأن األشخاص أنفسهم مرة أخرى للحصول على تصاريح مقبلة    
وال يـستطيع الـسجناء     .  الـسجناء مـددا تـصل إىل سـتة أعـوام دون تلقـي زيـارات                أمضى بعـض  

وتـــصدر . الفلـــسطينيون غـــري املـــسجلني يف ســـجل الـــسكان الفلـــسطينيني تلقـــي أي زيـــارات 
ويـضطر ذوو  .  يومـا وتكـون صـاحلة لزيـارة واحـدة     ٤٥التصاريح كل سبعة أشهر علـى مـدى       

ـــر الـشديــد والـربد القـارس كـي يـروا الـسجناء ملـدة         السجنــاء إىل االنتظــار لساعــات فــي احل    
وقالت مصادر إن السلطات اإلسرائيلية حتاول التخويـف أو تقتـضي تعويـضا ماليـا               .  دقيقة ٤٥

وقــــد أُخبــــرت اللجنــــة اخلاصــــة بــأن املــشاكل ذات الــصلــة بالتــصاريح  . إلصــــدار التــصاريح
 .آخذة باالزدياد

فقــد أُخــربت اللجنــة اخلاصــة أن الــسلطات . ء بطــرق أخــرىوُتنتــهك حقــوق الــسجنا - ٦٤
اإلسرائيلية تعوق زيارات السجناء من ِقبل حمـاميي الـدفاع عنـهم الـذين ال يعطـون وقتـا كافيـا                     

وال يــسمح لــبعض الــسجناء مواصــلة دراســاهتم، وُيمنــع بعــضهم مــن إرســال     . مــع مــوكليهم
 وقــد أُخــربت اللجنــة أنــه توضــع .رسـائل ومــن أن يكــون يف حــوزهتم أجهــزة راديــو وتلفزيـون  

ــدعى        ــة وأن وحــدة خاصــة ت ــسجيل صــويت داخــل ســجون معين ــصوير وأجهــزة ت كــامريات ت
ــسجون  “ وحــدة حنــشون ” ــات يف ال ــذ عملي ــوم بتنفي ــدموع   . تق ــسيلة لل ــل امل ــستخدم القناب وُت

وقــد ازدادت مراقبــة مراكــز االحتجــاز والــسجون يف عــام      . والقنابــل الــصوتية يف الــسجون  
صل قــادة الفصائــل املسجونني عن سائــر الـسجناء ملنـع األخرييـن مـن التـأثر هبـم                  وُيف. ٢٠٠٦

وأُخـــربت اللجنـــة بـــأن بعـــض املـــساجني قـــضوا ســـنوات يف احلـــبس . يف مـــا يتعلـــق باملقاومـــة
وأن . وأُخربت أيضا بأن النساء ُيعـتقلن يف ظـروف مماثلـة لظـروف اعتقـال الرجـال       . االنفرادي

ست مقيدة اليدين على كرسي صـغري معـصوبة العيـنني وُضـربت علـى              امرأة سجينة حامال أُجل   
وكـان مـن    . وقد ولدت بعض النساء السجينات يف السجون وهـن مقيـدات بأسـرَّهتم            . وجهها

الطرق املـستخدمة إلكـراه املـشتبه فـيهم علـى تـسليم أنفـسهم إىل القـوات اإلسـرائيلية التهديـد                      
 عـــن حـــدوث زيـــادة يف حـــبس ذوي  وقـــد حتـــدث هـــؤالء. باغتـــصاب أزواجهـــم وأخـــواهتم

 يف املائـة مـن      ٧وأُخـربت اللجنـة بـأن       . املسجونني، مبن يف ذلـك األمهـات، وعـن هـدم املنـازل            
وقال أحد املتحـاورين مـع      . السجناء تتراوح أعمارهم بني الثامنة عشرة والثالثني عند اعتقاهلم        
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ــة مــ       ــة العمري ــذه الفئ ــى إرادة ه ــضاء عل ــل يف الق ــة تتمث ــة إن الني ــن خــالل   اللجن ــسجناء م ن ال
 .االضطهاد واإلذالل والقهر ملنعهم من االلتحاق بأنشطة املقاومة ضد االحتالل

. ووصفت العنايــة الصحيــة املقدمـــة إىل الـسجناء بأهنـــا غيـــر كافيـة أو ال وجـود هلـا                    - ٦٥
وأُخــربت . وأمــا ظــروف النظافــة فهــي ســيئة، وتتواجــد اجلــرذان واحلــشرات يف بعــض املرافــق  

وأُخـربت أيـضا بـأن      . اللجنة اخلاصة بوجود مركز لالعتقال يف مدينـة اخلليـل ال مـراحيض فيـه              
وال يـدخل ضـوء النـهار بعـض         .  سـجينا  ٦٠الغرفة الواحدة من الـسجن تـضم عـددا يـصل إىل             

ويعاين املئات من السجناء من مـشاكل صـحية خطـرية، مبـن فـيهم مبتـورو                 . زنزانات السجون 
ــسرطان وغريهــم مــن املرضــى املــصابني     األطــراف ذوو اجلــروح امل  ــة ومرضــى القلــب أو ال لّوث

وتنــشأ بعــض األمــراض بــسبب . بــأمراض ُمزمنــة واملرضــى الــذين حيتــاجون لعمليــات جراحيــة 
وذكرت مصادر عديـدة    . وقد فارق سجناء عدة احلياة جراء اإلمهال الطيب       . ظروف االحتجاز 

. “أكـامول ”“ احلبَّـة الـسحرية  ” ُيعرف بــ   االستخدام املوحد جلميع العلل واألمراض ملا أصبح      
، فــارق ســجني يف الــسابعة والعــشرين مــن العمــر احليــاة، إلصــابته ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٣١ويف 

، فارق سجني يف الثانية والعـشرين مـن    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٥ويف  . مبرض ذات الرئة احلاد   
. ة قبل أسبوع مـن وفاتـه  العمر، احلياة يف السجن رغم شكواه من عدم تقدمي معاجلة طبية كافي  
 .وأُُخربت اللجنة بأن العديد من السجناء هم يف حالة نفسية بالغة السوء

 طفـالت ويوجـد مـا بـني مخـسة      ٥ طفـل، منـهم    ٤٠٠ويف السجون اإلسرائيلية حاليـا       - ٦٦
وخالفــا للمعــاير الدوليــة، فــإن إســرائيل تعتــرب أن      . أطفــال وســبع رهــن االحتجــاز اإلداري   

 دون الـسادسة عـشرة مـن العمـر هـم أطفـال، فيمـا ينطبـق سـن الثامنـة عـشرة                        الفلسطينيني من 
وعلى الرغم من أن الثانية عشرة من العمر هـي سـن املـسؤولية اجلنائيـة فـإن              . على اإلسرائيليني 

ذلـك أن األطفـال ُيعتقلـون يف    . األطفال ممـن هـم دون الثانيـة عـشرة مـن العمـر ُيعتقلـون أيـضا                
يش أو لـيال خـارج منـازهلم، مـع نـشر واسـع النطـاق جلـيش الـدفاع                  الشوارع وعند نقاط التفتـ    

وأُخربت اللجنة اخلاصة حبالـة فتـاة أطلـق عناصـر جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي عليهـا                   . اإلسرائيلي
مث قيـدت يـداها بـسريرها       .  مترا وتركوها ترتف لفترة زمنيـة طويلـة        ٢٠ذخرية حية من مسافة     

 كـان دون الثانيـة عـشرة مـن العمـر عنـد اعتقالـه                وُعـّرض صـيب   . يف املستشفى يف وقـت الحـق      
ولـيس  . لتعذيب شديد والعتداء جنسي يف السجن، وقد حاول الصيب االنتحـار ثـالث مـرات              

ذلك أن أكثرية األطفـال يرغمـون علـى توقيـع اعترافـات      . هناك من حماكم عسكرية لألحداث   
سـتجواب األطفـال لتجنيـدهم مـن        وتبذل املساعي أثنـاء ا    . بالعربية، وهي اللغة اليت ال يفهموهنا     

 يف املائــة مــن األطفــال لقــذفهم ٦٣ويــسجن حــوايل . أجــل التعــاون مــع الــسلطات اإلســرائيلية
وعلى الرغم من أن احتجاز األطفال وسجنهم أمر ينبغي اللجوء إليه على اعتبار أنـه               . احلجارة

تم علـى اعتبـار أنـه املـالذ         املالذ األخري ولفترة زمنية وجيزة فإن اعتقال األطفـال الفلـسطينيني يـ            
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هــذا وقــد أُرســل األطفــال الفلــسطينيون يف اآلونــة األخــرية إىل  . األول ولفتــرات زمنيــة طويلــة
وسـجن تلمونـد    . سجن أدموم قرب حيفا، وهو سجن قدمي توصـف ظروفـه بأهنـا غـري صـحية                

ربيــة، هــو الــسجن الوحيــد الــذي يقــدم التعلــيم لألطفــال يف العلــوم والرياضــيات والعربيــة والع  
وتكــون زيــارات األســرة مــرة واحــدة كــل . وحيــضر األطفــال مــن مجيــع األعمــار الفــصل ذاتــه

وأثار املمثل اخلاص لألمني العـام املعـين باألطفـال والـصراع املـسلح مـسألة األطفـال                  . أسبوعني
الفلسطينيني احملتجزين، فأعلن أن عددهم الكبري يغذي دورة العنف، وحث على األخـذ بنـهج               

وأخـربت مـصادر اللجنـة بأنـه مل تتخـذ           . اء األطفال املتهمني بارتكـاب جـرائم بـسيطة        مغاير إز 
 .حىت اآلن أي تدابري فعالة هبذا املعىن

“ صـفقات ”أو “ اتفاقـات ”ولُفت نظر اللجنة اخلاصة إىل املمارسة القائمة على إبرام          - ٦٧
وأُخـربت اللجنـة    . ليهمإذ أن هذا ُيقترح على احملـامني لتقـصري مـدد عقوبـات مـوك              . يف احملاكم 

 . يف املائة من القضايا تكون موضع اتفاق بني املدعني العامني واحملامني٩٠بأن حوايل 
 عــضوا مـــن  ٤٠، اعتقلــت إســـرائيل  ٢٠٠٦وعقــب االنتخابــات التـــشريعية يف عــام     - ٦٨

أعــضاء اجمللــس التــشريعي الفلــسطيين، مبــن فــيهم رئــيس اجمللــس ومــسؤولون آخــرون ينتمــون     
 مـن كبـار     ٣٣، اعتقلت عناصر جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤يف  و. حلماس

مسؤويل محاس، مبن فيهم أعـضاء يف اجمللـس التـشريعي وحمـافظون ورؤسـاء بلـديات ووزيـر يف            
، وكلفتـة   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٠ويف  . احلكومة، خالل مدامهات قامت هبـا يف الـضفة الغربيـة          

 سـجينا ينتمـون لفـصائل خمتلفـة مـن           ٢٥٥را، أُطلق سـراح     حلكومة الطوارئ اليت ُشكلت مؤخ    
 . ناشطا فلسطينيا من قائمة األشخاص املطلوبني١٧٨السجون اإلسرائيلية، ورفعت أمساء 

 
 احلق يف حرية الرأي وحرية تكوين اجلمعيات -الم  

وقــد . إن حــرييت التعــبري وتكــوين اجلمعيــات مهــا مــن بــني حقــوق اإلنــسان األساســية   - ٦٩
ــسطينيني    تلقــت ــصحافيني الفل ــة ال ــة اخلاصــة معلومــات حــول حال ــة  .  اللجن فقــد أُبلغــت اللجن

مبعلومات عن حادث يف غزة مت فيه، يف بادئ األمر، إطالق النار على الفخذ األميـن لـصحايف،      
ما لبث أن خّر إىل األرض وتعرض من مث إلطالق نار علـى كلتـا سـاقيه علـى حنـو متكـرر مـن          

وأطلق جنـود   . األمر الذي استوجب بتر كلتا ساقيه     . حىت كاد ميوت  أحدى الدبابات، ونزف    
جيش الدفاع اإلسرائيلي النار أيضا على صحافيني يف أجـزاء أخـرى مـن الـضفة الغربيـة وأثنـاء                    
التظاهرات اليت أقيمت يف أيام اجلمع احتجاجا علـى تـشييد اجلـدار الفاصـل يف قريـة بـيلعني يف          

مــن الــصحافيني الفلــسطينيني حــىت اآلن حمتجــزين يف الــسجون  ومــا زال ثالثــة . الــضفة الغربيــة
وقالت مصادر إن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي أعلـن منـاطق معينـة منـاطق مغلقـة يف            . اإلسرائيلية

مـايو،  /ويف أيـار  . وجه الصحافيني الفلسطينيني واألجانـب ال يف وجـه الـصحافيني اإلسـرائيليني            
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طات إذاعة وتلفزة فلسطينية يف مدينـة نـابلس،         دامهت قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي مخس حم      
ــدات يف رام اهللا        ــزة ومع ــزة ووســائل اإلعــالم األخــرى وأعطبــت أجه ودامهــت مكاتــب للتلف

وأُخــربت اللجنــة اخلاصــة بــأن املمارســات اإلســرائيلية حيــال الــصحفيني مل تــشهد يف  . وجــنني
 .الواقع أي حتسن قط، بل إهنا أصبحت أكثر قسوة

 
  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحالة -سادسا  

ــة   ٢٠٠٧أغـــسطس / آب٢يف  - ٧٠ ، ويف دمـــشق، قـــدمت الـــسلطات الـــسورية إىل اللجنـ
اخلاصـــة تقريـــر اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية الـــسنوي التاســـع والـــثالثني حـــول املمارســـات    

. وري احملتـل اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للمواطنني العـرب الـسوريني يف اجلـوالن الـس            
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠ إىل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٠ويغطي التقرير الفترة من 

وتقدم الفقرات التالية أدناه موجزا لوجهات النظـر الـواردة يف التقريـر الـسنوي املقـدم                  - ٧١
 .من اجلمهورية العربية السورية

 
 تركة املاضي -ألف  

، أن القرار اإلسرائيلي بـضم اجلـوالن الغ         )١٩٨٠( ٤٩٧قرر جملس األمن، يف قراره       - ٧٢
؛ أن قــرار ٦٠/٢٧ومــن جانبــها، أعلنــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف قرارهــا   . وباطــل

. إسرائيل الغ وباطل وليست له أي شـرعية علـى اإلطـالق، علـى حنـو مـا أكـده جملـس األمـن                    
مـرة أخـرى بانـسحاب إسـرائيل مـن      وطلبت اجلمعية العامة إىل إسرائيل إلغاء قرارها، وطالبت         

 .كل اجلوالن السوري احملتل تنفيذا لقرارات جملس األمن ذات الصلة
وبسبب انتهاك إسرائيل للحقوق الـسياسية واإلنـسانية، اختـذ جملـس حقـوق اإلنـسان،                 - ٧٣
حقـــوق اإلنـــسان يف اجلـــوالن ” املعنـــون ٢/٣، القـــرار ٢٠٠٦نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٧يف 

ــها      “ لالــسوري احملتــ  ــرار إســرائيل، وطالب ــة ق ــد عــدم قانوني ــه مــرة أخــرى تأكي الــذي أعــاد في
). ١٩٨١ (٤٩٧باالمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن، وخاصـة قـرار جملـس األمـن                

ــة الــيت اختــذهتا       وقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان أن مجيــع التــدابري والقــرارات التــشريعية واإلداري
لقائمـة بـاالحتالل، هبـدف تغـيري طـابع اجلـوالن الـسوري احملتـل                تتخذها إسـرائيل، الـسلطة ا      أو

ووضــعه القــانوين الغيــة وباطلــة، وتــشكل انتــهاكا صــارخا للقــانون الــدويل والتفاقيــة جنيــف   
ــانوين   ــر ق ــيس هلــا أي أث ــة     . الرابعــة، ول وطلــب اجمللــس إىل إســرائيل الكــف عــن فــرض املواطن

ــى    ــرائيلية علـ ــة اإلسـ ــات اهلويـ ــرائيلية وبطاقـ ــسوري   اإلسـ ــوالن الـ ــسوريني يف اجلـ ــواطنني الـ املـ
ــة ضــدهم   احملتــل، وإضــافة إىل ذلــك، طلــب اجمللــس إىل الــدول   . والكــف عــن تــدابريها القمعي
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األعضاء أال تعترف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية اليت كانت إسـرائيل قـد            
 .عه الدميغرايفاختذهتا أو تتخذها هبدف تغيري وضع اجلوالن القانوين وطاب

 
 استمرار تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل -باء  

حسب ما جاء يف التقرير املقدم من اجلمهورية العربية السورية، فإن عـدد املـستوطنني                - ٧٤
ــة   ــرائيلية القائمـ ــستوطنات اإلسـ ــسعت املـ ــد ازداد واتـ ــا اآلن   . قـ ــغ جمموعهـ ــد بلـ ــذا وقـ  ٤٥هـ

ــل ومسيــت      وكجــزء مــن . مــستوطنة ــستوطنو اجلــوالن احملت ــا م ــدة أطلقه ــة اســتيطانية جدي  محل
 وحـدة سـكنية جديـدة       ٣٠٠، أُعلن عن بنـاء      “اجلوالن ُمشرعة أبوابه لكم وهو منعم باحلياة      ”

 املمتـدة مـن جبـل الـشيخ يف الـشمال وحـىت شـواطئ           ٢٢إن املستوطنات الـ    . يف اجلوالن احملتل  
وكـذلك يعلـن التقريـر أن       . ا الستيعاب القادمني اجلـدد    حبرية طربيا يف اجلنوب قد فتحت أبواهب      
وأعلـن  .  دومن من أراضي اجلـوالن للمـستوطنني       ٢ ٥٠٠دائرة أراضي إسرائيل قد عرضت بيع       

عــن إقامــة مــضمار لــسباق الــسيارات يف منطقــة فيــق، جنــوب اجلــوالن احملتــل، هبــدف تــشجيع 
ملــؤمتر الثالــث لوحــدة التخطــيط ومــن أجــل توســيع االســتيطان يف اجلــوالن، عقــد ا. االســتيطان

االســـتراتيجي لالســـتيطان اإلســـرائيلي يف اجلـــوالن اجتماعـــا هدفـــه زيـــادة عـــدد املـــستوطنني    
ــاء اجلــوالن   .  مــستوطن جديــد٥٠ ٠٠٠جمموعــه  مبــا ــدة القــتالع جــذور أبن ــة جدي ويف حماول

م الـشمايل   احملتل، أمرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أهايل قرية الغجر السورية بـإخالء القـس            
 يف املائــة مــن أبنــاء القريــة إىل القــسم اجلنــويب يف خطــوة متهــد ٩٠مــن القريــة، ممــا يعــين إخــالء 

، أعلـن يف  ٢٠٠٧مـايو  /ويف منتصف شهر أيـار .  دومن من أراضي القرية٩٠٠الطريق ملصادرة   
ات مستوطنة آلوين هباشان اليت أقيمت على أنقاض قرية اجلويزة العربية، عن البـدء ببيـع وحـد                

ــسعر  ــكنية بـ ــة ٢٧ ٠٠٠سـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــن دوالرات الواليـ ــرح .  دوالر مـ ــد صـ وقـ
مسؤولون يف املستوطنة بأن هذا املبلغ ُيعد ربع القيمـة األصـلية، وبأنـه وضـع كـسعر تـشجيعي          
يف إطار خطة طويلة األمد، وضـعها جملـس اجلـوالن اإلقليمـي، هبـدف زيـادة عـدد املـستوطنني                     

 .بقصد تغيري وضعه الدميغرايفيف اجلوالن احملتل، 
ويشري التقرير إىل حرمان املواطنني السوريني يف اجلوالن احملتل من حقهم يف الوصـول                - ٧٥

وقد تـضرر املواطنـون العـرب مـن هـذه اإلجـراءات الـيت أدت إىل جفـاف                   . إىل مواردهم املائية  
علـى احملاصـيل الزراعيـة وعلـى     الينابيع اليت تغذي القرى العربية باملياه مما انعكس بصورة سلبية       

وفيما مينع املواطنون من حفر اآلبار االرتوازيـة أو مـن بنـاء خزانـات      . احلياة املعيشية للمواطنني  
جلمـــع ميـــاه األمطـــار والثلـــوج، تقـــوم ســـلطات االحـــتالل حبفـــر العديـــد مـــن اآلبـــار لـــصاحل   

كمـا  . فيـة يف تلـك القـرى   املستوطنات القريبة، األمر الذي أدى إىل اخنفاض منسوب املياه اجلو  
قامت سلطات االحـتالل مبنـع أبنـاء القـرى احملتلـة مـن االسـتفادة مـن حبـرية مـسعده، وحولتـها                      
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لــصاحل املــستوطنات ورفعــت أســعارها مقارنــة مــع األســعار الــيت تفرضــها علــى املــستوطنني يف  
ة مـن حاجتـه    يف املائـ ٢٠وبشكل عام، فـإن املـواطن الـسوري يف اجلـوالن ال ينـال إال           . املنطقة

ــاج     ــؤثر علــى اإلنت ــساتني وت ــسد حاجــة الب ــا ال ت ــسنوية، مب ــه، تــصل حــصة   . ال ويف الوقــت ذات
 . يف املائة من حاجته السنوية١٢٠املستوطن يف نفس املنطقة إىل 

ــذيب          - ٧٦ ــواع التع ــسى أن ــاء اجلــوالن يتعرضــون ألق ــن أبن ــتقلني م ــر أن املع ــذكر التقري وي
ة عـن أمـاكن إقامتـهم، فـضال عـن الـصعوبات والعقبـات        اجلسدي والنفسي يف السجون البعيـد  

. اليت تفرضها سـلطات االحـتالل علـى أهـاليهم وأقـارهبم عنـد حماولتـهم زيـارهتم يف املعـتقالت                    
وميضي التقرير فيذكر أن سلطات األمن اإلسرائيلي تعمد ملمارسة التنكيل واإلرهاب الفكـري             

 مـواقفهم الـسياسية واالجتماعيـة الوطنيـة،         ضد األسرى العرب السوريني يف حماولة، للنيـل مـن         
. وكذلك تعمد إىل اعتقاهلم يف ظروف سـيئة، األمـر الـذي أدى إىل إصـابتهم بـأمراض عديـدة                   

ولُفت نظر اللجنة اخلاصة إىل احلالـة الـصحية لألسـري بـشر سـليمان املقـت، الـذي مـضى علـى                      
من انسداد يف أحـد الـشرايني   والذي تعرض لعدة نوبات قلبية، والذي يعاين       .  عاما ٢٢اعتقاله  

ومتـارس سـلطات الـسجون      . ويعاين من التهابات حادة، وهـو يف حاجـة ماسـة إىل عنايـة طبيـة               
وهـي  . اإلسـرائيلية ضـد املعـتقلني سياسـة إذالل وقهـر للـسجناء وحتـرمهم مـن أبـسط حقـوقهم          

 وجـددت هـذه الـسلطات   . تعمد إىل مدامهة غرف السجن دوريا وإخضاعها إىل تفتيش يـومي      
رفــضها للمؤســسات الدوليــة، ومنــها جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة، بزيــارة املعــتقلني العــرب    

 معـتقال مـن أبنـاء اجلـوالن الـسوري           ١٥وحىت تاريخ إعداد هذا التقرير، كان يقبع        . السوريني
علــى أنــه، أثنــاء تقــدمي التقريــر إىل  . احملتــل يف املعــتقالت اإلســرائيلية، بتهمــة مقاومــة االحــتالل 

لجنة اخلاصة، أبلغ ممثل السلطات السورية اللجنة بأن سلطات االحتالل اإلسـرائيلي اعتقلـت              ال
، وطالب بأن تطلـق إسـرائيل سـراح         ٢٠٠٧يوليه  /اثنني من مواطين اجلوالن احملتل يف هناية متوز       

الرجلني على الفور ذلك أنه استنادا إىل الـسلطات، هامجـت قـوة كـبرية مـن الـشرطة وعناصـر                     
ــا واعتقلــت املــواطنني  املخــابرا وفتــشت تلــك القــوة  . ت اإلســرائيلية قــرييت جمــدل مشــس وبقعات

 .مرتليهما وصادرت هاتفيهما اجلوالني وحاسوبيهما
وحسب ما جاء يف التقرير املقـدم مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، فـإن األلغـام تعتـرب                 - ٧٧

ق اجملـاورة للقـرى واحلقـول واملراعـي       خطرا دائما ما دامت األلغام اإلسرائيلية مزروعة يف املناط        
ومل يــسلم مــن خطرهــا حــىت حيوانــات املــزارع الــسورية مــن أبقــار وأغنــام،    . التابعــة لألهــايل

ــيهم      ــتخدام أراضـ ــتثمار واسـ ــن اسـ ــهم مـ ــسكان ومنعتـ ــة الـ ــدت حركـ ــشرين ٢٧ويف . وقيـ  تـ
لعبـة أطفـال،   ، ويف اجلزء احملرر من حمافظة القنيطرة، انفجر لغم يف شـكل       ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

ويف املنطقـة الواقعـة بـني       . وأدى إىل إصابة طفلني مـن سـكان قريـة اجلـّران يف الـصدر واألعـني                
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ديــسمرب / كــانون األول٢٣قريــة خــان أرنبــة ومدينــة البعــث، أصــيب أربعــة أطفــال يف تــاريخ   
 .، نتيجة انفجار لغم على شكل لعبة مكعبات٢٠٠٦

ه كمـا ورد مـسجال يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة      وبقي وضع املدارس التعليميـة علـى حالـ         - ٧٨
 مــدارس ٦ مدرســة، تتــألف مــن ١٢ويوجــد يف قــرى اجلــوالن احملتــل اخلمــس الباقيــة . الــسابق

 مدارس إعدادية ومدرستني ثانويتني وفرع واحد ملعهد متوسـط حتـضريي يف قريـة           ٣ابتدائية و   
يم ويف شــروط صــحية وتعــاين هــذه املــدارس مــن االكتظــاظ، وهـي غــري صــاحلة للتعلــ . مـسعدة 
ويف ما يتعلق بالتعليم اجلامعي فإن سلطات االحتالل ال متنح رخـصا لألطبـاء والـصيادلة                . سيئة

ــل،       ــسوري احملتـ ــوالن الـ ــهم يف اجلـ ــة عملـ ــارج ملمارسـ ــرجني يف اخلـ ــسوريني املتخـ ــرب الـ العـ
لوقــت ويف ا. يــضطرهم إىل اهلجــرة مــن اجلــوالن احملتــل حبثــا عــن العمــل يف الــدول األجنبيــة ممــا

ذاته، مينع الطالب من إمتام حتـصيلهم اجلـامعي أو مـن دخـوهلم بعـض الفـروع، مـن مثـل طـب                        
 .األسنان والصيدلة، إال بشروط قبوهلم باالحتالل واجلنسية اإلسرائيلية

وحــسب مــا جــاء يف التقريــر، فــإن العمــال الــسوريني يف اجلــوالن احملتــل يعــانون مــن      - ٧٩
وال يــتم تــشغيلهم إال يف أعمــال . ت الســتمرار أعمــاهلممــشكلة البطالــة وعــدم وجــود ضــمانا 

وعليـه، فـإن أي إصـابة ألي        . مؤقتة علـى األغلـب، وهـم مهـددون دائمـا بـالطرد مـن أعمـاهلم                
عامل يف عمله تعرض أسرته ملشكلة كبرية ألن صاحب العمل اإلسرائيلي سيفصله مـن العمـل                

االحــتالل تــضيق علــى العمــال ويــذكر التقريــر أن ســلطات . مــن دون أن يــدفع تعويــضات لــه
السوريني وحترمهم من فـرص عمـل جديـدة، وتفـصل آخـرين منـهم ومتيـز ضـدهم يف األجـور                      

وقــد وصــفت حالــة العمــال يف اجلــوالن . والــضرائب ومتــنعهم مــن مزاولــة مهنــهم املــؤهلني هلــا
ــرازحني حتــت االحــتالل         ــسوريني ال ــة للمــواطنني العــرب ال ــة العام ــن احلال ــه جــزء م ــل بأن  احملت

 .اإلسرائيلي وممارساته
ويف مــا يتعلــق باألوضــاع الــصحية فــإن القــرى العربيــة احملتلــة اخلمــس يف اجلــوالن           - ٨٠
زالــت تعــاين مــن نقــص حــاد يف املراكــز الــصحية والعيــادات الطبيــة، ذلــك أن لــيس فيهــا      مــا

ــة      مستــشفى وأن املــواطنني يــضطرون للــذهاب إىل مــدينيت صــفد أو القــدس إلجــراء أي عملي
وهم يتكبدون نفقات باهظة باإلضـافة إىل معانـاهتم املـستمرة        . ية حىت ولو كانت بسيطة    جراح

بسبب نقص مراكـز اإلسـعاف األوليـة ونقـص األطبـاء والعيـادات الطبيـة املتخصـصة مـن مثـل                      
ــة      ــشعاعي ومراكــز إســعافية للحــاالت الطارئ ــصوير ال ــد والت ــسائي والتولي ــادات الطــب الن . عي

االحــتالل اإلســرائيلي تواصــل فــرض أجــور مرتفعــة علــى ســكان   ويقــول التقريــر إن ســلطات 
اجلوالن لقـاء الفحـوص الطبيـة، وأجـور االستـشفاء واملعاجلـة، وأقـساط التـأمني الـصحي، الـيت                     

 .تتجاوز بكثري أجور املرضى املتواضعة
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وحسب ما جاء يف التقرير، فإن املرأة السورية يف اجلوالن احملتـل تعـاين مـن واقـع ألـيم                     - ٨١
ثار نفسية واجتماعية ومادية سـيئة فرضـتها ظـروف االحـتالل منـذ أكثـر مـن مثانيـة وثالثـني                  وآ

ــا ــل       . عام ــل مــن موجــات االعتقــاالت املتكــررة، ب ــسورية يف اجلــوالن احملت ــرأة ال ــسلم امل ومل ت
وتتعرض املرأة السورية يف اجلوالن أثنـاء زيارهتـا لـذويها يف        . وأدخلت يف املعتقالت اإلسرائيلية   

). الشخـصي (قالت إلجراءات جائرة من قبل جنود االحـتالل مـن خـالل التفتـيش الـذايت                  املعت
وهي ترغم على االنتظار لفتـرات طويلـة أمـام املعـتقالت املـزودة حبـواجز زجاجيـة متنـع الـزوار              

ويشري التقرير إىل أن األطفـال مل يـسلموا مـن           . من احلديث مع املعتقلني واالكتفاء بالنظر فقط      
ــر أن . لتعــسفية اإلســرائيلية الــيت نالــت اإلنــسان واألرض واحليــوان  املمارســات ا ويــذكر التقري

إسرائيل تنتهك حقوق الطفل السوري يف اجلـوالن بفـرض اجلنـسية اإلسـرائيلية عليـه وحرمانـه                  
وحيرم الطفل يف اجلوالن من تلقي املعلومات واألفكار حبريـة عـرب            . من جنسيته العربية السورية   

 .كان، مبن فيهم األطفال، واحلد من حتركاهتمفرض قيود على الس
 

 استنتاجات وتوصيات -سابعا  
 االستنتاجات -ألف  

الحظت اللجنـة اخلاصـة مـرة أخـرى التـردي اخلطـري يف حالـة حقـوق اإلنـسان يف                      - ٨٢
األرض الفلسطينية احملتلة ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل، وكـل ذلـك ناشـئ عـن االحـتالل                    

 اللجنـة قنـوط سـكان هـذه املنـاطق إزاء احتمـاالت حتقـق حتـسن يف                   والحظت. اإلسرائيلي
 .حالة حقوق اإلنسان

وما انفك الفلسطينيون يعانون من خمتلـف ضـروب انتـهاكات حقـوقهم اإلنـسانية                - ٨٣
فقد عانوا من خمتلف ضروب اإلجراءات العـسكرية اإلسـرائيلية الـيت أسـفرت               . األساسية

وعـدد كـبري مـن املـصابني، وكـذا عـن إحلـاق أضـرار                عن وقوع خسائر كبرية يف األرواح       
إهنم واجهوا احلظر املـايل الـذي فرضـته إسـرائيل واجملتمـع             . باملمتلكات واهلياكل األساسية  

الــدويل، وقيــود أشــد قــسوة علــى تنقــل األشــخاص وانتقــال الــسلع وأشــكاال أخــرى مــن   
ر أكثـر فـأكثر إذا      إن احلالة يف قطـاع غـزة هلـي جـد خطـرية وقـد تتـدهو                . العقاب اجلماعي 

ويف انتـهاك   . بقي هذا اجلزء من األرض الفلسطينية احملتلة معزوال عن سائر أرجاء العامل            ما
للقانون الدويل، مـضى العمـل يف تـشييد جـدار الفـصل بـال هـوادة واتـسعت املـستوطنات                     

 .والطرق االلتفافية من دون توقف
ومتر منــذ أن أصــدرت  كيلــ٢٠٠وقــد شــيد جــزء إضــايف للجــدار العــازل بطــول   - ٨٤

حمكمة العدل الدولية فتواها بـشأن النتـائج القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض                    



A/62/360  
 

07-51537 39 
 

وقد مت اإلعراب عن إحباط شـديد بـشأن سـجل        . ٢٠٠٤يوليه  /متوزالفلسطينية احملتلة يف    
 وجرى اإلعراب عن األمل يف أن ميتد وجوده إىل األرض الفلسطينية احملتلة وأن. األضرار

 .يزداد نطاق واليته اتساعا
ــة اخلاصــة      - ٨٥ وإضــافة إىل األضــرار الناشــئة عــن تــشييد اجلــدار الفاصــل، فــإن اللجن
زالت متمسكة بالرأي القائل بأنه ينبغي إلسـرائيل مبوجـب مبـادئ القـانون الـدويل، أن                  ما

رى متنح تعويضا عن الضرر الذي حلق باألرض الفلسطينية احملتلة والناشئ عن جوانب أخ             
 .لالحتالل مست مجيع مظاهر احلياة الفلسطينية

وعلى الرغم من أن معظم الفلسطينيني مل يعقدوا آماال كبارا على إمكانية حصول  - ٨٦
حتسن يف حالة حقوق اإلنسان، فإن بعضهم أعرب عن األمل يف أن خيـرج اجملتمـع الـدويل                  

ون الدويل وعلـى امتثـال      عن صمته ويعمل حبزم أكرب على حث إسرائيل على احترام القان          
التزاماهتــا القانونيــة مبوجــب الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان الــيت دخلــت فيهــا طرفــا،   
ومبوجب القانون اإلنساين الدويل وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة بـصفتها الـسلطة القائمـة               

وتــساءل عــدد مــن احملــاورين عمــا إذا كــان يف وســع اللجنــة  . بــاالحتالل علــى حــد ســواء
خلاصة فعل املزيد من أجل إطالع العامل على حمنتهم والتمـاس إجـراءات ممـن ميلـك القـوة                   ا

 .احلقيقة على حتقيق فارق ملموس
 

 توصيات  -باء  
تود اللجنة اخلاصة أن تؤكد جمددا بعض التوصـيات الـواردة يف تقريرهـا الـسابق،                 - ٨٧

 :واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي
 :ما يليتنظر يف لجمعية العامة أن لي ينبغ )أ( 

لالضـطالع  كل الوسائل اليت حتـت تـصرفها   يف تنظر بصورة عاجلة   أن   ‘١’ 
ما يتعلق جبميع جوانـب قـضية فلـسطني إىل أن يـتم حـل                مبسؤوليتها يف 

هذه القضية طبقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ومعـايري القـانون             
مـل حلقـوق الفلـسطينيني غـري القابلـة           الكا عمـال الدويل وإىل أن يتم اإل    

للتصرف، وأن تنيط باللجنة اخلاصة، حتقيقا هلـذه الغايـة، واليـة جمـدَّدة              
ــشون يف      ــال وتطلعــات مــن يعي ــة وتراعــي آم ــائق الراهن ــسجم واحلق تن

 األراضي احملتلة؛
تنفيـذ فتـوى حمكمـة العـدل الدوليـة      أن حتث جملـس األمـن علـى كفالـة         ‘٢’ 

إسـرائيل  الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل           ١٠/١٥-وقرار اجلمعيـة دإط   
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ــشييد     ــة بوقــف ت ــا القانوني ــد بالتزاماهت يف األرض الفاصــل دار اجلــالتقي
حوهلا؛ وتفكيك أجـزاء     الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما      

اجلـــدار الـــيت مت تـــشييدها بالفعـــل؛ وإلغـــاء مجيـــع القـــوانني التـــشريعية   
عـن  الناشـئة   األضـرار   وجـرب   تـشييد اجلـدار؛     والتنظيمية املعتمدة هبدف    

 ؛شييد اجلدارت
أن حتث جملس األمن على النظـر يف توقيـع جـزاءات علـى إسـرائيل يف                   ‘٣’ 

 حالة استمرارها يف جتاهل التزاماهتا الدولية؛
 اختــاذ دول أخــرى إجــراءات تــساعد بــأي شــكل مــن   أن تكفــل عــدم ‘٤’ 

 تـشييد اجلـدار يف األرض    األشكال، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، يف      
الفلسطينية احملتلة، وعدم انتهاك االتفاقات الثنائية املربمـة بـني إسـرائيل           

 ودول أخرى التزامات كل منهما مبوجب القانون الدويل؛
ريطة الطريق الكامل خلتنفيذ الة الرباعية على موعأن تشجع أعضاء اجمل ‘٥’ 

صراع، علــى أســاس علــى حنــو حيقــق تــسوية شــاملة وعادلــة ودائمــة للــ 
 قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها قرارات جملس األمن؛

تطلب إىل األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة اختـاذ           أن   ‘٦’ 
ــة   ــدابري ملموس ــشأن ت ــة   ب ــرائيل لالتفاقي ــرام إس ــة احت ــا لكفال . التزاماهت

 ؛مية هلذا الغرض لألطراف املتعاقدة السا عاجلوينبغي عقد اجتماع
 :ينبغي حلكومة إسرائيل أن تقوم مبا يلي )ب( 

علــى األرض قانونــا وواقعــا االعتــراف بانطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  ‘١’ 
يز يف مجيع األحـوال     يتمالالفلسطينية احملتلة واجلوالن السوري احملتل، و     

 بني األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني واملمتلكات املدنية؛
ــدأ     ‘٢’  ــدويل ومبـ ــانون الـ ــرام القـ ــة احتـ ــسن كفالـ ــتخدام ُحـ ــائل ااسـ لوسـ

والكــف عــن سياســاهتا املتمثلــة يف  واألســاليب املــستخدمة يف احلــرب،  
وأعمــال قتــل الفلــسطينيني خــارج نطــاق     االســتخدام املفــرط للقــوة   

، فضال عن إتالف األراضي وتدمري املمتلكات املدنيـة والعامـة،          القضاء
 ألساسية؛واملساكن واهلياكل ا

مما يـؤثر علـى     وقف سياستها املتمثلة يف مصادرة األراضي الفلسطينية،         ‘٣’ 
ــة فلــسطني    ــةوحــدة أراضــي دول ــستوطنات  وسياســة ، املقبل توســيع امل
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ينتـــهك القـــانون الـــدويل اليهوديـــة يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا 
 ألراضي الفلسطينية؛تواصل ايهدد و

لسطينيني حريـة التنقـل يف مجيـع أرجـاء األرض           أن تعيد إىل السكان الف     ‘٤’ 
 واحلـواجز  نقـاط التفتـيش  وغـالق  اإلإهنـاء عمليـات     الفلسطينية احملتلـة ب   

على الطرق وغريها من العقبات أمام التنقل، والكف عن بنـاء الطـرق             
الــيت يقتــصر اســتخدامها علــى املــستوطنني اإلســرائيليني، وعــن منــع       

طفـال، مـن الوصـول إىل احلقـول،         الفلسطينيني، وال سـيما النـساء واأل      
واملدارس، وأمـاكن العمـل، واملستـشفيات وغريهـا مـن مرافـق الرعايـة               

 الصحية، فضال عن مرور سيارات اإلسعاف؛
 تيسري إعادة فتح مطار وميناء غزة؛إهناء حصار غزة و ‘٥’ 
التوقف عـن تـشييد اجلـدار الفاصـل يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا                  ‘٦’ 

، سالم عادل ودائم بـني إسـرائيل ودولـة فلـسطني املرتقبـة            يق  يعوق حتق 
واالمتثــال الكامــل لفتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة ومجيــع أحكــام قــرار  

 ؛١٠/١٥ -ط  إ اجلمعية العامة د
حتجـــاز الماعيـــة وعمليـــات ااجلعتقـــاالت الاأن تتوقـــف عـــن القيـــام ب ‘٧’ 

لـسطينيني   وعـن فـرض معاملـة مهينـة أو قاسـية علـى مجيـع الف                تعسفيال
ــرائيلية؛ وتكفـــل     ــزين يف الـــسجون اإلسـ وغريهـــم مـــن العـــرب احملتجـ

ــة وظــروف احتجــاز    ــدويل  تتفــق مــع  للمعــتقلني حماكمــة عادل العهــد ال
اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه        اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، و      

 ،نـــسانية أو املهينـــةإمـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الال
 جنيف الرابعة؛واتفاقية 

سحب وجودهـا   بـ طـة الطريـق،     يخرالتزاماهتـا املبينـة يف      بتنفيـذ   التعجيل   ‘٨’ 
 ؛اجلوالن السورياحتالهلا العسكري من األرض الفلسطينية احملتلة و

تنفيــذ املالحظــات اخلتاميــة والتوصــيات الــصادرة عــن اهليئــات املنــشأة   ‘٩’ 
وكـذلك تنفيـذ    . ةمبعاهدات األمم املتحدة وآليـات اإلجـراءات اخلاصـ        

وصيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال والـصراع املـسلح            ت
 .اإلسرائيلي واألعمال اإلسرائيليةبشأن االحتالل 

 :ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تقوم مبا يلي )ج( 
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ــانون       ‘١’  ــسان والق ــوق اإلن ــانون حق ــصلة يف ق ــام ذات ال ــال لألحك االمتث
 اإلنساين الدويل؛

السعي إلجياد حل عاجل ألزمة حقوق اإلنسان واألزمة اإلنـسانية الـيت             ‘٢’ 
تعيشها حاليا األرض الفلسطينية احملتلة، وإىل إعادة سـيادة القـانون إىل            

 املناطق اخلاضعة لسيطرهتا إعادة كاملة؛
 االمتثال ملتطلبات خريطة الطريق كما بينتها اجملموعة الرباعية؛ ‘٣’ 
عــشوائية  املــسؤولني عــن التخطــيط لــشن هجمــات إلقــاء القــبض علــى ‘٤’ 

 .وحماكمتهم وفقا للمعايري الدولية، ارتكاهبا  عنعلى املدنيني، أو
الدبلوماسـية  واملؤسـسات   اللجنة اخلاصـة أيـضا فئـات اجملتمـع املـدين املعنيـة              حتث  و - ٨٨

طـاق   علـى ن   تعريـف لواألكادميية والبحثية على بذل مساعيها احلميدة واستخدام نفوذهـا ل         
الــة حقــوق اإلنــسان واحلالــة اإلنــسانية اخلطــرية الــيت جيــد حبجبميــع الوســائل املتاحــة  واســع

وتثين .  أنفسهم فيها، مبا فيها حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلنوالفلسطيني
اللجنة اخلاصة على اجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلسرائيلية غري احلكومية من أجل حقوق    

سان للفلسطينيني وتشجعها، وترى ضرورة زيادة التعريف بعمـل هـذه املنظمـات غـري               اإلن
 .احلكومية واإلقرار به داخل اجملتمع املدين اإلسرائيلي واملؤسسات اإلسرائيلية املعنية

 مـن اتفاقيـة     ١وينبغي جلميع احلكومـات املعنيـة أن متتثـل االمتثـال الكامـل للمـادة                 - ٨٩
اهتا الدولية على النحو الوارد يف فتوى حمكمة العدل الدولية وقرار           جنيف الرابعة واللتزام  

 .١٠/١٥ - ط إ اجلمعية العامة د
وتشجع اللجنة اخلاصة بقوة وسائط اإلعالم الدوليـة والوطنيـة علـى تـوفري تغطيـة                 - ٩٠

دقيقة واسعة النطاق حلالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنـسانية احلاليـة يف األرض الفلـسطينية       
يف ذلك التحليالت املوضوعية للحالة وأسباهبا اجلذرية، بغيـة تعبئـة الـرأي العـام        حملتلة، مبا ا

 .الدويل سعيا إىل تسوية عادلة ودائمة للصراع
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