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 الدورة الثالثة والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٣٢البند 

تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف          
ــرائيلية  الــــيت متــــس  -املمارســــات اإلســ

   حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين
اليت متـس   تحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية     تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بال      

العــرب يف  لــسطيين وغــريه مــن الــسكان    حقــوق اإلنــسان للــشعب الف  
 األراضي احملتلة

 
 مذكرة من األمني العام  

 
ــة        ــر األربعــني للجن ــة العامــة التقري يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعي
لفلـسطيين  املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب ا        املعنية بالتحقيق يف     اخلاصة  
 .٦٢/١٠٦اجلمعية العامة  من السكان العرب يف األراضي احملتلة، املقدم عمال بقرار  وغريه 
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تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس             
حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف        

 األراضي احملتلة
 

 موجز 
لجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق  تتــألف ال 
حملتلــة مــن ثــالث دول للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف األراضــي ا   اإلنــسان 

 .والسنغال وماليزيا) اسيرئ(النكا  سري  : أعضاء، هي
الصــة املعلومــات الــيت ويعكــس التقريــر األربعــون احلــايل املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة خ  

مجعتها اللجنة اخلاصة خالل بعثتـها إىل األردن واجلمهوريـة العربيـة الـسورية ومـصر يف الفتـرة                
ويف هـذه البلـدان الثالثـة، اجتمعـت اللجنـة           . ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٥يونيـه إىل    / حزيران ٢٣من  

 ومنظمـات   شاهدا ميثلون منظمات فلـسطينية غـري حكوميـة مـن األرض احملتلـة           ٣٣اخلاصة مع   
 .أفراد من اجلمهورية العربية السوريةمع  و،اإلسرائيلية غري حكومية

من التقرير معلومات عن حالة حقوق اإلنـسان يف األراضـي           “ خامسا”ويقدم الفرع    
استعراضا للممارسات اإلسـرائيلية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان            “ سادسا”  احملتلة، ويقدم الفرع    

ــواطنني  ــرب للمـ ــسوريني يفالعـ ــوالن الـ ــل   اجلـ ــسوري احملتـ ــرع     . الـ ــرض الفـ ــابعا”ويعـ “ سـ
 .املقدمة إىل اجلمعية العامة اوتوصياهتاستنتاجات اللجنة اخلاصة 
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 مقدمة -أوال  
أنــشئت اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق  - ١

 ١٩٦٨ العــرب يف األراضــي احملتلــة يف عــام  الــسكان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن   اإلنــسان 
أعـضاء   وتتألف اللجنة اخلاصـة مـن ثـالث دول           ).٢٣-د (٢٤٤٣اجلمعية العامة    مبوجب قرار   

براســاد   ميثلــها املمثــل الــدائم لــسري النكــا لــدى األمــم املتحــدة، الــسفري   (ســري النكــا    :هــي
ــة  ــسا للجن ــسنغال )كارياواســام، رئي ــدا (؛ وال ــل ال ــها املمث ــدى مكتــب األمــم    ئم ميثل ــسنغال ل لل

ميثلها نائب املمثل الـدائم ملاليزيـا       (وماليزيا   ؛  )السفري باباكار كارلوس مباي    املتحدة يف جنيف،    
وُينظـر    . وتقدم اللجنة اخلاصة تقاريرها إىل األمـني العـام         ).لدى األمم املتحدة، زين زين الدين     

التابعـة   ) اللجنـة الرابعـة  (اصـة وإهنـاء االسـتعمار      اخل يف تقارير اللجنـة يف جلنـة املـسائل الـسياسية            
    .للجمعية العامة

 
 الوالية -ثانياً  

) ٢٣-د (٢٤٤٣اجلمعيــة العامــة  تتمثــل واليــة اللجنــة اخلاصــة، كمــا تــرد يف قــرار         - ٢
 اإلنـسان لـسكان     اإلسـرائيلية الـيت متـس حقـوق        التحقيق يف املمارسات     والقرارات الالحقة، يف    

االحـتالل اإلسـرائيلي،     األراضي اليت ما تزال حتت       وتعترب األراضي احملتلة تلك        .تلةاألراضي احمل 
الغربيـة، مبـا يف      وهي اجلوالن السوري احملتل، واألرض الفلسطينية احملتلة اليت تتألف من الـضفة             

، )٢٣-د (٢٤٤٣أمـا األشـخاص الـذين يـشملهم القـرار            .الشرقية، وقطاع غـزة    ذلك القدس   
أحواهلم، فهم السكان املدنيون املقيمون يف املناطق الـيت احُتلـت            تتقصى اللجنة اخلاصة      ومن مث 

، واألشـخاص الـذين يقيمـون عـادة يف          ١٩٦٧يونيـه   /حزيران اندلعت يف    إثر أعمال القتال اليت     
 .حتت االحتالل ولكنهم غادروها بسبب أعمال القتال الواقعة املناطق 

إىل حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بالــشعب ) ١٩٦٧ (٢٣٧راره ويــشري جملــس األمــن يف قــ - ٣
حقـوق اإلنـسان األساسـية غـري        ”وغريه من العرب يف األراضي احملتلة بوصـفها مـن            الفلسطيين   

، وتلــك احلقــوق الــيت تــستند يف أساســها القــانوين إىل احلمايــة الــيت يوفرهــا   “للتــصرف  القابلــة 
 .ل العـسكري أو األْسـر يف حالـة أسـرى احلـرب            مثل االحـتال   حمددة   القانون الدويل يف ظروف     

العامـة إىل اللجنـة اخلاصـة أن حتقِّـق كـذلك يف              ، طلبت اجلمعية    )٢٧-د (٣٠٠٥وطبقا للقرار    
والثقـايف،   االدعاءات املتعلقـة باسـتغالل وسـلب مـوارد األراضـي احملتلـة، وهنـب تراثهـا األثـري                     

 .وجودة فيهاواملساس حبرية العبادة يف األماكن املقدسة امل

نطـاق  املـشمولة يف    الـيت متـس حقـوق اإلنـسان،         “ املمارسـات ”و  “ السياسات”وأما    - ٤
حكومـة   تـشري إىل أي إجـراء تتخـذه    “ السياسات”اللجنة اخلاصة، فإن  التحقيقات اليت جتريها   
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نيــة معلنــة أو مــضمرة؛ يف حــني     إســرائيل عــن وعــي وتــسعى لتطبيقــه، باعتبــاره جــزءا مــن        
الــسلطات  إىل اإلجــراءات الــيت متثِّــل انعكاســا لــنمط ســلوك مــن جانــب    “ مارســاتامل”تــشري 
هــذه   اإلســرائيلية جتــاه الــسكان املــدنيني يف املنــاطق احملتلــة، بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت          

   .ما ، أو مل تكن، تتم تنفيذا لسياسة  اإلجراءات

ان وااللتزامـات املتعلقـة هبـا،     وتستند اللجنة اخلاصة يف أعماهلا إىل معايري حقوق اإلنـس          - ٥
الـدويل   النحو احملدد يف ميثاق األمم املتحـدة، واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، والعهـد         على  

واالجتماعيـة   اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            
املدنيني وقـت    ، املتعلقة حبماية    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢واتفاقية جنيف املعقودة يف      والثقافية،   

عاملــة أســرى احلــرب املعقــودة يف  واتفاقيــة جنيــف املتعلقــة مب ) اتفاقيــة جنيــف الرابعــة (احلــرب 
مـايو  / أيـار ١٤الهـاي املعقـودة يف     ، واتفاقيـة    )اتفاقية جنيف الثالثة   (١٩٤٩أغسطس  /آب  ١٢

واتفـاقييت الهـاي لعـامي       ح،   بشأن محايـة امللكيـة الثقافيـة يف حالـة نـشوب صـراع مـسل                ١٩٥٤
اخلاصـة أيـضا إىل    وتـستند اللجنـة      .املتعلقتني بقوانني وأعراف احلـرب الربيـة        ١٩٠٧ و   ١٨٩٩

القرارات املتصلة حبالة املدنيني يف األراضي احملتلـة الـيت اختـذهتا اجلمعيـة العامـة، وجملـس األمـن،              
    .واالجتماعي، وجملس حقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي 

ــة    - ٦ ــة العام ــا ،وطلبــت اجلمعي ــة  ، إىل ٦٢/١٠٦ يف قراره اخلاصــة أن تواصــل، إىل   اللجن
واملمارسـات اإلسـرائيلية     السياسات   حني إهناء االحتالل اإلسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق يف         

ــة  يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، ويف    األخــرى الــيت  األراضــي العربي
ألحكـام اتفاقيـة جنيـف، املعقـودة      ، وخباصة انتهاكات إسرائيل     ١٩٦٧حتتلها إسرائيل منذ عام     

وأن تتــشاور، حــسب  املــدنيني وقــت احلــرب،  ، املتعلقــة حبمايــة ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢يف 
لضمان محايـة رفـاه سـكان األراضـي          االقتضاء، مع جلنة الصليب األمحر الدولية وفقا ألنظمتها          

العـام يف أقـرب وقـت ممكـن          قوق اإلنسان اخلاصة هبـم، وأن تقـدم تقريـرا إىل األمـني              وح احملتلة  
وطلبت اجلمعية العامـة أيـضا إىل اللجنـة اخلاصـة أن         .إىل ذلك فيما بعد وكلما دعت الضرورة 

األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا          واحملتجـزين يف     تواصل التحقيـق يف معاملـة آالف الـسجناء          
 .١٩٦٧األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام  الشرقية، ويف األراضي العربية القدس 

 
 أنشطة اللجنة اخلاصة –ثالثا  

 البعثة امليدانية للجنة اخلاصة إىل الشرق األوسط

 / نيـسان ٢٢استعدادا لبعثتها امليدانية إىل الشرق األوسط، وجهـت اللجنـة اخلاصـة يف            - ٧
 الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف، تطلـب            رسالة إىل املمثل   ٢٠٠٨أبريل  
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فيها متكينها من دخـول األراضـي احملتلـة بـشكل كامـل الضـطالعها باملـسؤوليات الـيت عهـدهتا            
ــة يف قرار  ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــاإليهـ ــة أي رد مـــن جانـــب  . ٦٢/١٠٦ هـ ــة اخلاصـ ومل تتلـــق اللجنـ

 . السلطات اإلسرائيلية

، زيـارة األراضـي     ١٩٦٨اللجنـة اخلاصـة، منـذ إنـشائها يف عـام            وملا مل يكـن يف وسـع         - ٨
احملتلــة فقــد قامــت اللجنــة مــرة أخــرى ببعثــة ميدانيــة بغيــة النــهوض باملــسؤوليات الــيت عهــدت   

قامـت اللجنـة بزيـارة إىل مجهوريـة مـصر العربيـة يف              وقـد    .اجلمعية العامة إىل اللجنـة القيـام هبـا        
، وبزيـارة إىل اململكـة األردنيـة اهلامشيـة يف الفتـرة       ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٧ إىل   ٢٣الفترة من   

، وبزيـارة إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف        ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٧من  
حالـة  بـصدد    شـاهدا    ٣٣، حيـث اسـتمعت إىل إفـادات         ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٥ إىل   ١الفترة من   

 .حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة

اللجنة اخلاصة عن امتناهنـا ملكاتـب منـسقي األمـم املتحـدة املقـيمني يف األردن                وتعرب   - ٩
واجلمهورية العربية السورية ومصر ملا قدَّمت إىل اللجنة من مساعدة قّيمة يف اإلعـداد لزياراهتـا       

 . إىل هذه البلدان وأثناء هذه الزيارات

ــها مــن ا    - ١٠ ــة اخلاصــة عــن عظــيم تقــديرها لتمكين الجتمــاع مبمــثلني عــن  وأعربــت اللجن
ففـي القـاهرة،    .السلطات وغريها من الكيانات يف األردن واجلمهورية العربية الـسورية ومـصر          

لـشؤون  اخلارجيـة  مبساعد وزيـر  السيد أمحد أبو الغيط وزير خارجية مصر؛ وباجتمعت اللجنة  
ــة ا   ــات واملنظمــات الدولي ــة جــرب  اهليئ ــسفرية نائل ــو ؛ل ــساعد لقطــاع  ب ــام امل ــسطني األمني الع  فل

؛ واألمـني العـام املـساعد      حممـد صـبيح    الـسيد    واألراضي العربية احملتلة يف جامعـة الـدول العربيـة         
نائـب  كمـا اجتمعـت ب     ،السيد أمحد بن حلي    ومدير الشؤون السياسية يف جامعة الدول العربية      

لـس   واألمـني العـام للمج     ؛كمال أبو اجملـد    السيد   رئيس اجمللس القومي املصري حلقوق اإلنسان     
ــسان   ــسيد خملــص قطــب  القــومي املــصري حلقــوق اإلن ــائق ؛ال ــسيد حممــد ف ويف عمــان،  . وبال

   .اجتمعت اللجنة اخلاصة باألمني العام لوزارة اخلارجية، السفري عمر رفاعي

 الـسيد  نائب وزير خارجيـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         بويف دمشق، اجتمعت اللجنة      - ١١
؛ وحمـافظ   الـسيد مـيالد عطيـة      مات الدوليـة يف وزارة اخلارجيـة      إدارة املنظ مدير  ، و فيصل مقداد 

 الـسورية،   وقامـت اللجنـة، أثنـاء وجودهـا يف اجلمهوريـة العربيـة             .السيد نواف الشيخ   القنيطرة
ــة القنيطــرة  ــارة مدين ــة    . بزي ــدان الثالث ــة أيــضا مبــسؤويل األمــم املتحــدة يف البل واجتمعــت اللجن

 .مان ودمشقوعقدت مؤمترات صحفية يف القاهرة وع

 . ٦٢/١٠٦وفقا لقرار اجلمعية العامة مقدم والتقرير األربعون احلايل للجنة اخلاصة  - ١٢
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 التطورات األخرية  -رابعا  
س علــى أســفرت سياســة عــزل غــزة وفــرض اجلــزاءات عليهــا بعــد ســيطرة حركــة محــا - ١٣

 مـن الوقـود     اإلمـدادات ، وما تبـع ذلـك مـن زيـادة خفـض             ٢٠٠٧ هيوني/قطاع غزة يف حزيران   
، عـن   ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلول ١٩ يف   “أرض معادية ” أن غزة    إسرائيل إلعالنوالكهرباء نتيجة   

زيـادة االعتمـاد علـى      إىل  فقـط   مل يـؤد    ، ممـا     وقـت مـضى    أي أكثـر مـن      اإلنسانية األزمةتدهور  
 الفورية، بـل أوجـد بيئـة مـن الـدمار املـادي والنـدوب النفـسية الـيت سـتحرم            اإلنسانيةاملساعدة  

 إغـالق ، وزيادة تشديد    ويشكل احلصار  . قادمة ألجيال اإلنسانالفلسطينيني من التمتع حبقوق     
 اإلمــداداتأشــد  باســتثناء الــواردات مــن  ، واحلــد مــن حركــة النــاس ومعظــم الــسلع  ،احلــدود
 . الرابعة من اتفاقيه جنيف٣٣املادة يتعارض مع ، عقابا مجاعيا مبا  ضرورةاألساسية اإلنسانية

 إشـاعة  إىل ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران  ١٩ يف بـدأ سـريانه      الـذي  النـار    إطالق وقف   وأدى - ١٤
تـدخل قطـاع غـزة بعـد سـنة          قـد   بعض التفاؤل من أن الوقود وغري ذلك من الـسلع الـضرورية             

زيـادة  حـدثت  ، اإلنـسانية  املتحـدة لتنـسيق الـشؤون     األمـم ووفقـا ملكتـب      .الـشديدة من القيـود    
يتــألف يف يف أنــه الــواردات بقــي علــى حالــه  نــوع  ولكــن طفيفــة يف اســترياد الوقــود والــسلع، 

وبعـد مـرور     .واإلمـدادات  مع استمرار أوجه النقص يف املواد اخلام         ،الغذائيةمعظمه من السلع    
     . يف قطاع غزةاإلنسانية احلالةيف يذكر  مل يطرأ أي حتسن ، النارإطالقشهر على وقف 

 اجديـد حـافزا    ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧وقد أعطى مؤمتر أنابوليس املعقود يف        - ١٥
واتفـق اجلانبـان علـى العمـل         .للمفاوضات املباشرة بني الرئيس عباس ورئـيس الـوزراء أوملـرت          

هـو التـزام    ، و ٢٠٠٨باستمرار من أجل الوصول إىل حل يستند إىل وجود دولـتني بنهايـة عـام                
بــوش إىل القــدس يف دبليــو ورج  مبناســبة زيــارة رئــيس الواليــات املتحــدة جــ هتكــرر التعــبري عنــ

وقد سبق هذه الزيـارة اتفـاق مت بـني رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي                . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ٩
والرئيس الفلسطيين على تشكيل أفرقة مفاوضات تتصدى للجوانب اخلمسة الرئيسية للـصراع            

مــا زالــت  ،ومنــذ ذلــك احلــني .ن، واألمــن، واحلــدودئــواملــستوطنات، والقــدس، والالج :وهــي
 / متـوز  ١٣ املتوسط الذي عقـد يف       األبيضلبحر  باريس ل  املفاوضات جارية، وخالل مؤمتر قمة    

 إذامـا  يـدور حـول    األساسـي ويبقـى الـسؤال    . سياسـية جديـدة  إشـارات  برزت ،٢٠٠٨يوليه  
حبقـوق   لـشعب الفلـسطيين  اجـل متتـع   أكانت العملية السياسية ستؤدي إىل نتـائج ملموسـة مـن           

ــسان ــة اخلاصــة  و .اإلن ــذكر اللجن ــةن أت ــسان حقــوق محاي ــصر أساســي لنجــاح جهــود   اإلن  عن
 وجيب اختاذ تـدابري     ،الفلسطيين للشعب   اإلنسان حقوق   ومحايةوال ميكن تعليق احترام      .السالم

 . اجلاريةفورية ملعاجلة االنتهاكات 
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، إســرائيل وقــد زارت املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبريــة الــدين أو املعتقــد، أمســاء جهــاجنري   - ١٦
وسلطت املقررة اخلاصة الضوء علـى      . ٢٠٠٨يناير  /واألرض الفلسطينية احملتلة يف كانون الثاين     

مسألة رئيسية تدعو إىل القلق، وهي تقييد الوصول إىل األماكن املقدسـة والعقبـات الـيت حتـول           
ش دون ممارســة العبــادة بــسبب وجــود نظــام ُمحكــم مــن التــصاريح والتأشــريات ونقــاط التفتــي 

مبوجــب القــانون الــدويل، الدولــة التزامــات ببــد أن متتثــل التــدابري األمنيــة  وال .وبــسبب اجلــدار
ناسـبة مـع هـدفها      ت القيـود املفروضـة حاليـا تبـدو غـري م           أن إىلونوهت   .يشمل حرية املعتقد   مما

 ،كمــا ســلطت الــضوء علــى قــضايا التمييــز الــديين  . فــضال عــن التمييــز والتعــسف يف تنفيــذها 
 على حظر التحـريض علـى الكراهيـة الدينيـة واملعاقبـة عليـه، بوصـفه           بفعالية العمل   إىل واحلاجة

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       ٢٠ وفقـا للمـادة   ،أحد كـربى التحـديات املباشـرة     
 .والسياسية

، عقـــد جملـــس حقـــوق اإلنـــسان دورتـــه ٢٠٠٨ ينـــاير/ كـــانون الثـــاين٢٤و  ٢٣ويف  - ١٧
ــسا  ــالغ القلــق إزاء اهلجمــات    S-6/1دسة، واختــذ القــرار  االســتثنائية ال ــه عــن ب  الــذي أعــرب في

العــسكرية اإلســرائيلية املتكــررة املنفــذة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، وخباصــة يف قطــاع غــزة    
احملتل، والـيت أسـفرت عـن وقـوع قتلـى وجرحـى بـني املـدنيني الفلـسطينيني، مبـن فـيهم النـساء                         

 إجــراء دويل عاجــل لوضــع حــد فــوري لالنتــهاكات اجلــسيمة الــيت واألطفــال؛ ودعــا إىل اختــاذ
ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلـك سلـسلة               
اهلجمــات والتــوغالت العــسكرية اإلســرائيلية املتواصــلة واملتكــررة يف األرض احملتلــة واحلــصار    

 بـأن ترفـع فـورا   السلطة القائمـة بـاالحتالل،   إسرائيل، وطالب املفروض على قطاع غزة احملتل؛   
وقود واألغذيــة بــال اإلمــدادمواصــلة احلــصار الــذي فرضــته علــى قطــاع غــزة احملتــل، وأن تعيــد  

ــدنيني        ــة للمـ ــة الفوريـ ــوفري احلمايـ ــا إىل تـ ــة؛ ودعـ ــابر احلدوديـ ــتح املعـ ــد فـ ــة، وأن تعيـ واألدويـ
امتثــاالً لقــانون حقــوق اإلنــسان وللقــانون اإلنــساين  الفلــسطينيني يف األرض الفلــسطينية احملتلــة 

الــدويل؛ وحــث مجيــع األطــراف املعنيــة علــى احتــرام قواعــد قــانون حقــوق اإلنــسان والقــانون   
  .اإلنساين الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني

ودورتــه  الــسادسة االســتثنائية خــالل دورتــه اإلنــسانووفقــا لقــرارات جملــس حقــوق   - ١٨
ــسابعة ــدمالـ ــت، قـ ــسامية املفوضـ ــوق ة الـ ــسان حلقـ ــرين اإلنـ ــس إىل تقريـ  A/HRC/7/76( اجمللـ

 تقريرا عن احلقوق الدينيـة والثقافيـة يف األرض         ة السامي ة املفوض تكما قدم  .)A/HRC/8/17 و
 ، عمـال بقـرار اجمللـس      الثامنـة اجمللـس يف دورتـه      الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، إىل           

ــر  (٦/١٩ ــا  ).A/HRC/8/18انظـ ــذ كمـ ــساختـ ــرار  اجمللـ ــذي، 7/1القـ ــه  الـ ــات أدان فيـ اهلجمـ
ــة األرض يف اإلســرائيليةوالتــوغالت العــسكرية   ــها يف األخــرية وال ســيما ، الفلــسطينية احملتل  من

 أعمـال القـصف   إزاءعرب عن الشعور بالصدمة أ و، وقفها الفوريإىلدعا  و ،قطاع غزة احملتل  
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 دولية عاجلة لوضع حـد لالنتـهاكات        إجراءات اختاذ   إىلدعا  ازل الفلسطينية، و   للمن اإلسرائيلي
 . فورية للشعب الفلسطيينمحاية توفري إىلكرر الدعوة  و،إسرائيل اليت ترتكبها اجلسيمة

 قامــت بعثــة تقــصى احلقــائق الرفيعــة   ،٢٠٠٨مــايو /أيــار ٢٨ إىل ٢٧ويف الفتــرة مــن  - ١٩
ديزمونـد  رئـيس األسـاقفة    برئاسـة  ،S-3/1 مبوجب قرار اجمللس     بيت حانون املنشأة   إىلاملستوى  

ونظـرا لعـدم تعـاون إسـرائيل مـع البعثـة، كانـت هـذه                 .رفـح ممـر    بزيارة قطـاع غـزة عـرب         ،توتو
 إسـرائيل  هجـوم    أعقـاب يف  ،  ٢٠٠٦نـوفمرب   /الزيارة األوىل للبعثة منذ إنشائها يف تشرين الثـاين        

 توتـو يف بيانـه الـذي    األسـاقفة وشدد رئـيس   .الأطف ٧ من بينهم  ، شخصا ١٩ عن مقتل    أسفر
.  مـن العقـاب    اإلفـالت  املساءلة وضرورة وضع حد لثقافـة        إىلعلى احلاجة   ،يف هناية البعثة  قدمه  

كمـا بعـث     .ه ودعـا إسـرائيل إىل وقفـ       اإلنـسان حلقـوق   بأنه انتهاك جسيم    ووصف حصار غزة    
 .“ عار علينا مجيعا...صمتنا وتواطؤنا ”:  اجملتمع الدويل مفادهاإىلبرسالة 

 احملتلة الفلسطينية األرض يف اإلنسان حقوق حالة - خامسا 
 الفلـسطينية  األرض يف اإلنـسان  حقـوق  حالـة  شـهدت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  أثناء - ٢٠
 املـدنيني  محايـة  عدم شكلقد  و .غزة قطاع يف سيما وال ،هامن أجزاء عدة يف كبريا ترديا احملتلة

 .احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف إمجـاال  اإلنـسان  حقـوق  حالـة  يفاملني هـامني    عـ  العنف وتصعيد
ــرةخــالل و ــالتقرير املــشمولة الفت  العــسكرية اهلجمــاتفقــد ازدادت  للعنــف، تــصعيدجــرى  ب

 .احملتلــة الفلــسطينية األرض يف الفلــسطينيني الــسكان ضــد إســرائيل هبــا تقــوم الــيت والتــوغالت
 جويــة وضــربات واملدفعيــة، بالــصواريخ هجمــات تنفيــذ يةاإلســرائيل الــدفاع قــوات وواصــلت
 مقــاتلني قبــل مــن القــسام صــواريخ إطــالق واصــلوَت غــزة، قطــاع يف عــسكرية وتــوغالت
 تنقـل  علـى  املفروضـة  القيود متزايد على حنو    واشتدت .إسرائيل إىل غزة قطاع من فلسطينيني
 .الغربيـة  الـضفة  داخـل  وكـذلك  الـشرقية  والقـدس  غـزة  وقطـاع  الغربية الضفة بني الفلسطينيني

 وقطــاع الغربيــة الــضفة يف واالقتــصادية االجتماعيــة باهلياكــل بــشدة التــدابري هــذه أضــرت وقــد
ــادة يف وأســـــهمت غـــــزة، ــة زيـــ ــر، البطالـــ ــا والفقـــ ــادة إىل أدت كمـــ ــاد زيـــ  علـــــى االعتمـــ
 .اإلنسانية املساعدة

ــاق تكثيــف وتواصــل - ٢١ ــصادي االختن ــسطينية األرض يف االقت ــة،احمل الفل ــسبب تل  نظــام ب
 زيـادة  إىل أدى ممـا  بالتجارة، املرتبطة والعراقيل القيود من ذلك وغري اإلسرائيلية احلدود مراقبة

 االقتـصادية  بـاحلقوق  التمتـع  علـى  مباشـر  أثـر  لـه  كـان  مـا  وهـو  اإلنـسانية  املعونة على االعتماد
 الـشواغل  أحـد  باعتباره ياهامل على احلصول بفرص يتعلق فيما التمييز على وُشدِّد .واالجتماعية

 مجاعيـا  عقابـا  تشكل احملتلة الفلسطينية األرض يف يةسرائيلاإل مارساتامل من والعديد .الرئيسية
  .الرابعة جنيف اتفاقية من ٣٣ املادة حتظره ما وهو كذلك، بأهنا توصف أو
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 تكـن  ومل ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  منـذ  أساسـا  غزة قطاع إىل املعابر مجيع أغلقت وقد - ٢٢
 تظـل  إسـرائيل،  مـع  النـار  إطـالق  وقـف  اتفاق من الرغم وعلى .متفرقة حاالت يف سوى تفتح
 القيـود  أدتوأثنـاء الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر،            .منـها  كبري جزء يف مغلقة غزة قطاع حدود

 كـبري  تـرد  إىل غـزة  مـن  وخـروجهم  دخوهلم لدى والناس البضائع تنقل على املفروضة الصارمة
 الطبيـة  واملـواد  األغذيـة  نقـص  ظـل  يف غـزة  قطـاع  يف اإلنـسان  حقـوق  وحالـة  اإلنـسانية  للحالـة 
 واملـواد  امليـاه،  ونظافـة  الـصحية  بالرعايـة  اخلاصة احلساسة للمنشآت الغيار وقطع اإلغاثة ومواد

 ويتجلـــى .غـــزة يف والـــصناعة بالتجـــارة اخلاصـــة اخلـــام واملـــواد اإلنـــسانية للمـــشاريع الالزمـــة
 بــني مــدهتا تراوحــت الكهربــائي التيــار النقطــاع حــوادث يف والكهربــاء قــودالو يف الــنقص

ــا، ســاعات ١٠ و ٨ ــع تعطيــل حــاالت ويف يومي ــاه توزي ــاه ومعاجلــة املي تــدهور و اجملــاري، مي
 نــسبة كانــت اإلنــسانية، الــشؤون منــسق مكتــب إىل واســتنادا .أقــل بدرجــة الــصحية الرعايــة
 اإلنــسانية املعونـة  علــى تعتمـد  ٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كـانون  هنايــة يف األسـر  مــن املائـة  يف ٨٠

 إىل بغـزة  اجلمـاعي  والعقـاب  العـزل  سياسـة  وأدت .٢٠٠٦ عـام  يف املائـة  يف ٦٣ بنسبة مقارنة
 وتـوغالت  عـسكرية  هجمـات  إىلتعرض فيه مواطنو غـزة       الذي الوقت يف إنسانية، أزمة حافة
 الفقـر  عتبـة  حتـت  يعيشون الذين زةغ يف السكانأن نسبة    ويقدر .إسرائيل جانب من ةلمتواص

 .املائة يف ٨٠بلغت  دولية منظمات تقدمها اليت الغذائية املعونة على ويعتمدون

 ووصـفت  .واملقاطعـة  احلـصار  عـن  وناشـئة  اإلنـسان  صـنع  من بأهنا احلالة وصفت وقد - ٢٣
 ابخـ  قـد  غـزة  يف النـاس  بـأن  اخلاصـة  اللجنـة  وأُخـربت  .كـبري  سـجن  بأهنا غزة عديدة مصادر
 .حمنتهم يف كليا عنها محايته لغياب الدويل اجملتمع يف كثريا ظنهم

ــك، غــضون ويف - ٢٤ ــسار أدى ذل ــذي امل ــستوطنات وتوســع الفــصل، جــدار يتخــذه ال  امل
 ونظـام  التجـول،  حظـر  وفـرض  الـدويل،  القـانون  مبوجـب  مـشروع  غـري  يعتـرب  مـا  وهـو  باطراد،
 للحـق  خطـري  انتـهاك  وإىل احملليـة  اجملتمعـات  زئـة جت إىل املراقبة وسائل من به يرتبط وما اإلغالق

 يف احلـق  فيهـا  مبـا  الفلـسطيين،  للـشعب  تقريبـا  األخـرى  اإلنـسان  حقـوق  وكـل  التنقـل  حرية يف
 انتـهاك  يف األسـرية،  احليـاة  العمـل و   عـن  فـضال  املعيـشة،  من الئق مستوى ويف والتعليم الصحة
 يعطلـه  التنقل حرية يف احلق زال وما .ويلالد اإلنساين والقانون الدولية اإلنسان حلقوق واضح
ــر ــا احلــواجز، مــن ٦٠٧ مــن أكث ــاط ذلــك يف مب ــيش نق ــزودة التفت ــد امل ــاط باجلن ــيش ونق  التفت

 وأنـواع  الطـرق  وبوابـات  املـرور  وحـواجز  واخلنادق الترابية واملتاريس “الطائرة” أو العشوائية
 .)١(احلواجز من أخرى

__________ 
 .www.ochop@un.org) (٢٠٠٨مايو /أحدث التقارير حول اإلغالق، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، أيار )١( 
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 القـوات  هبـا  تقـوم  الـيت  العـسكرية  التـوغالت  تواصـلت  ير،بالتقر املشمولة الفترة وأثناء - ٢٥
 نتيجـة  املـدنيني  مـن  متزايـد  عـدد  قتـل  حيـث  الغربيـة،  الـضفة  أحناء كافة ويف غزة يف اإلسرائيلية
الـذين مـاتوا مـن       عـدد  فـإن  الـسنة،  بدايـة  منـذ  األقـل  علـى  طفـال  ٦٨ قتـل أنه   وحيث .الصراع
 الـــسجناء عـــدد زال ومـــا .بأكملـــه ٢٠٠٧ عـــام يفعـــددهم  فـــاق ٢٠٠٨ عـــام يف األطفـــال

ــسطينيني ــل مــن زينجــاحملت الفل ــيهم مبــن إســرائيل، قب ــساء ف ــال، الن  ١٠ ٠٠٠ يتجــاوز واألطف
 األمـن،  وأفـراد  الفلـسطينيني  للمقاتلني املستهدف للقتل اإلسرائيلية السياسة وتواصلت .سجني

  .املدنيني صفوف يف واإلصابات الوفيات من كبرية أعداد عن أسفر مما

 الــسياسات علــى املترتــب األجــل الطويــل األثــر إىل اخلاصــة اللجنــة انتبــاه وجــه كمــا - ٢٦
 جهــة ومـن  .الفلـسطيين  للـشعب  اإلنـسان  حقــوق تنتـهك  الـيت  احلاليـة  اإلسـرائيلية  واملمارسـات 

 عـن  بالكامـل  فـصله  ومت التقريربـ  املـشمولة  الفتـرة  أثنـاء  متامـا معـزوال    غـزة  قطـاع كـان    أخرى،
 كمـا  واالجتماعيـة،  االقتـصادية  احلقـوق  علـى  خطـري  أثر غزة إلغالق كان وقد .الغربية الضفة
 الواقـع  حبكـم  أنـشئت  الغربيـة،  الـضفة  ويف البيئـة؛  علـى  ضـار  أثر له وسيكون االقتصاد دمر أنه

ــة ــات ثالثــ ــستقلة، كيانــ ــفها مــ ــهود وصــ ــا شــ ــاطق” بأهنــ ــصورة منــ ــات” و “حمــ  “كانتونــ
 مـضى،  وقـت  أي مـن  أصعب الشرقية القدس ىلإ والوصول التنقل وأصبح ،“بانتوستانات” و

 الطويــل األثــر علــى يترتــب أن وخيــشى .للفلــسطينيني بالنــسبة ،مــستحيل شــبه يكــن مل إن هــذا
 الفلــسطينيني صــلة وتــدمري األســرية الــروابط وتــدمري االجتمــاعي بالنــسيج يتعلــق فيمــا األجــل

 ذلـك  يف مبـا  ككـل،  جملتمـع ا علـى  هـام  أثـر  البحتـة،  االقتـصادية  الـضرورة  يتجـاوز  مبا بأرضهم،
ــال ــسطينيون، األطفـ ــم الفلـ ــة وهـ ــة مبثابـ ــعيفة جمموعـ ــشكل ضـ ــصف تـ ــسكان نـ ــزة يف الـ  .غـ

 شـجرة  ٢٠ ٠٠٠ مـن ألكثـر    إسـرائيل  بـاقتالع  تتعلـق  شهادة إىل اخلاصة اللجنة استمعت كما
 مــستوطنات يف زرعهــا وإعــادة ٢٠٠٨ يونيــه/وحزيــران ٢٠٠٧ أغــسطس/آب بــني الفتــرة يف
 .إسرائيل يف أو

 للحقـوق  النطـاق  والواسـعة  املتواصلة االنتهاكات عن اخلاصة اللجنة مساع إىل وإضافة - ٢٧
 عـن  املـساءلة  غياب تفيد ةشهاد إىل استمعت فإهنا واالجتماعية، والسياسية واالقتصادية املدنية
 االنتـهاكات  تلـك  عن املسؤولني مع بالتحقيق واف بشكل القيام لعدم نظرا االنتهاكات، هذه
 عـدة  وأبـرز  .احملـاكم  يف القـانوين االنتـصاف    دون حتـول  الـيت  العراقيـل  عنو قضائيا، ابعتهمومت

 ســبل مــن االســتفادة يف الفلــسطينيني حــق إضــعاف ملواصــلة حاليــا تبــذل الــيت اجلهــود نيحمــاور
 اللجنـة  وتـشدد  .الكنيـست  يف مناقـشته  جتـري  جديـد    تشريعي مقترح خالل من فعالة نتصافا

حقـوق   جيعـل  فعالـة  انتـصاف  وسـائل  وغيـاب  هـذه  العقـاب  من اإلفالت فةثقا أن على اخلاصة
 .معىن ذات غري للفلسطينينياإلنسان 
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 مـشروع  بـشأن  تتلقاهـا  الـيت  ةالـشهاد  إزاء خـاص  بـشكل  قلقها اخلاصة اللجنة وأبدت - ٢٨
ــانون ــرائيلي ق ــانون( إس ــة اإلســاءات ق ــة( املدني ــة التبع ــى املترتب ــة عل ــديل ،)الدول ــم التع  ،٨ رق
 الكنيـست،  يف األوىل القـراءة  لتوه اجتاز إنه للجنة قيل الذي املشروع وهو ،)٥٧٦٧-٢٠٠٧
 تتعلـق  قـضايا  رفـع  مـن  احملتلـة  الفلسطينية األرض يف املقيمون سيمنعملسودة هذا القانون    ووفقا

 األمـن  قـوات  هبـم  تلحقه الذي الضرر عن التعويض على للحصول إسرائيل دولة ضد باإلساءة
 األشـخاص،  أو باملمتلكـات  يلحق الذي - الضرر فيها يقع اليت احلاالت يف حىتو ة،اإلسرائيلي

 .العسكرية العمليات سياق خارج ألسباب - التعذيب ذلك يف مبا

 املــساعدة تقــدمي جمــال يف والعــاملني املتحــدة األمــم وكــاالت أعمــال تتعــرض وأخــريا، - ٢٩
 بــني الفتــرة ويف .بفعاليــة مبهــامهم ضــطالعاال مــن ميــنعهم مــا وهــو متزايــدة، لعرقلــة اإلنــسانية
ــة ٣٧٣ عــن أبلــغ ،٢٠٠٨ مــارس/وآذار ٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول  مــوظفي عبــور أخــرت حادث

 بالـشهور  باملقارنـة  املائـة  يف ٥٠ نـسبتها  بزيـادة  وذلـك  عبـورهم،  منعـت  أو اإلنـسانية  املساعدة
ــستة ــسابقة ال ــى عــالوة .ال ــك، عل ــصر ذل ــود ي ــشكل اإلســرائيليون اجلن ــ ب ــى دمتزاي ــيش عل  تفت

 أن مــن الــرغم علــى بــالعبور، هلــا للــسماح كــشرط التفتــيش نقــاط يف املتحــدة األمــم مركبــات
 .١٩٤٦ لعام وحصاناهتا املتحدة األمم امتيازات اتفاقية وقعت إسرائيل

 
 املصري تقرير حق - ألف 

 يــنص الــيت اإلنــسان حقــوق أحــد وهــو املــصري، تقريــر يف الفلــسطيين الــشعب حــق إن - ٣٠
ــاعلي ــد ه ــدويل العه ــاحلقوق اخلــاص ال ــة ب ــسياسية املدني ــد وال ــدويل والعه ــاحلقوق اخلــاص ال  ب

 اإلنـسان  حلقـوق  العامـة  احلالـة  يف النظـر  لدى له أمهية كربى   والثقافية، واالجتماعية االقتصادية
 احلـق  هـذا  إعمـال  عـدم  وسـيقوض  .الـشرقية  القـدس  ذلـك  يف مبـا  احملتلة، الفلسطينية األرض يف

 الــسياسات أن بيــد .بالكامــل وإعماهلــا ومحايتــها الفلــسطيين الــشعب حقــوق تــراماح إمكانيــة
ــرائيلية واملمارســات ــيت اإلس ــا ورد ال ــارير يف بياهن ــابقة تق ــة س  وزادت تواصــلت اخلاصــة للجن

 احلقــوق ســائر مث ومــن املــصري، تقريــر حبــق الفلــسطيين الــشعب متتــع جــوهر يهــدد ممــا شــدهتا،
 .اإلنسان حلقوق الرئيسية واملعاهدات اإلنسان حلقوق عامليال اإلعالن يف عليها املنصوص

 خــالل مــن البقــاء مقومــات هلــا تتــوفر فلــسطينية دولــة إنــشاء إمكانيــة هتديــد وتواصــل - ٣١
 األرض جتزئــة ســيما وال التقريــر، هبــذا املــشمولة الفتــرة أثنــاء املنفــذة واملمارســات الــسياسات
 مـن  معقـد  نظـام  عـرب  التنقـل  حريـة  يف احلـق  انتهاكات طريق عن ذلك يف مبا احملتلة، الفلسطينية
 ومسعـت  .املستوطنات توسيع ومواصلة الفصل، جدار وتشييد التدابري، من ذلك وغري الرخص
 جمـزأة ” أهنـا  علـى  الشرقية، القدس ذلك يف مبا احملتلة، الفلسطينية األرض تصف عبارات اللجنة



A/63/273  
 

08-45910 13 
 

 وأحلـق  األرض تواصـل  علـى  وقـضي  صلةمنف كانتونات عدة إىل شعبها قسم حيث ،“ومقطّعة
 .اجملتمع وبطابع االجتماعي بنسيجها الضرر

 الـــشعب حـــق جديـــد مـــن اإلنـــسان حقـــوق جملـــس أكـــد ،١٧/٧ القـــرار ومبوجـــب - ٣٢
 يف حقـه  ذلـك  يف مبـا  مـصريه،  تقريـر  يف املـشروط  وغري والدائم للتصرف القابل غري الفلسطيين

 ومـستقلة  سـيادة  ذات األراضـي  متـصلة  دولة إقامة يفو والكرامة والعدالة احلرية ظل يف العيش
 دولـتني،  وجـود  علـى  القـائم  للحـل  دعمـه  جديـد  مـن  وأكـد  البقـاء،  مقّومـات  وهلـا  ودميقراطية
ــى وشــدد ــرام ضــرورة عل ــسطينية األرض وحــدة وصــون احت ــة الفل ــها احملتل  وتواصــلها بأكمل

 .الشرقية القدس ذلك يف مبا وسالمتها،
 

 ناتوطاملست  
 بـشأن اآلثـار القانونيـة     الدوليـة  العـدل  حمكمـة  قدمتـها  الـيت  الفتوى من ١٢٠ الفقرة يف - ٣٣

ــة     خلــصت ،)Corr.1 و A/ES-10/273(الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتل
 القـدس  فيهـا  مبـا ( احملتلـة  الفلـسطينية  األراضي يف اإلسرائيلية املستوطنات إقامة” أن إىلاحملكمة  
 جنيـف  اتفاقيـة  مـن  ٤٩ املـادة  مـن  ٦ الفقـرة  ومبوجـب  .“الـدويل  للقـانون  خرقـا  ثلمت )الشرقية
 الـيت  األراضـي  إىل املدنيني سكاهنا من جزءا تنقل أو ترحل أن االحتالل لدولة جيوز ال الرابعة،
 الـشروع  منـذ  للمـستوطنات  القـانوين  الطـابع  يف البـت  إلسرائيل العليا احملكمة وحتاشت .حتتلها
 أسـفه  عـن  ،١٨/٧ هقـرار  يف اإلنسان، حقوق جملس وأعرب .١٩٧٧ عام يف اسةالسي هذه يف

ــصادر لإلعــالن ــؤخراً ال ــق إســرائيل عــن م ــاء املتعل ــدة ســكنية وحــدات ببن  للمــستوطنني جدي
 متـصلة  فلـسطينية  دولـة  وإنـشاء  الـسالم  عمليـة  تقـوض إذ إهنـا     الـشرقية،  القدس يف اإلسرائيليني
 يف إســرائيل بتعهــدات وختــل الــدويل القــانون تنتــهك هنــاوأل ومــستقلة، ســيادة وذات األطــراف

 قلقـه  بالغ عن أعرب كما ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧ يف املعقود للسالم أنابوليس مؤمتر
 ،الرابعـة  جنيـف  التفاقيـة  انتـهاكاً  أنشطة، من به يتصل وما اإلسرائيلي االستيطان استمرار إزاء
وحــث علــى  احملتلــة، الفلــسطينية األرض داخــل ائعوالبــض األشــخاص تنقــل حريــة تقييــد وإزاء

 املـستوطنني  جانـب  مـن  العنـف  أعمـال  ملنـع  تـدابري  اختاذدعا إسرائيل إىل  و املستوطناتتفكيك  
 .وممتلكاهتم الفلسطينيني املدنيني ضد اإلسرائيليني

 بــشكل لالســتيطان ســريعا منـوا  الغربيــة الــضفة شــهدت أنـابوليس،  مــؤمتر انعقــاد ومنـذ  - ٣٤
 مركـزا  ٥٨ و ستوطنة مـ  ١٠٠أكثـر مـن      يف البنـاء  أعمـال  متت املصادر، أحد وحسب .خاص
 ويف .ســكنية وحــدة ٩٤٠ مــنأكثــر  لبنــاء خطــط وتوجــد جديــدا، ركــزام ١٦منــها  ،أماميــا
 لبنــاء مناقــصات صــدرت املــستوطنات، بنــاء فيــه يتواصــل الــذي الوقــت يفو الــشرقية، القــدس
 مـن أكثـر    لبناء اخلطط من مزيد وقدم ،٢٠٠٧ ربديسم/األول كانون منذ سكنية وحدة ٧٤٥
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ــرض ســكنية وحــدة ٣ ٦٠٠ ــا .استعراضــها بغ ــاد كم ــه شــهود أف ــرة يف إمجــاال، بأن ــني الفت  ب
 وخططــــا مناقــــصات إســــرائيل أصــــدرت ،٢٠٠٨ يونيــــه/وحزيــــران ٢٠٠٧ أغــــسطس/آب
 .الغربيــة الــضفة يف اإلســرائيلية املــستوطنات يف جديــدة ســكنية وحــدة ٢٣ ٦٥٣ جمموعــه ملــا

يف املائـــة مـــن ذلـــك اجملمـــوع، أي  ٦٤ ةنــسب  حلـــم وبيـــت القـــدس يف املـــستوطنات وشــكلت 
 وحـسب  .التـوايل  علـى  سـكنية  وحدة ٧ ٦٤٠ أي املائة يف ٣٢,٣ و وحدة سكنية    ١٥ ٢٥٤
ــشهادات إحــدى ــدىل ال ــا، امل ــت هب ــسبة كان ــة يف ٩٩ ن ــن املائ ــصات م  اخلاصــة واخلطــط املناق
 مـن  الـيت  الغربيـة،  الفـصل  منطقة يف توجد رائيليةإس مستوطنات ختص جديدة سكنية بوحدات
 .الفصل جدار إجناز لدى بإسرائيل إحلاقها املقدر

 القــدس يف جديــدة ســكنية وحــدة ١ ٣٠٠ لبنــاء خطــط عــن إســرائيل إعــالن وعقــب - ٣٥
 البـالغ،  قلقـه  عـن  املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني  أعـرب  ،٢٠٠٨ يونيـه /حزيران مطلع يف الشرقية
 خمالفــة  تــشكل احملتلــة الفلــسطينية األرض يف املــستوطنات  يف البنــاء اصــلةمو أن أكــد حيــث
وقـد   .أنـابوليس  وعمليـة  الطريـق  خارطـة  مبوجـب  إسـرائيل  بالتزامـات  وإخـالال  الدويل للقانون
ــشطتها، كــل جتمــد أن بإســرائيل أهــاب ــا أن  املراكــز تفكــك وأن الطبيعــي، النمــو ذلــك يف مب

 عقــب كــذلك، الرباعيــة اجملموعــة وأصــدرت .٢٠٠١ سمــار/آذار منــذ أقيمــت الــيتاألماميــة 
 اسـتمرار  إزاء البـالغ  قلقهـا  جديـد  من فيه أبدت يونيه/حزيران ٢٤ يف بيانا برلني، يف اجتماعها
ــده إىل ودعــت اإلســرائيلي االســتيطاين النــشاط ــه/متــوز ٢٤ يف بــشهر، ذلــك وبعــد .جتمي  يولي
 علـى  مبـدئيا  الدفاع وزارة موافقة عن الناإلع إزاء البالغ قلقه عن العام األمني أعرب ،٢٠٠٨
  .الغربية الضفة يف اإلسرائيلي العسكري مسكيوت مركز يف سكنية وحدة ٢٠

 علـى  الشرقية، القدس يف سيما وال االستيطان، سياسة من كبريا جزءا شهود ووصف - ٣٦
 أن املـستوطنات  مـن  كـبري  عددوجود   شأن منأن   حيث السالم، جهود تقويض إىل ترمي أهنا

ــة الفلــسطينية  عاصــمة الــشرقية القــدس جعــل دون حيــول  شــهود ووصــف .املــستقبل يفللدول
يـذكر   فعـل  رددون   املـستوطنني  عنـف  وزيادة فلسطينية، قرى قلب يف املمتلكات اقتناء كيفية
 احلفــر أعمــال قبيــل مــن هبــا يقومــون الــيت األنــشطة وكــذلك القــانون، إنفــاذمــوظفي  قبــل مــن

  .اآلثار عن للتنقيب

 تتعلـــق والـــصور، بـــاخلرائط معـــززة مفـــصلة، شـــهادة إىل اخلاصـــة اللجنـــة واســـتمعت - ٣٧
 األمتـار  مـن  مئـات  بـضع  بعـد  علـى  الـشرقية،  القدس يف العريب السلوان حي يف للحفر مبشروع

 يف بالغــا قلقــا أثــار ممــا احلفــر أعمــال املــستوطنون بــدأ الــشاهد، وحــسب .الــشريف احلــرم مــن
 احملــاكم، إحــدى علــى حاليــا معروضــة والقــضية .اآلثــار خــرباءو ينيالفلــسطين الــسكان أوســاط
 .املمارسة هذه إيقاف يف النجاح يف ضئيل أمل وهدحي الشاهد لكن
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 ،الفـصل  جـدار لتشييد   الرئيسي السبب بأهنم صفواُو املستوطنني أن أمهية يكتسي ومما - ٣٨
حيظـر   طـرق  شـبكة  إنـشاء و ،ةالغربي الضفة إىل صولوال إمكانية وعلى التنقل على قيود وفرض

 رقيةشالـــ القـــدس بـــني االتـــصال إجيـــاد هـــووأن هـــدفهم  ،الفلـــسطينيني علـــى اســـتخدامها
  .اجملاورة واملستوطنات

 
 املستوطنني عنف
 الـضفة  يف الفلسطينيني على هجماهتم املستوطنون كثف بالتقرير، املشمولة الفترة أثناء - ٣٩

 املـستوطنني  هجمـات  مـع  عمومـا  تتعامـل  اإلسـرائيلية  الـسلطة  إن اخلاصـة  للجنـة  وقيـل  .الغربية
 مــرتكيب تتــابع وال اهلجمــات ووقــف مبنــع تقــوم ال إهنــا حيــث باســتخفاف، الفلــسطينيني علــى

  . مبساءلتهمتقوم وال قضائيا اهلجمات

 املـستوطنني  عنـف  بـسبب  للفلـسطينيني  اإلنـسان  حقوق بانتهاكات للتوعية حماولة ويف - ٤٠
 منظمـات  بـدأت  اإلنـسان،  حبقـوق  الدولية اللتزاماهتا خالفا القانون، بإنفاذ إسرائيل قيام وعدم

 اإلخباريـــة الـــشبكات يف باحلالـــة والتوعيـــة االنتـــهاكات لتـــصوير مـــشروعا اإلنـــسان حقـــوق
 .والدولية اإلسرائيلية

 عنــف حــاالت عــدد يف مطــردة زيــادة وقــوع تفيــد معلومــات اخلاصــة اللجنــة وتلقــت - ٤١
 قـام  ،٢٠٠٧ عـام  يف بأنـه  اخلاصة اللجنة املعلومات مصدر وأبلغ .٢٠٠٠ امع منذ املستوطنني

 إىل أدت قـد  كانـت  املـستوطنني  عنـف  مـن  حالـة  ٧٦ بتوثيـق  اإلنـسانية  الشؤون تنسيق مكتب
 .٢٠٠٦ بعــام مقارنــة املائــة يف ١٧ بنــسبة زيــادة ميثــل مــا وهــو إصــابتهم، أو فلــسطينيني وفــاة

ينـاير  /يف الفتـرة مـن كـانون الثـاين         اإلنـسانية  الشؤون تنسيق مكتب قام ،املصدر نفس وحسب
 الــذي العنــف نتيجــة فلــسطينينيلل إصــابة أو قتــل حالــة ٤٢ بتوثيــق، ٢٠٠٨أبريــل /إىل نيــسان

 تـل قُأبـرز املـصدر أيـضا أنـه          ١٦١٢ األمن جملس قرار إىل أيضا وباإلشارة .املستوطنون يرتكبه
 ٢٠٠٧ مـايو /أيـار  بـني  الفتـرة  يف توطنونمس هبا قام هجمات نتيجة طفال ٣١ وأصيب طفالن

ــارس/آذار و ــسب .٢٠٠٨ مـ ــشهود، بعـــض وحـ ــرض الـ ــال ١١ تعـ ــات طفـ ــن هلجمـ ــل مـ  قبـ
 كـــانون بـــني الفتـــرة يف مماثلـــة هلجمـــات أطفـــال ثالثـــة وتعـــرض ٢٠٠٧ عـــام يف مـــستوطنني

 بالرصــاص رمــي أو ضــرب حــاالت عــن عبــارة واهلجمــات .٢٠٠٨ يوليــه/ومتــوز ينــاير/الثــاين
 أنبـاء  ووردت .والفـر  الكـر  علـى  تنطـوي  وحـوادث  ومهينة مشينة معاملة أو جارةباحل رمي أو

 . وسلبهاأغراضهم من األطفال بتجريد مستوطنني قيام عن أيضا
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 هدم املنازل  
مل حيدث تغيري فيما يتعلـق مبـسألة هـدم املنـازل، منـذ انعقـاد         أبلغت اللجنة اخلاصة بأنه    - ٤٢

ن ذلك، كانت عمليات هدم املنازل يف النـصف األول مـن            بل على النقيض م   . مؤمتر أنابوليس 
 عمليـة   ٧٨، سـجلت    ٢٠٠٧ففـي عـام     . ٢٠٠٧ أكثر مما كان عليه احلال يف عام         ٢٠٠٨عام  

ــة و  ٢٠٨هـــدم يف القـــدس الـــشرقية و   ــرائيل ٧٥٩ عمليـــات يف الـــضفة الغربيـ ــة يف إسـ  عمليـ
بلغ عـدد عمليـات اهلـدم     لوحدها، ٢٠٠٨ويف الشهور الستة األوىل من      ). معظمها يف النقب  (

 . عملية يف الضفة الغربية١٣٥ عملية يف القدس الشرقية و ٤٦
. ٢٠٠٨وال شك أن عدد عمليات هدم املنازل يف القدس الشرقية يف تزايـد منـذ عـام          - ٤٣

وعالوة على ذلك، أبلغت اللجنة اخلاصة بأن عدد املبـاين قـد يكـون أقـل لكـن مـساحة املبـاين                       
وسلط الضوء علـى أثـر أوامـر اهلـدم الـيت ال تـزول،       . ربعة زادت زيادة كبرية  املهدمة باألمتار امل  

ــانوين     ــري القـ ــاء غـ ــى البنـ ــة علـ ــات املفروضـ ــى الغرامـ ــاء   . وعلـ ــسطينيني بالبنـ ــام الفلـ ــل قيـ وعلـ
ترخيص بالصعوبات البالغة الـيت يواجهوهنـا للحـصول علـى الـرخص، مبـا يف ذلـك رفـض                دون

ولـئن كانـت    . العراقيـل البريوقراطيـة، وارتفـاع الرسـوم       البلديات منح الـرخص للفلـسطينيني، و      
تنطبق نفس اإلجراءات على مجيع مقدمي الطلبات بصرف النظر عن أصـلهم فـإن التـأثري علـى       
القــدرة علــى تقــدمي طلــب احلــصول علــى الرخــصة يتفــاوت تفاوتــا شــديدا نظــرا لالختالفــات   

 علـى حنـو مـا هـو         إثبات امللكية ق بتقدمي    االقتصادية، مبا يف ذلك ما يتعل      -الثقافية واالجتماعية   
 أنــه قــد مت )٢(مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانيةويفيــد . معمــول بــه يف البريوقراطيــات احلديثــة

 يف املائــة مــن الطلبــات الفلــسطينية املقدمــة إىل الــسلطات اإلســرائيلية  ٩٤رفــض مــا يزيــد عــن 
 ٢٠٠٠ينـاير  / بـني كـانون الثـاين      للحصول على تصاريح بناء يف املنطقة جـيم يف الفتـرة الواقعـة            

 أمـر هـدم، وهـدم مـا يزيـد           ٥ ٠٠٠وخـالل هـذه الفتـرة، مت إصـدار          . ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول و
والوضــع الــراهن ال يتــرك للفلــسطينيني أي خيــار غــري البنــاء        .  مــبىن فلــسطيين  ١ ٦٠٠عــن  
وأشــري كــذلك إىل أن مــا يتــوخى عمومــا مــن سياســات التخطــيط احلــضري     . تــراخيص دون

ومقتــضيات التـــرخيص  )  وجــود خطـــة رئيــسية متنـــع املقــيمني مـــن طلــب التـــرخيص    وعــدم (
ــسبة الفلــسطينيني يف حــدود      ــة بقــاء ن ــازل هــو كفال ــة وبالتــايل  ٣٠وعمليــات هــدم املن  يف املائ

 .احلفاظ على التوازن الدميغرايف
 عمليــة ١٢٩وبلــغ عــدد عمليــات اهلــدم يف الــضفة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية،  - ٤٤
ومتـت  ) ٢٠٠٨يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٧أغـسطس   /مـن آب  (الل الفترة املشمولة بـالتقرير      خ

__________ 
 والـرتوح   “بسبب نقص تصاريح البناء   ”عمليات هدم املنازل    :  نظرة خاصة  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      )٢( 

 .٢٠٠٨مايو /أيارالناتج يف املنطقة جيم، 
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ــها  ٧٨ ــة منـ ــة٦٠أي ( عمليـ ــشرقية و  )  يف املائـ ــدس الـ ــة ٥١يف القـ ــة٤٠أي ( عمليـ )  يف املائـ
وبــررت إســرائيل هــدم املنــازل الفلــسطينية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة       . الــضفة الغربيــة  يف

 أن الـــشهود شـــددوا علـــى أن األســـباب يف املقـــام األول هـــي بنـــاء   بالـــشواغل األمنيـــة رغـــم
وأشار الشهود أيـضا إىل أن ممارسـة        . املستوطنات، وبناء شبكة الطرق، وتشييد اجلدار الفاصل      

 .هدم املنازل هي تدبري عقايب انتقاما من التحرك ضد االحتالل اإلسرائيلي
طات اإلسـرائيلية قامـت خـالل       وحسب مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، فـإن الـسل             - ٤٥

ويف عــام .  مــبىن بــسبب عــدم وجــود تــصاريح للبنــاء١٢٤ هبــدم ٢٠٠٨الربــع األول مــن عــام 
 يف املائـة مـن املبـاين    ٦١ مبـان فلـسطينية للظـروف ذاهتـا وتـشكل نـسبة             ٢٠٨، مت هدم    ٢٠٠٧

 فلـــسطينيا مـــن أمـــاكن ســـكناهم، منـــهم ٤٣٥املهدمــة منـــشآت ســـكنية ممـــا أدى إىل نـــزوح  
 .وكان األثر على األطفال شديداً. طفال ١٣٥
 إىل طمــس ١٩٦٧وأخــريا، أبلغــت اللجنــة اخلاصــة بــأن مثــة ســعي منــهجي منــذ عــام    - ٤٦

 .الوجود الفلسطيين يف القدس الشرقية واملضي قدما يف هتويد القدس
 

 اجلدار الفاصل
وليــة تواصــل تــشييد اجلــدار الفاصــل بعــد أربــع ســنوات مــن إصــدار حمكمــة العــدل الد - ٤٧

ــشأن   ــا بـ ــسطينية احملتلـــة      فتواهـ ــدار يف األرض الفلـ ــن تـــشييد جـ ــئة عـ ــار القانونيـــة الناشـ   اآلثـ
)A/ES-10/273   و Corr.1 (   فيها أن تشييد اجلدار والنظـام املـرتبط بـه مـن تـراخيص              اليت أعلنت

)  كيلــومترات٤٠٩( يف املائــة ٥٧وقــد أجنــز بنــاء حنــو . وقيــود أمــران خيالفــان القــانون الــدويل 
ــ مـــن ــة أيـــار مـ ــه ٩، وجيـــري بنـــاء ٢٠٠٨مـــايو /سار اجلـــدار املعلـــن حبلـــول هنايـ  يف املائـــة منـ

وميتـد مـسار   ).  كيلـومترا ٢٤٨ يف املائـة أو  ٣٤(ومل يبدأ تشييد بـاقي اجلـدار    ). كيلومترا ٦٦(
 يف املائة منه، داخل الـضفة الغربيـة والقـدس الـشرقية، بـدال مـن                 ٨٧اجلدار يف غالبيته، أي حنو      

 ).اخلط األخضر (١٩٤٩اهلدنة لعام خط أن يتبع 
ــع     - ٤٨ ــتالل والقمـ ــزا لالحـ ــاره رمـ ــة باعتبـ ــة اخلاصـ ــل للجنـ ــدار الفاصـ ــد وصـــف اجلـ . وقـ

تــشييد اجلــدار يعــوق بــشدة ممارســة الــشعب  واســتنتجت حمكمــة العــدل الدوليــة يف فتواهــا أن  
ترام ذلـك   الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري ومن مث فهو خرق من جانب إسرائيل اللتزامهـا بـاح               

 وكان للجدار الفاصل، ومساره احلايل والنظام املرتبط به ملراقبـة احلركـة، أثـر بـالغ علـى          .احلق
فقد أدى إىل عزل اجملتمعات احمللية، وإعاقـة الوصـول إىل أمـاكن             . حقوق اإلنسان للفلسطينيني  

وصـول إىل   العمل، واالستفادة من اخلدمات، من قبيل الصحة والتعلـيم، ومنـع املـزارعني مـن ال               
ــرزق واألراضــي، وأدى إىل        ــصادر ال ــدمري م ــذلك يف ت ــسببا ب ــة، مت ــواردهم املائي أراضــيهم وم
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وعالوة على ذلك، أعاقت القيـود املفروضـة علـى          . انفصال األسر وتشريد الفلسطينيني داخليا    
 .حرية التنقل وصول السكان إىل املواقع الدينية، وخاصة يف القدس

ابقة، أخرب الشهود اللجنة اخلاصـة بـأن هـدف تـشييد اجلـدار            وعلى غرار السنوات الس    - ٤٩
الفاصل على هذا املـسار هـو ضـم أكـرب عـدد مـن املـستوطنات اإلسـرائيلية واملـستوطنني وأقـل                       

ومل يستند تشييد اجلدار على اعتبارات أمنية، بل هدفـه هـو إدامـة             . عدد ممكن من الفلسطينيني   
إن هــدف اجلــدار الفاصــل هــو ضــم األراضــي    وإضــافة إىل ذلــك، فــ . املــستوطنات وتوســيعها 

 .الزراعية عالية اخلصوبة واملوارد الطبيعية الفلسطينية
 

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

 التنقل ندو
لحـق يف حريـة التنقـل وحريـة         يـدا مـن االنتـهاكات ل      شهدت الفترة قيد االستعراض مز     - ٥٠

ففي مجيع أحناء الضفة الغربيـة، يطبـق نظـام معقـد ومتعـدد اجلوانـب مـن                  . اختيار مكان اإلقامة  
نقــاط وتــشمل العوائــق العقبــات املاديــة، و . القيــود اهلادفــة إىل إعاقــة حريــة تنقــل الفلــسطينيني 

مـــــستقلة، والتهديـــــد بـــــالعنف، ، والتـــــصاريح، واملـــــستوطنات، وشـــــبكة طـــــرق التفتـــــيش
 .الفاصل واجلدار

وأفــاد مكتــب تنــسيق  . وتزايــدت عمليــات اإلغــالق خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   - ٥١
 ٢٠٠٧ســـبتمرب / حـــاجزا يف أيلـــول٥٦٦الـــشؤون اإلنـــسانية أن عـــدد احلـــواجز ارتفـــع مـــن  

مــــة ويعكـــس صـــايف الزيـــادة هـــذه إقا    . ٢٠٠٨أبريـــل  / حـــواجز يف هنايـــة نيـــسان   ٦٠٧ إىل
وإزالـة  )  حاجزا بـدون وجـود للجـيش       ١٣٣ حاجزا حتت سيطرة اجليش و       ١١(حاجزا   ١٤٤
).  حـــاجزا بـــدون وجـــود للجـــيش٩٢ حـــاجزا حتـــت ســـيطرة اجلـــيش و ١١( حـــواجز ١٠٣
واجلــدار الفاصــل ‘‘ الطيــارة’’مشــل نظــام اإلغــالق الــداخلي إقامــة احلــواجز العــشوائية أو  كمــا

يت تتــضمن الــضم الرمســي للمنــاطق إىل إســرائيل، وإعــالن  واإلجــراءات اإلداريــة والتــشريعية الــ 
، ومنـــع اســـتخدام الطـــرق، ومنـــع تنقـــل النـــاس  ‘‘منـــاطق عـــسكرية مغلقـــة’’منـــاطق حمـــددة 

احلواجز حيث خيضع الناس ملعايري العمر واجلنس عند العبور، وإغالق احلـواجز العـسكرية               عرب
فـرض هـذه اإلجـراءات بأسـلوب        وغالبـا مـا ت    . خالل ساعات حمددة وفرض نظام منع التجوال      

 .عشوائي، مما جيعل من غري املمكن التنبؤ بالنظام وقياس حقوق اإلنسان
ــسفر          - ٥٢ ــة احلــواجز مل ي ــن إزال ــرائيل ع ــة إس ــأن إعــالن حكوم ــضا ب ــة أي وأخــربت اللجن
وانتهى تقريـر مكتـب تنـسيق الـشؤون         . معظم احلاالت عن ختفيف القيود على حرية التنقل        يف
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وقـدم التقريـر حتلـيال ملـا أعلنتـه حكومـة إسـرائيل              . ذكور أعـاله إىل االسـتنتاج ذاتـه       اإلنسانية امل 
 حاجزا وأكد أن عدد احلواجز لوحده لن يعطـي صـورة            ٦١ من إزالة    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان يف

وأفاد املكتب أنه قد متت إزالـة       . احلواجز‘‘ نوعية’’عن حدة نظام اإلغالق وجيب أيضا اعتبار        
ــا ١١  حــاجزا فقــط وأن٤٤ ومــن جممــوع احلــواجز األربعــة  .  حــاجزا مل يكــن هلــا وجــود بتات

 حواجز مبوقع مهم وحيوي، مما جعـل الوكالـة تـستخلص بـأن              ٥واألربعني اليت أزيلت، تتمتع     
أثـــر طفيـــف أو مل حتـــدث أي أثـــر مـــن ناحيـــة حريـــة التنقـــل واحلركـــة يف  ’’اإلزالـــة أدت إىل 

 .‘‘الغربية الضفة
تفتـيش وغريهـا مـن العوائـق املاديـة، مـا زال نظـام التـصاريح حيـد          وعالوة على نقاط ال    - ٥٣

فباإلضـافة إىل األشـخاص     . من احلركة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف الـضفة الغربيـة           
املتــضررين مــن اجلــدار الفاصــل، مــا زال الفلــسطينيون يف الــضفة الغربيــة يواجهــون صــعوبات   

ــة  احلـــصول علـــى تـــصاريح لـــدخول القـــدس    يف ــزاء أخـــرى يف الـــضفة الغربيـ ــشرقية وأجـ . الـ
غرار السنوات السابقة، أخربت اللجنة اخلاصة بأن الذكور الذين تتراوح أعمـارهم بـني               وعلى
وأخـربت اللجنـة    .  عاما يتعذر عليهم حقيقـة مغـادرة املـدن يف مشـال الـضفة الغربيـة                ٣٥ و   ١٦

 .نيد املتعاوننياخلاصة بأن نظام التصاريح تستغله إسرائيل أيضا حملاولة جت
وتعمــل بوابــات اجلــدار الفاصــل وفــق جــدول زمــين جــد حمــدد، لــه آثــار مــدمرة علــى   - ٥٤

مــن اجلــدار  ‘‘ املنطقــة املغلقــة ’’الزراعــة واملــزارعني الفلــسطينيني الــذين ميلكــون أراضــي يف      
ومتثــل ضــرورة احلــصول علــى التــصاريح  . يواجهــون بالتــايل مزيــدا مــن املــصاعب االقتــصادية  

وال ميكـن   . طوي عليه ذلك من عراقيل سببا رئيسيا آخر مـن أسـباب اإلخـالل بالزراعـة               ين وما
ملعظم املزارعني املكـوث يف أراضـيهم لـيال وبعـض التـصاريح مومسيـة فقـط، إذ متـنح يف موسـم              

ويواجــه العديــد مــن النــاس صــعوبات يف احلــصول علــى التــصاريح لزراعــة أراضــيهم   . احلــصاد
الـذين كـانوا    )  يف املائـة   ١٨( وتلقـى عـدد حمـدود مـن املـزارعني            .بسبب تشديد شروط األهلية   

. ‘‘زائـرين ’’يزرعون أرضهم يف مـا يـسمى منطقـة التمـاس قبـل إكمـال بنـاء احلـاجز تـصاريح                      
 .ويثين الرفض املتكرر املزارعني عن تقدمي طلبات جديدة

بــبعض وهنــاك أيــضا شــبكة مــن الطــرق يف الــضفة الغربيــة تــربط املــستوطنات بعــضها   - ٥٥
ويـؤثر  . وبينها وبني إسرائيل ومتنـع علـى الفلـسطينيني، وهـي تعيـق إىل حـد بعيـد حريـة التنقـل                     

فقـد  . حظر سلك الطرق الرئيسية داخل الضفة الغربية تأثريا شديدا يف حرية تنقل الفلسطينيني            
قـــوات الـــدفاع شـــرح شـــهود أن الـــسيارات ذوات اللوحـــات الفلـــسطينية مـــا زالـــت متنعهـــا  

، وهــي طريــق املــرور الرئيــسية بــني الــشرق ٤٤٣ مــن ســلك الطريــق الــسريعة رقــم اإلســرائيلية
ــا        ــا طريق ــها تقريب ــسطينية يف جنوهبــا الغــريب، مــا جيعل ــالقرى الفل ــربط رام اهللا ب والغــرب الــيت ت
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وإثر عريضة تقدمت هبا ست قرى فلسطينية ضـد هـذا احلظـر،             . إسرائيلية خالصة للمستوطنني  
 وأمهلــت الدولــة ســتة ٢٠٠٨مــارس /رائيلية قــرارا مؤقتــا يف آذاراحملكمــة العليــا اإلســأصــدرت 

أشهر لتقدمي تقرير عن إحـراز تقـدم يف بنـاء طريـق بديلـة للفلـسطينيني، لكنـها مل تعـاجل مـسألة                        
ومــن الطــرق األخــرى الــيت ســلط  . قانونيــة حظــر اســتخدام طريــق اســتنادا إىل معيــار اجلنــسية  

 .٩٠ق  و الطري٥٥٧الشهود الضوء عليها الطريق 
وعالوة علـى ذلـك، كانـت مثـة زيـادة يف عـدد ومـدد حـاالت منـع التجـوال يف مشـال                    - ٥٦

. الضفة الغربية وتدنت بوجـه عـام يف تلـك املنطقـة إمكانيـات الوصـول إىل األمـاكن املقـصودة             
كما أن إسرائيل تواصل تقييد دخول معظـم الفلـسطينيني إىل القـدس الـشرقية، وغـور األردن،                

وحيتـاج كـل الفلـسطينيني، مـن غـري محلـة            . قعة بني اجلدار الفاصل واخلط األخضر     واملنطقة الوا 
وحيتـاج الفلـسطينيون   . بطاقة هوية القدس الشرقية، إىل تصريح مستقل لدخول القدس الشرقية      

غري املقيمني يف غور األردن إىل تصريح لدخول املنطقة، وحيتاج املقيمون يف غـزة إىل تـصاريح                 
وأعـرب  . ية وحيتـاج املقيمـون يف الـضفة الغربيـة إىل تـصاريح لـدخول غـزة       لدخول الضفة الغرب 

وأخــربت . عـن قلـق شـديد إزاء القيــود املفروضـة علـى حريــة التنقـل بـني الــضفة الغربيـة وغـزة         
اللجنة اخلاصـة بـأن سـكان غـزة حيتـاجون إىل تـصريح مـن إسـرائيل للعـيش يف الـضفة الغربيـة،                  

ث الشهود عن نوع جديد من التصاريح اليت تـستخدمها          وحتد. وهو ما أصبح مستحيال تقريبا    
السلطات اإلسـرائيلية، الـيت تفـرض معـايري أكثـر صـرامة علـى التـصاريح، منـها وجـوب عـيش                       

ــة قبــل عــام     ــضفة الغربي ــاء يف   ٢٠٠٠مقــدمي الطلبــات يف ال ــزوجني وهلــم أبن ــوا مت ، وأن يكون
تكــون هنــاك أســباب إنــسانية الــضفة الغربيــة، ولــديهم تــصريح مــن الــشرطة أو اجلــيش، أو أن  

وحىت يف حال تلقي تصريح، ميكن للقائد العسكري أن يرفض التنقل العتبارات منـها              . خاصة
كما أخربت اللجنة اخلاصـة بـأن إسـرائيل، الـيت تـسيطر علـى سـجل        . االعتبارات األمنية العامة  

ة ، حتــديث الــسجل، ولــو كــان النــاس يعيــشون يف الــضف ٢٠٠٠الــسكان، رفــضت، منــذ عــام 
ووصـف  . ومن جهة أخرى، ميكـن للنـاس مـن الـضفة الغربيـة حتويـل إقامتـهم إىل غـزة                   . الغربية

 .قطع الصالت بني غزة والضفة الغربية باعتباره سياسة عزل مدروسة
 عــن قلقهــا البــالغ ألن جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري ، عــربت ٢٠٠٧ويف عــام  - ٥٧

رض الفلـسطينية احملتلـة، الـيت تـستهدف مجاعـة قوميـة           القيود املفروضة على حريـة التنقـل يف األ        
وشــبكة مــن الطــرق احملظــورة عرقيــة معينــة، وخباصــة مــن خــالل اجلــدار، ونقــاط التفتــيش،   أو

ونظام التصاريح، قد سببت مشقة وأحدثت تأثرياً بـالغ الـضرر علـى متتـع الفلـسطينيني حبقـوق                   
 .)٣(ألسرية والعمل والتعليم والصحةاإلنسان، وال سيما حقوقهم يف حرية احلركة واحلياة ا

__________ 
 )٣( CERD/C/ISR/CO/13 ٣٤، الفقرة. 
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العهـد   مـن    ١٢وبينما ختـضع حريـة التنقـل علـى حنـو مـا هـو منـصوص عليـه يف املـادة                        - ٥٨
 للقيود املسموح هبا، فإن هذه القيـود ختـضع لـشروط           الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 احلركـة، مـن بـني أمـور         والتعسف واألسـاليب املتبعـة يف تنفيـذ القيـود املفروضـة علـى             . صارمة
كما أخربت اللجنة اخلاصة بأن العديد مـن        . أخرى، ال تتماشى مع االلتزامات املذكورة أعاله      

ــود املفروضــة علــى احلركــة، وخباصــة يف الــضفة الغربيــة، يبــدو أهنــا حتمــي املــستوطنات           القي
 حركـة   والشـك أن فـرض القيـود علـى        . واملستوطنني ضمانا لبقائهم جـزءا دائمـا مـن إسـرائيل          

الفلسطينيني حفاظا على املستوطنات ليس مـن األغـراض املـسموح هبـا يف إطـار العهـد الـدويل                    
 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويتناىف مع القانون الدويل

وقـد اسـتمعت اللجنــة اخلاصـة لعــدة عـروض قــدمت بـشأن الــصعوبات الـيت يواجههــا        - ٥٩
لفاصــل لبلــوغ املــدارس، واالســتفادة مــن اخلــدمات  الــسكان يف املنطقــة املتــضررة مــن اجلــدار ا

وللجـدار الفاصـل آثـار مـدمرة بوجـه خـاص يف القـدس            . الصحية، والوصول إىل أماكن العمل    
ويرد يف الفروع التاليـة مـن التقريـر عـرض مفـصل آلثـار العراقيـل علـى حقـوق                     . الشرقية احملتلة 

 .حمددة غري احلق يف حرية التنقل
 

  معيشي الئق، مبا يف ذلك ما يكفي من غذاء وملبس ومسكناحلق يف مستوى -جيم  
شــهد مــستوى املعيــشة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة تــدنيا مــستمرا خــالل الفتــرة قيــد   - ٦٠

يونيـه  /وكان التدين حادا بوجه خـاص يف غـزة، وال سـيما منـذ منتـصف حزيـران                 . االستعراض
بـاء أعاقـت احلـصول علـى اخلـدمات          وأصبح الوضع حرجا إذ إن أزمة الوقود والكهر       . ٢٠٠٧

 يف املائـة    ٨٠ويف غـزة، يعتمـد حنـو        . األساسية وأثرت على شبكة اإلمداد بامليـاه وجمـارير امليـاه          
 .غذائيةالعونة من السكان حاليا على امل

وتلقــت اللجنــة اخلاصــة معلومــات بــشأن تــدهور االقتــصاد، ويعــد فــرض الــسياسات     - ٦١
ــودا علــى احلركــة   ــة وفــرض احلــصار علــى قطــاع غــزة عــاملني    اإلســرائيلية قي يف الــضفة الغربي

رئيسيني يف هذا الصدد، وستكون اآلفاق ضيقة أمام النمو االقتـصادي مـا مل يـتم ختفيـف هـذه                
وكمــا ذكــر يف الدراســة االستقــصائية املــشتركة بــني برنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة . القيــود

م املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني           األمم املتحدة لألغذية والزراعة ووكالـة األمـ       
يف الشرق األدىن عن موضوع األمن الغـذائي، فـإن مـصادر رزق الفلـسطينيني معرضـة للخطـر                   

ويف غيـاب فـرص     . من جراء ارتفاع أسـعار املـواد الغذائيـة، وتـدين اإليـرادات، وزيـادة البطالـة                
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سوف تسقط بصورة متزايدة يف بـراثن       العمل، فإن األسر اليت كانت تعتمد على نفسها سابقا          
 .)٤(الفقر
وأدى احلصار املفروض على غزة إىل شل قطاعي الصناعة واألعمـال إذ يتـسم الوضـع      - ٦٢

االقتصادي واالجتماعي يف قطاع غزة بنقص السلع األساسية، واألدوية، وقطع الغيـار، وعـدم              
وكـان  .  وارتفـاع معـدل البطالـة      وإغالق املعامل الصناعية على نطاق واسع،     استقرار األسعار،   

ويوشــك القطــاع . لــنقص الكهربــاء وانقطــاع التيــار الكهربــائي أثــر علــى مجيــع نــواحي احليــاة 
الزراعي يف قطاع غزة على االهنيار، إذ ال يسمح بأي صادرات وال تتوافر األمسـدة، ومبيـدات                 

وتعـني  . )٤(الربيعيـة  يف املائـة مـن احملاصـيل       ٧٠وال يـتم ري     . احلشرات، وغريها من املـدخالت    
على عدة مـزارعني يف غـزة أن يتوقفـوا عـن ري حماصـيلهم نظـرا لـصعوبة ضـخ امليـاه مـن آبـار                     

وتعـني علـى بعـض املـزارعني        .  يف املائة منـها علـى وقـود الـديزل          ٧٠املياه الزراعية، اليت يعتمد     
ــيل أخـــرى   ــا تلفـــت حماصـ ــيلهم قبـــل األوان، بينمـ ــارات . حـــصاد حماصـ ــريا، أحلقـــت الغـ  وأخـ
 .)٤(اإلسرائيلية دمارا كبريا باألراضي واحملاصيل الزراعية وبالدفيئات

وتوقفـت مـشاريع    .  يف املائة من العمليات الصناعية واملـصانع والـورش         ٩٦وأغلق حنو    - ٦٣
وتـدخل إىل غـزة املـواد اإلنـسانية واألساسـية فقـط       . البناء وفقد العديد من سكان غزة عملـهم       

 .خرى أو أي شكل من أشكال التصديرلكن ليست هناك أي واردات أ
ويف الــضفة الغربيــة، تــنجم انتــهاكات احلــق يف مــستوى معيــشي الئــق، أساســا، عــن      - ٦٤

واسـتمعت اللجنـة    . تشييد اجلدار الفاصل والقيود املرافقة املفروضة على احلـق يف حريـة التنقـل             
الفلـسطينية وفقـدان    اخلاصة إىل شـهادة مفـصلة بـشأن أثـر االحـتالل اإلسـرائيلي علـى التجـارة                   

ــاع         ــذي أدى إىل ارتف ــالق، ال ــام اإلغ ــرا لنظ ــافس نظ ــى التن ــدرة عل ــسطينية للق ــاوالت الفل املق
تكــاليف املعــامالت وزيــادة خطــر إحــداث الــضرر ومنــع املنــتجني مــن التــسليم وفقــا للجــدول  

يـة علـى    واستمعت اللجنة اخلاصة إىل إحاطة بشأن أثر عدم مراقبـة املعـابر التجار            . الزمين احملدد 
وأوضـح شـهود االخـتالف الكـبري يف املـدة الزمنيـة للمعاملـة قياسـا إىل التجـار                    . قطاع التجارة 

اإلسرائيليني والزيادة الكبرية يف املدة الزمنية للمعاملة وخطر إتالف الـسلع بـسبب نظـام النقـل                 
 .من شاحنة إىل أخرى، وفترة االنتظار املرتبطة بذلك، وفترة التفتيش والنقل

ووصفت حمدودية إمكانيات االستفادة من اخلدمات واحلصول علـى الـسلع األساسـية              - ٦٥
باعتبارها العامل الرئيـسي وراء التـدهور االقتـصادي والتـشريد القـسري للـسكان الفلـسطينيني                 

 .يف الضفة الغربية
__________ 

 )٤( WFP, FAO, UNRWA, “Joint Rapid Food Security Survey in the Occupied Palestinian Territory”, May 

2008. 
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 احلق يف السكن الالئق  
 معيــشة ســكان يتمثــل عامــل آخــر مــن العوامــل الــيت تــؤثر بدرجــة كــبرية يف مــستوى   - ٦٦

األرض الفلسطينية احملتلّة يف استمرار هـدم املـساكن علـى النحـو املوصـوف أعـاله يف الفقـرات                  
فعلـى سـبيل املثـال،    . للفلسطينينيداخلي واسع النطاق  تشريد  إىل حدوث أدى، مما ٤٦-٤٢

مت هـدم   فقـط،  ٢٠٠٨أفادت املعلومات املقّدمة إىل اللجنة اخلاصة بأنه يف الربع األول من عام     
ومـن  .  غـور األردن ويف جنـوب اخلليـل         من املباين اململوكـة للفلـسطينيني يف       ١٢٠ما يزيد عن    

 .    فلسطينيا٤٣٥ مبىن سكنيا أدى هدمها إىل تشريد ٦١بني املباين املهّدمة 
ــّرف ا  - ٦٧ ــد ُع ــسري  وق ــراد و ”إلخــالء الق ــة األف ــا  /أو األســر و/بإزال ــات، رغم أو اجملتمع

أو األراضــي الــيت يــشغلون دون أن تــوفّر هلــم   /و مؤقــت، مــن املنــازل و عنــهم، بــشكل دائــم أ 
األشكال املالئمة للحماية القانونية أو غريها من أنواع احلماية، أو أن ُتتاح هلـم سـبل الوصـول      

واملمارسة اإلسـرائيلية احلاليـة املتمثلـة يف هـدم املنـازل حبجـة أهنـا                . )٥(“إىل أشكال احلماية هذه   
 . مبنّية دون تصريح هي ممارسة ال تستويف الشروط املنصوص عليها يف القانون الدويل

 وفقا ملا أكّده املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات            ،كما أنه  - ٦٨
اب عقــب زيارتــه إلســرائيل واألرض الفلــسطينية احملتلــة يف األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــ

، يبدو أن ممارسات قوات الـدفاع اإلسـرائيلية فيمـا يتـصل هبـدم ممتلكـات ومنـازل                   ٢٠٠٧عام  
ــة أو         ــشطة إرهابي ــوّرطهم يف أن ــشتبها يف ت ــورطني أو م ــضائها مت ــيت يكــون بعــض أع األســر ال

لياتيـة، وهـي تـشكّل خمالفـات أشـارت          تفجريات انتحارية هي ممارسات تتجاوز الـضرورة العم       
إليها جلنة حقوق اإلنسان يف مالحظاهتا اخلتامية علـى التقريـر الـدوري الثـاين إلسـرائيل، وهـي                   
حتديدا خمالفات اللتـزام إسـرائيل بـأن تكفـل بـدون متييـز حـق الـشخص يف أال يتعـرض لتـدخل                   

، وتــساوي مجيــع  )١٢دة املــا(، وحريــة اختيــاره ملكــان إقامتــه    )١٧املــادة (تعــسفي يف بيتــه  
ــساواة         ــدم امل ــى ق ــانون عل ــة الق ــتعهم حبماي ــانون ومت ــام الق ــادة (األشــخاص أم ــدم )٢٦امل ، وع

 . )٦()٧املادة (تعرضهم للتعذيب أو املعاملة القاسية والالإنسانية 
 

 احلق يف الغذاء  
مـؤخرا   اليت اشـترك يف إجرائهـا    عن موضوع األمن الغذائي   وفقا للدراسة االستقصائية     - ٦٩

، اشـتّد انعـدام األمـن الغـذائي يف          )٤(برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة واألونروا      
 أسـباب رزق قطـاع      وشـيكة علـى   الضفة الغربية وقطاع غزة، وباتـت هنـاك هتديـدات حقيقيـة             

__________ 
 .٣، الفقرة ٧ العام رقم للتعليقجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  )٥( 
 )٦( A/HRC/6/17/Add.4 ٥٠، الفقرة. 
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ــسكان و   ــن ال ــام م ــى متن ــك عل ــه، وذل ــات  تغذيت ــي للمعون ــر التخفيف ــد رؤي أن .  رغــم األث وق
جلذريــة لــذلك هــي أســباب سياســية، وبالتحديــد التــدابري العــسكرية واإلداريــة الــيت  األســباب ا

 إىل جانـب    - نظـام اإلغـالق والتـصاريح  وتـدمري املمتلكـات             - اإلسـرائيلي يفرضها االحتالل   
 األمور املتصلة بـسبل     -توسيع رقعة املستوطنات وما ينتج عنه من مضاعفة للهياكل األساسية           

 يف جـزء    ويظهـر صـدى ذلـك      -واملياه وبالطرق االلتفافية وما إىل ذلـك        الوصول إىل األراضي    
وتـشدد الوكـاالت    . يهـا اللجنـة اخلاصـة هـذا العـام         ال بأس بـه مـن الـشهادات الـيت اسـتمعت إل            

ليس هناك سوى نطاق ضيق للتحرك، وهو يكاد ينحصر يف جمـال الطـوارئ            ”الثالث على أنه    
ائي، وسيظل احلال هكذا حىت ُتحل األزمـة مـن بعـدها        اإلنسانية حلل مشكلة انعدام األمن الغذ     

 وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الــسياق إىل أن موضــوع احلــق يف الغــذاء ال يتمحــور    .)٤(“الــسياسي
بشكل رئيسي حول املعونات الغذائية؛ بل حول قدرة املرء على إطعام نفـسه عـن طريـق سـبل              

 . الئقة لكسب العيش
فإن تفـاقم حالـة انعـدام األمـن الغـذائي، متمـثال يف عـدم                ووفقا للدراسة االستقصائية،     - ٧٠

ضمان السبل املادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول على الغـذاء الكـايف واملـأمون واملغـذي               
الغذائية لكي حييا حيـاة نـشطة وصـحية، هـو نتيجـة عـدة               وأفضلياته  الذي يليب احتياجات املرء     

ساعدة علـى جماهبـة     سباب الرزق وتآكل اآلليات املـ     عوامل منها تضخم أسعار الغذاء وتدهور أ      
 يف  ٣٨ ويعـاين    .احليلولة دون تفاقم احلالـة    وقد أدى تقدمي املعونات الغذائية إىل       . صعاب احلياة 

 يف  ٥٦املائة من الفلسطينيني من انعدام األمن الغذائي، حيث يبلغ معدل انعدام األمن الغـذائي               
 بصفة خاصـة يف غـزة   يبعث على اليأسوالوضع . ضفة الغربيةيف ال  يف املائة    ٢٥املائة يف غزة و     

نفس الدرجـة نتيجـة الرتفـاع       بسبب احلصار، غري أن املنـاطق املغلقـة يف الـضفة الغربيـة تتـأثر بـ                
، وتزايــد القيــود املفروضــة علــى الفــرص التجاريــة البطالــة، وتــضاؤل األجــور، وتنــاقص معــدل
 . )٤( كما هو موصوف أعاله،التنقّل
 يف املائــة مــن ســكان غــزة علــى املعونــات الغذائيــة، وتبلــغ نــسبة األطفــال ٨٠عتمــد وي - ٧١

وقـد  .  يف املائـة ١٣خلامـسة مـن العمـر    الذين يعانون من سوء التغذية املزمن بني األطفال دون ا     
 .أُبلغت اللجنة اخلاصة بأن طفال من كل عشرة يعاين من توقّف النمو

 
 احلق يف املياه  

ونـه  سـيما لك  ضروريا لتـأمني مـستوى معيـشي مالئـم، وال         ” املياه ضمانا    ل احلق يف  ميث - ٧٢
ــاء األساســية   ــة   “مــن أهــم شــروط البق ــصادية واالجتماعي ــة احلقــوق االقت  حــسبما أوردت جلن

 أن   يف الفقـرة نفـسها     كمـا أوضـحت اللجنـة      .١٥ من تعليقها العـام رقـم        ٣ يف الفقرة    والثقافية
، ....يقا بـاحلق يف التمتـع بـأعلى مـستوى صـحي ممكـن            متصل اتصاال لـص   ... ”احلق يف املياه    
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وختامــا، ينبغــي أن ُينظــر إىل هــذا احلــق  . “واحلــق يف الــسكن الالئــق واحلــق يف الغــذاء الكــايف 
 . احلياة ويف الكرامة اإلنسانيةمقترنا بغريه من احلقوق، وعلى رأسها احلق يف

 مــشكلة التنــافس علــى املــوارد،  ومــن املــشاكل الرئيــسية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة  - ٧٣
وبــاألخص الــسيطرة علــى املــوارد املائيــة، وهــذه املــشكلة هــي إحــدى نتــائج التوســيع املــستمر   

ــع يف اهلياكـــل األ  ــستوطنات والتوسـ ــاطق املـ ــستوطنات ملنـ ــكان املـ ــد سـ ــية وتزايـ ــا . ساسـ ووفقـ
ــصل ا         ــا ي ــاه بينم ــادة يف املي ــدرة ح ــن ن ــسطينيون م ــاين الفل ــواردة، يع ــشهادات ال ــتهالك اللل س

 أضــعاف متوســط االســتهالك يف األرض الفلــسطينية احملتلــة ويــصل ٤,٣ للميــاه إىل يسـرائيل اإل
ــة  أضــعاف متوســ٥,٣اســتهالك املــستوطنني اإلســرائيليني إىل   . ط االســتهالك يف الــضفة الغربي

ئـة،   يف املا  ١٨وميثل ما يستغله الفلسطينيون من امليـاه اجلوفيـة املتـوافرة يف الـضفة الغربيـة نـسبة                   
يـستأثرون باسـتغالل هـذه     يف املائة من موارد امليـاه اجلوفيـة و     ٨٢بينما يتحكّم اإلسرائيليون يف     

ويشكل هذا التمييز يف اإلمداد باملياه انتهاكا واضحا ملبدأ عدم التمييز الـذي هـو أحـد                 . النسبة
وأفـاد  . اقيـات حقـوق اإلنـسان الرئيـسية       مبادئ حقوق اإلنسان األساسية املكرسة يف مجيـع اتف        

ــد       ــضت مــن إم ــركة مكــروت اإلســرائيلية خفّ ــشهود بــأن ش ادات امليــاه، وأن الفلــسطينيني  ال
 .   حيصلون على إمدادات املياه الكافية، ال من حيث الكمية وال النوعية ال

وأُبلغــت اللجنــة اخلاصــة بــأن املــستوطنات يف الــضفة الغربيــة تــتخلص مــن الفــضالت     - ٧٤
الــسائلة، وأن امليــاه املتــأثرة تتــسبب يف اإلصــابة باملالريــا واألميبــا   و) مبــا فيهــا اخلطــرة (الــصلبة 
وأُطلعت اللجنة على صـور مليـاه الـصرف املتدفقـة مـن             . عها والسرطان واألمراض اجللدية   بأنوا

 .  املستوطنات اإلسرائيلية يف حمافظة قلقيلية
وأن ما حتـصل عليـه       يف نظم املياه والصرف الصحي       ازمنا م وأفاد الشهود بأن مثة نقص     - ٧٥

 وأدى التدهور الدراماتيكي للحالـة    .اه املوصى هبا دوليا   األسر املعيشية يساوي نصف كمية املي     
جـود حمطـات ملعاجلـة      اإلنسانية يف قطاع غـزة إىل حـدوث تلـوث مبيـاه الـصرف نتيجـة لعـدم و                  

ى االسـترياد   وإن تدهور نظم امليـاه والـصرف ملـن اآلثـار املباشـرة لفـرض القيـود علـ                  . هذه املياه 
مـن  ) ٣م( متـر مكعـب      ٦٠ ٠٠٠ وُيـضخّ  .ع الغيـار  وتقليل إمـدادات الوقـود وعـدم وجـود قطـ          

 . مياه الصرف غري املعاجلة واملعاجلة جزئيا إىل البحر األبيض املتوسط
 احلق يف العمل واحلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية -دال  

ــة انتــ    - ٧٦ ــسطينية احملتل ــع أحنــاء األرض الفل هاكات جــسيمة للحــق يف العمــل  شــهدت مجي
 وأدى إغـالق منافـذ قطـاع غـزة، ومعنـاه منـع التـصدير                .ةواحلق يف ظروف عمل عادلة ومواتي     

 يف  ٩٠ على اللوازم الضرورية، إىل إغـالق        ٢٠٠٧يونيه  / االسترياد منذ حزيران   واحلد من متاما  
ـــ      ــصناعية ال ــن الــشركات ال ــة م ــدان  يف غــز٣ ٩٠٠املائ . لتــهملعما شــخص ٧٥ ٠٠٠ة وفق
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ووفقــا للدراســة االستقــصائية .  يف املائــة مــن ســكان قطــاع غــزة حتــت خــط الفقــر٨٠ويعــيش 
العاجلة املشتركة بني برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة واألونروا املعنية بـاألمن             

ــة  )٤(الغــذائي املــشار إليهــا أعــاله   ــائلني يف قطــاع   ٣٧، يعــاين مــن البطال ــة مــن الع  غــزة يف املائ
ووفقــا للدراســة االستقــصائية، ال يــزال العمــل بــاألجر ميثــل . يف الــضفة الغربيــة  يف املائــة٢٧و 

 ومتثـل   .لتحـويالت مـن األقـارب واألصـدقاء       املصدر الرئيسي للـدخل، وتليـه األعمـال احلـرة وا          
 .مساعدات الطوارئ يف قطاع غزة أهم املصادر الثانوية

بــاع إســرائيل ممارســة تعــريض العمــال للــضغط لكــي وأُبلغــت اللجنــة اخلاصــة أيــضا بات - ٧٧
كمـا أن إلعاقـة حريـة التنقـل علـى النحـو              . التصاريح األمنيـة    حصوهلم على  يتعاونوا معها لقاء  

ك التعطيـل الـذي   لـ املوصوف يف خمتلف أجزاء التقرير أثرا خطريا على احلق يف العمل، مبـا يف ذ      
املـزارعني مـن الوصـول إىل       إىل العمل أو منع     جيرب الفلسطينيني على متضية الساعات يف الطريق        

 .  أراضيهم
وأفاد شهود عدة بأن قانون العمل ال يطّبق علـى العمـال الفلـسطينيني رغـم التفتـيش،                    - ٧٨

وأن هنــاك فجــوات يف محايــة ســالمة العمــال الفلــسطينيني املــوظفني يف املــستوطنات واملنــاطق    
 .   الصناعية اإلسرائيلية

 
 لصحةاحلق يف ا -هاء  

يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، تراجع التمتع باحلق يف الـصحة بدرجـة كـبرية        - ٧٩
، وهـذا    إىل األمـاكن   الوصـول يف  نتيجة للقيـود املفروضـة علـى التمتـع بـاحلق يف حريـة التنقـل و                

 وأدى إغـــالق املنــاطق إىل نقـــص اللـــوازم الطبيـــة  .شمل تقييـــد حركـــة ســيارات اإلســـعاف يــ 
 وحـىت يف حـاالت الطـوارئ الطبيـة، قـد      .مات الصحية األساسـية  وتراجع تقدمي اخلد  الضرورية  

تستغرق رحلة سيارة اإلسعاف سـاعة أو اثنـتني لقطـع مـسافة ال ينبغـي أن تـستغرق أكثـر مـن                        
 .  دقيقة١٥ أو ١٠
ويف غزة، حتدث حاالت إسهال وسوء تغذية بسبب اخنفاض القيمة الغذائية لألغذيـة،              - ٨٠

ية احلصول على مياه الشرب املأمونة، وتدهور نظم الصرف الصحي، وضـخ ميـاه              وعدم إمكان 
 ونتيجة النقطاع الكهرباء ونقص الوقود، فـإن        .عاجلة يف البحر األبيض املتوسط    الصرف غري امل  

 يف املائة فقط مما حيتاج إليـه مـن          ٢٠,٢مرفق مياه البلديات الساحلية، الذي مل حيصل إال على          
ــرة   ــود خــالل الفت ــاين  وق ــني كــانون الث ــا ب ــس / م ــاير وني ــل /انين ــضخ حنــو   ٢٠٠٨أبري ــوم ب ، يق

 متر مكعب من مياه الصرف غري املعاجلـة         ٣٠ ٠٠٠(اه الصرف   ـ متر مكعب من مي    ٨٠ ٠٠٠
يولّـد خطـرا    قـد   يف البحر يوميـا، ممـا       )  متر مكعب من مياه الصرف املعاجلة جزئيا       ٥٠ ٠٠٠و  

علـى غـزة قـد أدى إىل تـدهور شـديد يف نظـام               كما أن احلـصار املفـروض       . على الصحة العامة  
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وأُبلغــت . م واملعــدات الطبيــة وقطــع الغيــارالرعايــة الــصحية، وذلــك يــشمل االفتقــار إىل اللــواز
 كمـا زاد اسـتخدام      .يف املائـة مـن األدويـة األساسـية         ٢٠اللجنة اخلاصة بأن قطاع غزة ينقـصه        

 وممــا يبعـث علـى القلــق   .الـصحة األخطـار علـى   ن الوقـود مـن اشــتداد   الزيـت النبـايت عوضـا عــ   
وقـد ذكـر   .  يف املائـة مـن سـكان غـزة        ٥٠بشكل خاص حالة األطفال الذين ميثلـون أكثـر مـن            

الشهود أيضا، مستشهدين بتقـارير منظمـة الـصحة العامليـة، أن عـدد حـاالت إسـهال األطفـال                    
 ٢٠٠٧وبر  أكتـ / يف تـشرين األول    زادمن سن الثالثة وما دونـه املشخـّصة يف عيـادات األونـروا              

 .  يف املائة عن عددها يف العام السابق٢٠بنسبة 
رضى مـن احلـصول علـى تـصاريح         وباإلضافة إىل ذلك، منعت السلطات اإلسرائيلية امل       - ٨١

وأصـبحت فـرص احلـصول علـى اخلـدمات          . لرعاية الصحية خـارج قطـاع غـزة        لتلقي ا  اخلروج
معـّدل  قبـول طلبـات التـصريح     الصحية خارج قطاع غزة مقّيدة بشكل متزايد، حيث اخنفض       

ــاين ٨٩مــن  ــة يف كــانون الث ــاير / يف املائ ــة يف كــانون األول ٦٤ إىل ٢٠٠٧ين ــسمرب / يف املائ دي
واستمعت اللجنة اخلاصة إىل شهادات مفّصلة خبصوص حـاالت عـدة مرضـى ُرفـض               . ٢٠٠٧

كـبرية   وكانـت هنـاك زيـادة    .غزة ففارقوا احلياة نتيجـة لـذلك  التصريح هلم باخلروج من قطاع     
 يف عدد حاالت رفض الـسلطات اإلسـرائيلية التـصريح للمرضـى باحلـصول               ٢٠٠٧خالل عام   

يونيـه  /يف شهري حزيـران   (على الرعاية خارج غزة وبلغ عدد احلاالت املرفوضة ذروته مرتني،           
غـزة  ، يف أعقـاب قيـام إسـرائيل بـإعالن           )٢٠٠٧سبتمرب  /يف أواخر أيلول   و ٢٠٠٧يوليه  /ومتوز

، ُمنـع مـن اخلـروج مـن قطـاع           ٢٠٠٧يونيـه   /وأفاد الشهود بأنه منـذ حزيـران      . “كيانا معاديا ”
، ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    وبعـد . شكّل حاالهتم خطرا علـى احليـاة       مريضا ال ت   ١٩٢غزة  

 احلــاالت الــيت تــشكل خطــرا علــى احليــاة ُيمنعــون مــن اخلــروج مــن  املرضــى ذويأصــبح حــىت 
حالـة   ٣٢نظمة الصحة العاملية قد سـّجلت       انت م ، ك ٢٠٠٨أبريل  /قطاع غزة؛ وحبلول نيسان   

 وأفـادت اليونيـسيف بأنـه خـالل الفتـرة مـا        . املريض من احلصول على الرعايـة      وفاة متصلة مبنع  
ــشرين األول  ــني ت ــوبر /ب ــارس / وآذار٢٠٠٧أكت ــدم    ٢٠٠٨م ــزة لع ــال يف غ ــة أطف ــويف مثاني ، ت

خلروج هلـم أو التـأخر      يح ا حصوهلم على اخلدمات الصحية يف وقتها نتيجة لرفض إصدار تصار         
 واستمعت اللجنة اخلاصة إىل شهاديت اثنني من املرضى أدى منعهما مـن اخلـروج               .يف إصدارها 

وقـد قُـّدمت شـكاوى إىل       . اف أحدمها وفقدان اآلخـر لبـصره      على هذا النحو إىل بتر أحد أطر      
 هنـاك مـسؤولية     حمكمة إسرائيل العليا بشأن عدد من هذه احلاالت، غري أن احملكمـة مل جتـد أن               

 وأُبلغـت اللجنـة   .ة احلـق يف الـصحة لـسكان غـزة         واضحة على السلطات اإلسرائيلية إزاء كفالـ      
اخلاصة أيـضا بـأن الـسلطات اإلسـرائيلية تـستخدم تـصاريح اخلـروج لتلقـي اخلـدمات الـصحية                     

كمـا  .  وتزويدها باملعلومات بانتظام   خارج غزة كورقة ضغط حلمل املرضى على التعاون معها        
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ّرض املتطوعون باملساعدة من أخـصائيي املهـن الطبيـة للـضغط والترهيـب بـسبب عملـهم يف                   تع
 .  غزة
وأدت احلالة يف غزة إىل زيادة كبرية يف حاالت االختالل املتـّصل باإلجهـاد وحـاالت                 - ٨٢

مــن غــري ذلــك االخــتالل االكتئــايب نتيجــة للممارســات اإلســرائيلية مــن قبيــل إغــالق املنــاطق و 
وشرح أحد أخـصائيي املهـن الطبيـة كيـف تتـراكم الـصدمات علـى                . قاب اجلماعي أشكال الع 

، وهـي نتـاج سـنوات مـن املذلّـة           “الـسمّية املزمنـة   ”ال فتـصيبهم حالـة أطلـق عليهـا اسـم            األطف
 . إرادي يف الفراش والتعّرض للعنف، وهي تتجسد يف صورة كوابيس وتبّول ال

 
 احلق يف التعليم -واو  

ــأثّر  - ٨٣ ــسطينية ا اســتمر ت ــيم يف األرض الفل ــاالحتالل   احلــق يف التعل ــأثرا شــديدا ب ــة ت . حملتل
ونتيجة للعمليات العسكرية وإغالق املناطق وفـرض حظـر التجـّول، وللتحـدّيات الـيت تعتـرض                 

 وأسفرت امتحانات األونروا الفـصلية الـيت   .ارس يف تدريس املناهج الدراسية النقل، ختلّفت املد  
 يف  ٦٠ و   ٥٠ عـن معـّدل رسـوب يتـراوح بـني            ٢٠٠٨ينـاير   / الثـاين  أجريت يف غزة يف كانون    

 .    يف املائة يف اللغة العربية٤٠املائة يف الرياضيات ومعّدل رسوب يساوي 
 للجنـة اخلاصـة أن العمليـات العـسكرية قـد            ورد ذكرهـا  وكان من بـني األسـباب الـيت          - ٨٤

كما نتج عـن إغـالق حـدود     . مةاملدارس، وذلك لدواعي السال   حالت دون انتظام األطفال يف      
-٢٠٠٧ أن دخلــت املــدارس فــصلي الــسنة الدراســية ٢٠٠٧يونيــه /قطــاع غــزة منــذ حزيــران

 من الكتـب الدراسـية واللـوازم مـن القرطاسـية واألقـالم والطباشـري                االحتياجات بدون   ٢٠٠٨
 مـن   وعالوة على ذلك، ال ميكن تدريب املعلّمني يف قطاع غزة، وهـم ممنوعـون             . وما إىل ذلك  

وكمثـال علـى تعطّـل    .  كما كانت املمارسـة يف الـسابق  تلقي تدريب املعلمني يف الضفة الغربية  
ــدارس، أُبلغــت    ــة يف امل ــاء عمليــة     الدراس ــه أثن ــة اخلاصــة بأن ــشتاء الــدافئ ”اللجن  / يف آذار“ال

، كانت معّدالت انتظام التالميذ يف خمتلف أرجاء غزة تساوي صـفرا أو كانـت               ٢٠٠٨ مارس
ألضـرار  ” للعملية أيضا، تعرضت مـدارس رفـح      ونتيجة.  األدىن يف مدارس األونروا    عند حدها 

وبالنـسبة لتلـك األخـرية ووفقـا لدراسـة أجرهتـا            . وعاىن األطفـال مـن صـدمات نفـسية        ،  “تبعية
 قُتـل أحـد أفـراد       أطفـال  ١١٠ املشمولني باالستقـصاء     ٧٩٠األونروا، كان من بني األطفال الـ       

ــائهم أو جرياهنــم  ١٧٧أســرهم املباشــرة و  ــا مــشّوهة،  ١١٩ورأى . قُتــل أحــد أقرب  طفــال جثث
 .  طفال٨٩وحلقت أضرار مبنازل 

وتولّدت عـن جـدار الفـصل يف الـضفة الغربيـة مـشاق ّمجـة فيمـا يتـصل بـالتعليم، فهـو                  - ٨٥
ويف . عبور من البوابـات للوصـول إليهـا   يفصل كثريا من األطفال عن مدارسهم فيتعّين عليهم ال 



A/63/273  
 

08-45910 29 
 

ــة، تعرضــت املــدارس للمدامهــة والتخريــب واتُّخــذت مواقــع     أجــزاء أخــ رى مــن الــضفة الغربي
 .    عسكرية، ومشل هذا املدارس اليت تديرها األونروا يف خميمات الالجئني

ــة الــيت متثــل املركــز االقتــصادي واخلــدمي      - ٨٦ ــابلس، املدين ــه مت فــصل ن وأفــاد الــشهود بأن
. ار علـى التمّتـع حبقـوق اإلنـسان     ووصـفوا أثـر احلـص      لشمال الضفة الغربية، عن القرى اجملاورة     

 وهـي أيـضا مركـز       .طة بنحو عشر نقاط تفتيش عسكرية     وأُبلغت اللجنة اخلاصة بأن نابلس حما     
 وقد استمعت اللجنة اخلاصة إىل شهادات مفصلة عـن          .ليمي حيث توجد هبا جامعة النجاح     تع

نابلس، مبا يف ذلك التعطيـل التعـّسفي   اإلذالل اليومي الذي يواجهه الطلبة القادمون من خارج    
. يا وضــرهبم وإلقــاء القــبض علــيهمواإلذالل البــدين والنفــسي الــذي يــشمل التحــرش هبــم جنــس

وعالوة على ذلك، أُبلغت اللجنة اخلاصة بأنه نتيجة للمعاملة اليت يتعّرض هلا املـارة عنـد نقـاط                  
ــيش، مل يعــد بعــض األســر يــس   ــذهاب إىل اجلا التفت ــه بال ــه بــسبب نقــاط   .معــةمح لبنات  كمــا أن

ة احلـصول علـى التعلـيم    التفتيش ارتفعت تكاليف النقل بدرجة كبرية مما أثر سـلبا علـى إمكانيـ            
 .  وكان إللقاء القبض على الطلبة واألساتذة اجلامعيني أثر على جودة التعليم.اجلامعي

 مـن   ٧٠٠ و   ٦٧٠راوح بـني    ــــ  يت مـا وعالوة على ذلك، أفاد شهود عدة بأنه قد ُمنـع            - ٨٧
 .  الطلبة من اخلروج من قطاع غزة لطلب العلم يف اخلارج

 احلق يف احلياة -زاي  
إن احلــق الطبيعــي يف احليــاة هــو أهــم احلقــوق األساســية إطالقــا وحتميــه عــدد مــن           - ٨٨

ويقــع علــى إســرائيل، بوصــفها  . الــصكوك القانونيــة الدوليــة الــيت دخلــت إســرائيل طرفــا فيهــا  
 .الحتالل، االلتزام بأن تكفل محاية هذا احلق يف األرض الفلسطينية احملتلةالسلطة القائمة با

غـزة والـضفة الغربيـة طـوال        يف  اصلت قوات األمن اإلسـرائيلية توغالهتـا العـسكرية          وو - ٨٩
ــام  ــا. ٢٠٠٧ع ــسانية، قُ    ووفق ــشؤون اإلن ــسيق ال ــب تن ــا ذكــره مكت ــل  مل ــسطينيا يف ٣٩٢ت  فل
 شخــصا يف الــضفة الغربيــة ٩١(تلــة يف األرض الفلــسطينية احملالفلــسطيين  -اإلســرائيلي  الــرتاع

صـابات يف الـضفة     إل فلـسطينيا    ١ ١٨٠وفـضال عـن ذلـك، تعـرض         ).  شخص يف غزة   ٣٠١ و
 إســرائيليا وأُصــيب ١٣تـرة نفــسها، قتــل  وخــالل الف.  فلــسطينيا يف قطــاع غــزة٦٦١الغربيـة و  

 طفال جـراء الـرتاع      ٦٨ة للطفولة، قتل    ذكرته منظمة األمم املتحد     ووفقا ملا  .)٧( إسرائيليا ٣٢٢
 يزيد على عـدد األطفـال الـذين قتلـوا خـالل عـام        وهو عدد ٢٠٠٨عام  مع إسرائيل منذ بداية     

 . بكامله٢٠٠٧
__________ 

ــسانية،    )٧(  ــشؤون اإلنـ ــسيق الـ ــشرة مكتـــب تنـ ــدد The Humanitarian Monitorنـ ــانون األول٢٠ ، العـ / ، كـ
 .٢٠٠٧ ديسمرب
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ــة عــام    - ٩٠ ، عقــد جملــس حقــوق اإلنــسان  ٢٠٠٨ونظــرا لتــصاعد أعمــال العنــف يف بداي
عــاله، طلــب فيهــا إىل املفوضــة   أ١٨أشــري إليهــا يف الفقــرة   الــسادسة، الــيت ســتثنائيةدورتــه اال

وأفـادت  . السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريرا إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه القادمـة              
ينـــاير / كـــانون الثـــاين ٢٤ بـــني املفوضـــة الـــسامية أن قـــوات األمـــن قامـــت خـــالل الفتـــرة      

يف  تـوغالت    ١٠٦ توغالت عسكرية على األقـل يف غـزة و           ةبتسع ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٤ و
ــة    ــضفة الغربي ــة مــن ال ــاطق خمتلف ــهم  ٤١والحظــت كــذلك أن حــوايل  . من ــسطينيا، مــن بين  فل

 العـدد هـو أقـل    ، مـربزة أن هـذا    اع اإلسـرائيلي الفلـسطيين    رتبـأهنم قتلـوا بـسبب الـ       أُفيد  طفالن،  
فربايـر إىل   / شـباط  ٢٥بالنـسبة للفتـرة مـن       و. )٨(٢٠٠٨شهدته األسابيع الثالثـة األوىل لعـام         مما
 الذين قتلوا جراء الـرتاع املـسلح    أن عدد الفلسطينيني  تذكر املفوضة السامية  أبريل،  /نيسان ٢٥

ــة كــان    -اإلســرائيلي  ــسطينية احملتل  شخــصا يف ١٩( شخــصا ٢٢١الفلــسطيين يف األرض الفل
أن قـوات   أيـضا   وتفيد املفوضـة الـسامية      ).  من األشخاص يف قطاع غزة     ٢٠٢الضفة الغربية و    

 تـوغال عـسكريا يف غـزة        ٣٠ت خالل فترة الشهرين هذه مبا ال يقـل عـن            األمن اإلسرائيلية قام  
 املفوضـة الـسامية أنـه علـى الـرغم           توالحظـ . يف مواقع خمتلفة يف الضفة الغربية     توغال   ٣٤٨و  

من ارتفاع عدد التوغالت يف الضفة الغربية، فإن عدد اإلصابات والوفيات كان أعلـى بـشكل               
 .)٩(ملحوظ يف غزة

 طفـال قتلـوا خـالل الفتـرة بـني        ٨٠جنة اخلاصـة أيـضا معلومـات مفادهـا أن           وتلقت الل  - ٩١
ــا ــاير و /ينكــانون الث ــران٢٨ين ــه / حزي  يف عمليــات عــسكرية إســرائيلية يف الــضفة  ٢٠٠٨يوني

عـسكرية  العمليـة  ال، وهـي    الشتاء الـدافئ  الغربية وغزة، وقد لقي معظمهم حتفهم خالل عملية         
 .م يف غزةاستمرت مخسة أيااليت سرائيلية اإل
 

  الشخصياحلق يف احلرية واألمن -اء ح 
 يف الـــسجون ومراكـــز ونتجـــزحم فلـــسطيين ١٠ ٠٠٠ يوجـــد حاليـــا مـــا يزيـــد علـــى - ٩٢

ــرائيلي  ــسطينيا ٣٢٥ويوجــد حــوايل  . ةاالحتجــاز اإلس ــال فل ــهم  ، طف ــن بين ــات٣ م ــن ، فتي  ره
ــهاكات حلقــوق ا   ذكــر و. االحتجــاز اإلســرائيلي إلنــسان عــدة شــهود تفاصــيل عــن وقــوع انت

حملتجزين، مبا يف ذلك عدم تـوفر الـضمانات القانونيـة والتعـذيب وسـوء املعاملـة،                 لفلسطينيني ا ل
مــن بينــها الطعــام (ووجــود عوامــل جديــة تــدعو إىل القلــق إزاء ظــروف االحتجــاز والتحــرش، 

وال يـــزال . األســـرية ومنـــع الزيـــارات ،)لـــة مرافـــق الـــصرف الـــصحيحاواخلـــدمات الطبيـــة و

__________ 
 )٨( A/HRC/7/76 ٣٧ و ٣٦، الفقرتان. 
 )٩( A/HRC/8/17 ٣٥ و ٣٤ و ٢٩، الفقرات. 
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واسـتمعت  .  بـالغ   إداريا، يـشكل مـصدر قلـق       داري، مبا يف ذلك احتجاز األطفال     االحتجاز اإل 
 فـضال عـن     ،التعـذيب وسـوء املعاملـة     يف  اللجنة إىل روايات مفـصلة عـن األسـاليب املـستخدمة            

  األطفال علـى توقيـع اعترافـات       إكراهوقد وردت تقارير مفصلة عن      . النتائج املترتبة على ذلك   
 ، وأمهـــاهتم األطفـــالء اجلنـــسي أو بإلقـــاء القـــبض علـــى آبـــاء باالعتـــدامـــن خـــالل هتديـــدهم

 .همواحتجازهم ملمارسة ضغوط نفسية علي
شـهادة  وقدم أحد الشهود إفادة حتت القسم لـسجينة فلـسطينية مـن نـابلس باعتبارهـا                  - ٩٣

ن اإلسـرائيلية،   الـسجو  متثل معاناة السجناء الفلسطينيني البالغ عـددهم عـشرة آالف سـجني يف            
 سـنوات يف الـسجن تعرضــت   ثـالث وكانـت هـذه الـسجينة قــد أمـضت     . ات الـسجين ال سـيما 

وذلـك  ، “وضـع الـشبح  ”خالهلا لضروب خمتلفـة مـن التعـذيب اجلـسدي والنفـسي، مـن بينـها                
 وضـرهبا ضـربا     ،شـد يـديها وقـدميها بوثـاق خلـف ظهرهـا           مـع    بإجالسها على كرسي صـغري،    

 ة ملـدة مخـس    عزهلاىل  إ باإلضافة    بغرز، ت اخلياطة مربحا أدى إىل حدوث جروح يف رأسها تطلب       
وعرضـت  . اعتـراف منـها   لالستجواب النتزاع   وأحضر أخو السجينة    . أشهر يف ظروف مزرية   

مـن رؤيـة    حرمت من الزيارات األسـرية و     و ،صور لزوجها بعد أن تعرض للتعذيب     أيضا  عليها  
 ،ها عـدة مـرات     علـى تعريـة جـسد       الـسجينة  ، أرغمت  املعلومات ملصدرووفقا  . ابنتها ملدة سنة  

 .ومنع عنها العالج الطيب والغذاء واملاء، وتعرضت لإلهانة والتهديد
ــشواغل   - ٩٤ ــني ال ــن ب ــة يف     وم ــشهود املمارســة اإلســرائيلية املتمثل ــا ال ــيت أبرزه  األخــرى ال

ــسطينيني  ــارات        احتجــاز الفل ــه الزي ــبرية يف وج ــات ك ــضع عقب ــا ي ــرائيل، مم  داخــل حــدود إس
تجـزين يف   احملزيـارات األسـر للـسجناء مـن غـزة            الـسنة املاضـية      يفوأوقفـت بالكامـل     . األسرية
يونيـه  / حزيـران  ١٢ويف  .  سـجينا تقريبـا    ٩٣٠ اإلسرائيلية، والذين يبلغ عددهم حاليـا        السجون
 ، باسـم مخـسة سـجناء   ، منظمـات التماسـا إىل احملكمـة العليـا اإلسـرائيلية     عـشر ، قدمت  ٢٠٠٨

 . قطاع غزة احملتجزين يف السجون اإلسرائيليةألجل جتديد الزيارات األسرية للسجناء من
 حمتجـزا سـابقا لتحديـد    ٩٣ بنتـائج دراسـة حالـة أجريـت مـع          اخلاصـة  علمت اللجنة وأُ - ٩٥

ثــار التعــذيب اجلــسدي   آ  حتديــدالفــروق يف املعاملــة بنــاء علــى نــوع اجلــنس، باإلضــافة إىل      
 مبــا يف ذلــك ،نة املاضــية ازداد معــدل التعــذيب خــالل الــس ،ووفقــا لنتــائج الدراســة. والنفــسي

 يف املائـة إىل   ٥٧مـن   (ذكـروا بـأهنم تعرضـوا للـضرب املـربح           الـذين   لمحتجـزين   لويـة   ئاملنسبة  ال
ــذين تعرضــوا لوضــع الــشبح   ) يف املائــة٦٢ ــة إىل ٤٠مــن (، وأولئــك ال ــة٧١ يف املائ ).  يف املائ

 مـن زيـارات أسـرية    لمحتجـزين الـذين حرمـوا    ل  املئوية نسبةال زادت   ،ا جاء يف الدراسة   ملووفقا  
 يف املائـة مـن احملتجـزين أفـادوا          ٩٥وأبـرز الـشاهد أيـضا أن        .  يف املائـة   ٧٤ يف املائة إىل     ٦٦من  

ومــن بــني املمارســات األخــرى  . ط مــن كرامتــهماحلــهانــات واإلتهديــدات وللبــأهنم تعرضــوا 
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والــذكور هــم أكثــر عرضــة علــى األرجــح   . الــسجن االنفــرادي واحلرمــان مــن العــالج الطــيب  
.  أكثر عرضة على األرجح للتعذيب النفـسي       ن ولكن اإلناث ه   ،سدي من اإلناث  اجلتعذيب  لل

للجنـة   نـوه عنـها      يتومـن بـني األعـراض الـ       . ذين الشكلني من التعذيب   هلوخيضع األطفال أيضا    
سيما القرحة، فضال عن اآلثار النفسية مثل عدم القدرة علـى             ال ، الصداع وآالم املعدة   اخلاصة

سيان وانعـــدام الثقـــة واالنعزاليـــة وعـــدم القـــدرة علـــى املـــشاركة يف النـــشاطات  التركيـــز والنـــ
االجتماعية أو االندماج يف احلياة األسرية وحدوث تغريات يف الشخصية واملزاج واملعانـاة مـن                

 يف االدعـاءات بوقـوع تعـذيب، وضـرورة          مـستقلة وطلب الشهود إجـراء حتقيقـات       . الكوابيس
 لاللتزامــات الدوليــة الــيت حتظــر التعــذيب، كاتفاقيــة مناهــضة  اختــاذ خطــوات لــضمان االمتثــال 

 . الطفل حقوق واتفاقية،التعذيب، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
وفيمــا يتعلــق باالحتجــاز اإلداري، أُعلمــت اللجنــة اخلاصــة أن عــدد احملتجــزين إداريــا    - ٩٦

ــا إىل   ونوُمنــع احملــام. هتمــة إلــيهم أو حماكمــة  اعُتقلــوا دون توجيــه ، شخــصا٨٥٧يــصل حالي
 على حد سواء من االطالع على األدلـة الـيت مت علـى أساسـها حرمـان احملتجـز مـن              ونواحملتجز
فــق توت. واســتمعت اللجنــة إىل شــهادة تتعلــق بعــدة حــاالت فرديــة لالحتجــاز اإلداري. حريتــه

  يف نـسان واحلريـات اإلنـسانية     اللجنة اخلاصة مع املقرر اخلاص املعـين بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإل             
مكافحـــة اإلرهـــاب، إثـــر بعثتـــه اخلاصـــة إىل إســـرائيل واألرض الفلـــسطينية احملتلـــة يف   ســـياق 
 مـن العهـد   ١٤تـشكل خمالفـة للمـادة     “  االحتجـاز اإلداري   ”، بـأن ممارسـة      ٢٠٠٧يوليه  /متوز

ا الـصدد،    هـذ  وقدم املقرر اخلاص عـدة توصـيات يف       . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
مارســة االحتجــاز مبوقــف قيــام احملــاكم العــسكرية أو احملــاكم األخــرى  مبــا يف ذلــك التوصــية ب

 للمحـامني، باعتبـار ذلـك    والللمحتجـزين  ال اإلداري استنادا إىل أدلة ال ُيتاح االطـالع عليهـا    
 .)١٠(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ١ (١٤يشكل خمالفة للمادة 

وفيمــا يتعلــق بإلقــاء القــبض علــى املــشتبه هبــم يف قــضايا أمنيــة واحتجــازهم، مــدد            - ٩٧
ــاين الكنيــست اإلســرائيلي  ــاير /، يف كــانون الث ــانون اإلجــراء ،٢٠٠٨ين ــات صــالحية ق  ة اجلنائي

 باعتبــاره أمــرا ٢٠٠٦، الــذي ُشــّرع يف عــام )ةأمنيــالرتكــاب جــرائم احملتجــزون املــشتبه هبــم (
 املثـول  سـاعة دون  ٩٦ووفقا هلذا القانون، ميكن احتجاز املشتبه به ملـدة   . را شه ١٨مؤقتا ملدة   

أمــام قــاض، ملــداوالت تــتم يف غيــاب املــشتبه بــه، ودون إعالمــه بقــرار احملكمــة لتمديــد مــدة      
ــأهنم ارتك   . احتجــازه ــشتبه ب ــذين ُي ــراد ال ــة ملــدة تــصل إىل   وميكــن احتجــاز األف ــوا جــرائم أمني ب

ــا  ٢١ ــهم حمــ دون يوم ــارس / آذار٤ويف . امأن ميثل ــة ملناهــضة   ٢٠٠٨م ــة العام ــدمت اللجن ، ق
 املركـز القـانوين   -عدالـة  ال، ورابطـة احلقـوق املدنيـة يف إسـرائيل، ومنظمـة        التعذيب يف إسرائيل  

__________ 
 )١٠(  A/HRC/6/17/Add.4 ٥٧ و ٢٥، الفقرتان. 
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ــة يف إســرائيل، التماســ   ــة العربي ــه مــن    إىل ا احلقــوق األقلي ــا يف إســرائيل، تطلــب في حملكمــة العلي
 يـشكل انتـهاكا للحقـوق األساسـية للمحتجـزين الـذين ُيـشتبه        احملكمة إلغـاء هـذا القـانون ألنـه        

، أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق          ٢٠٠٧ويف عام   . بأهنم ارتكبوا جرائم أمنية   
ــات األساســية    ــسان واحلري ــذا      يف ســياقاإلن ــار ه ــالغ إزاء آث ــه الب  مكافحــة اإلرهــاب عــن قلق

ــادر علــى االتــصال بالعــامل    أن يفــضي إىل وضــع قــد جيعــ  حيتمــل القــانون، إذ  ل احملتجــز غــري ق
م هبــللمــشتبه ُيــضمن ”وأوصــى بــأن يــتم تعــديل هــذا القــانون حبيــث  . اخلــارجي لعــدة أســابيع

 وتلقـيهم زيـارات أسـرية،    ني القانونيمهي إىل مستشارالوصول الفوري واملتواصل  ألسباب أمنية   
املــة أو العقوبــة القاســية  عــرض للتعــذيب أو املع أن الت وأبــرز الــشهود.)١١(“حــسب االقتــضاء

 .الالإنسانية أو املهينة يزداد بوجه خاص يف مثل هذه الظروف وأ
   حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحالة -سادسا  

، ويف دمـشق، قـدمت الـسلطات الـسورية للجنـة اخلاصـة              ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣بتاريخ   - ٩٨
عــني حــول املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس  تقريــر اجلمهوريــة العربيــة الــسورية الــسنوي األرب

ويغطـي التقريـر الفتـرة    . حقوق اإلنسان للمواطنني العرب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل      
 .٢٠٠٨يوليه / متوز١ إىل ٢٠٠٧يوليه /متوز ٣١من 
وتقدم الفقرات التالية مـوجزا لوجهـات النظـر الـواردة يف التقريـر الـسنوي املقـدم مـن                     - ٩٩

 .ورية العربية السوريةاجلمه
 

 تركة املاضي -ألف  
، أن القرار اإلسرائيلي بضم اجلـوالن الغ        )١٩٨١ (٤٩٧ قرر جملس األمن، يف قراره       - ١٠٠
ــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف قرارهــا     . وباطــل ــها، أعلنــت اجلمعي ــرار ٦٢/٨٥ومــن جانب  أن ق

ت مــرة أخــرى بــأن تنــسحب إســرائيل الغ وباطــل، ودعــت إســرائيل إىل إلغــاء قرارهــا، وطالبــ
 ). ١٩٨١( ٤٩٧قرار جملس األمن لإسرائيل من اجلوالن السوري احملتل وأن متتثل 

حقـــوق اإلنـــسان يف اجلـــوالن  بـــشأن ٧/٣٠ القـــرار  واختـــذ جملـــس حقـــوق اإلنـــسان- ١٠١
فـرض قوانينـها وواليتـها        إسـرائيل  عدم مشروعية قرار  من جديد    الذي أكد فيه     السوري احملتل 

 االمتثـال لقـرارات اجلمعيـة العامـة وجملـس           ودعاهـا إىل  على اجلـوالن الـسوري احملتـل،        وإدارهتا  
كـذلك إىل إسـرائيل   اجمللـس  طلـب  و. الغٍ وباطـل  هـذا القـرار     أن   اليت تعلن بـ    ذات الصلة  األمن

الكف عن فرض املواطنة اإلسـرائيلية وبطاقـات اهلويـة اإلسـرائيلية علـى املـواطنني الـسوريني يف                   

__________ 
 .٥٧، و ٢٤ و ٢٣قرات  املرجع نفسه، الف )١١( 
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 الـدول   مـن اجمللـس    طلبكما  . تدابري قمعية ضدهم  اختاذ  ري احملتل، والكف عن     اجلوالن السو 
الـيت   أال تعترف بأي مـن التـدابري واإلجـراءات التـشريعية أو اإلداريـة       يف األمم املتحدة  األعضاء

الطـابع الـدميغرايف     و تغـيري الوضـع القـانوين     كانت إسرائيل قد اختذهتا، أو اليت ستتخذها، هبدف         
 . وري احملتلللجوالن الس

 
 احلالة املتدهورة حلقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل -باء  

 حـــسب مـــا جـــاء يف التقريـــر املقـــدم مـــن اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، فـــإن عـــدد   - ١٠٢
ــسعت املــستوطنات اإلســرائيلية القائمــة    ــد ازداد وات ــاك اآلن . املــستوطنني ق  مــستوطنة ٤٥فهن

ــسرين   ــا كات ــأوي حــوايل   إســرائيلية، أكربه ــيت ت ــستوطن٢٠ ٠٠٠ ال ــؤخرا   .  م ــل م ــد أحُتِف وق
بالذكرى السنوية الثالثني إلنشاء مستوطنة كاتسرين حيث أشـار رئـيس الـوزراء يف االحتفـال                

وكمـا أشـري يف التقريـر الـسابق، أطلـق      . إىل أن املستوطنات ستظل إىل األبد جزءا من إسـرائيل       
 وحـدة سـكنية جديـدة يف اجلـوالن          ٣٠٠بنـاء   ليدة  مستوطنو اجلوالن احملتل محلة استيطانية جد     

 مـن املـستوطنات املمتـدة مـن جبـل الـشيخ يف الـشمال وحـىت شـواطئ              ٢٢فتحـت   وقد   .احملتل
دائـرة  ذكـر سـابقا، عرضـت       وكمـا   . حبرية طربيا يف اجلنوب أبواهبـا السـتيعاب القـادمني اجلـدد           

 بنـاء علـى قـرار     و. ستوطننيللمـ لبيعهـا    دومن مـن أراضـي اجلـوالن         ٢ ٥٠٠أراضي إسرائيل بيع    
ن اجمللـس اإلقليمـي للمـستوطنات يف اجلـوالن الـسوري احملتـل، ووافقـت عليـه                  عـ صدر مـؤخرا    

 علــى مــساحة مــن ٢٠١٠حكومــة االحــتالل، ســيتم بنــاء قريــة ســياحية اســتيطانية حبلــول عــام 
 ن مليـو ٣٠خصص هلذا الغـرض  و ،مودية املدمرة ا دومنا بالقرب من قرية الع     ٤٠األرض قدرها   

التقرير أيضا إىل احلملة اجلديدة اليت يضطلع هبـا اجمللـس اإلقليمـي للمـستوطنات               أشار   و .دوالر
واسـتجابة  . بالتعاون مع جملس مـستوطنة يوناثـان هبـدف جـذب مـستوطنني جـدد إىل اجلـوالن                 

لطريــق لطلــب مــن املــستوطنني بــاجلوالن لتــشجيع الــسياحة وتقــدمي دعــم إضــايف، أعيــد فــتح ا   
ميتـد علـى طـول خـط وقـف          إذ  ، وهو أطـول طريـق يف اجلـوالن          ل الشيخ ومحاه  السريع بني جب  

وأخـرياً، وحبـسب التقريـر، فـإن اجمللـس          . إطالق النار بني اجلمهورية العربية السورية وإسـرائيل       
اإلقليمي للمستوطنات يعمل على إجياد وحدة عسكرية إسرائيلية قـادرة علـى التـدخل الـسريع                

وتتطلـب  .  يف اجلـوالن ريثمـا تـصل قـوات األمـن اإلسـرائيلية         يف حالة نـشوب حادثـة عـسكرية       
 .العضوية يف الوحدة العسكرية اجلديدة خربات قتالية سابقة يف اجليش اإلسرائيلي

 بـــشأن ٧/١٨، اختـــذ جملـــس حقـــوق اإلنـــسان القـــرار  ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٧يف  و- ١٠٣
اجلــوالن يف ا القــدس الــشرقية، واملــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــ

أن و  عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلـة،        علىكد  يؤالذي  ،  السوري احملتل 
والربوتوكـول اإلضـايف     التفاقيـة جنيـف الرابعـة        ا خرقـ  ة ميثـل  تلـ  احمل يضاإىل األر املستوطنني  نقل  
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ــة يف    ــف املربم ــات جني ــة١٩٤٩أغــسطس / آب١٢التفاقي ــات    واملتعلق ــة ضــحايا الرتاع  حبماي
شديد إزاء اســتمرار الــ هعـن قلقــ اجمللــس أيــضا عـرب  أو. )لربوتوكــول األولا(الدوليـة املــسلحة  

ــستوطنات وتوســيعها،   إســرائيل ــة امل ــا إســرائيل،  يف إقام ــاالحتالل،  ودع ــسلطة القائمــة ب إىل ال
أن علــى  باملثــل ٦٢/١٠٨وأكــد قــرار اجلمعيــة العامــة    . التخلــي عــن سياســتها االســتيطانية   
  . غري قانونيـة احملتلةـةعربي اليضااملستوطنـات اإلسرائيلية فــي األر

املــواطنني الــسوريني يف فيمــا ســبق، علــى أن التقريــر مــن جديــد، مثلمــا أشــري  أكــد و - ١٠٤
وقـد تـضرر املواطنـون العـرب     . من حقهـم يف الوصـول إىل املـوارد املائيـة    حرموا اجلوالن احملتل   

ــاه    بــشدة مــن هــذه اإلجــ  ــة باملي ــابيع الــيت تغــذي القــرى العربي راءات الــيت أدت إىل جفــاف الين
وفيمـا ُيْمَنـع    . انعكس بصورة سلبية على احملاصـيل الزراعيـة وعلـى احليـاة املعيـشية للـسكان                مما

املواطنون من حفر اآلبار االرتوازيـة أو مـن بنـاء خزانـات جلمـع ميـاه األمطـار والثلـوج، تقـوم                       
 العديــد مــن اآلبــار لــصاحل املــستوطنات القريبــة، األمــر الــذي أدى إىل ســلطات االحــتالل حبفــر

كمــا قامــت ســلطات االحــتالل مبنــع أبنــاء . اخنفــاض منــسوب امليــاه اجلوفيــة يف القــرى العربيــة
القرى احملتلـة مـن االسـتفادة مـن حبـرية مـسعده، وحولتـها لـصاحل املـستوطنات ورفعـت أسـعار                       

وبـشكل عـام، فـإن املـواطن     . رضها على املـستوطنني يف املنطقـة    املياه مقارنة مع األسعار اليت تف     
ويف الوقــت ذاتــه، تــصل .  يف املائــة مــن حاجتــه الــسنوية ٢٠الــسوري يف اجلــوالن ال ينــال إال 

 . يف املائة من حاجته السنوية١٢٠حصة املستوطن يف نفس املنطقة إىل 
ضـون ألقـسى أنـواع التعـذيب         وحبسب التقرير، فـإن املعـتقلني مـن أبنـاء اجلـوالن يتعر             - ١٠٥

اجلــسدي والنفــسي يف الــسجون البعيــدة عــن أمــاكن إقامتــهم،كما أن علــيهم أن يناضــلوا ضــد 
الــصعوبات والعقبــات الــيت تــضعها ســلطات االحــتالل أمــام أهــاليهم وأقــارهبم عنــد حماولتــهم    

عمــد إضــافة إىل ذلــك، فمــن املالحــظ أن ســلطات األمــن اإلســرائيلي ت . زيــارهتم يف املعــتقالت
ملمارسة سوء املعاملة والتعـذيب الـذهين ضـد املـساجني العـرب الـسوريني يف حماولـة إلضـعاف                   

وُيعتقل املساجني يف ظروف مزرية، األمـر الـذي أدى إىل           . رؤاهم الوطنية ونظرهتم االجتماعية   
ولُفت نظـر اللجنـة اخلاصـة إىل احلالـة الـصحية لألسـري بـشر املقـت،                  . إصابتهم بأمراض عديدة  

وبـات قلبيـة، كـان آخرهـا بتـاريخ           عامـا، والـذي تعـرض لعـدة ن         ٢٣ مضى علـى اعتقالـه       الذي
كما خـضع الـسجني     . ، وهو يف حاجة ماسة إىل إجراء عملية جراحية        ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٤

 سـنة، إىل عمليـة جراحيـة إلزالـة الكليـة            ٢٣، الـذي ظـل مـسجونا ملـدة          يلان الو طيسالسوري  
لغــت وزارة اخلارجيــة الــسورية املنظمــات الدوليــة ذات  وقــد أب. بــسب احتمــال إصــابته بــورم 

الــصلة باحلالــة الــصحية املتــدهورة هلــؤالء الــسجناء لــضمان حــث إســرائيل علــى تــوفري ظــروف 
كمـا لُفـت نظـر اللجنـة اخلاصـة أيـضا للـصحفي الـسوري                . إنسانية وصحية أفـضل للمـساجني     

/  متـوز  ٣٠رائيلي منـذ    وحبسب التقرير، ظل عطـا فرحـات معـتقال يف سـجن إسـ             . عطا فرحات 
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ائيلية ضـد مـواطين اجلـوالن        بـسبب أرائـه ومـا عـرب عنـه بـشأن املمارسـات اإلسـر                ٢٠٠٧يوليه  
وقد مت اعتقاله، هو ويوسـف مشـس، عنـدما أغـارت الـشرطة اإلسـرائيلية علـى                  . السوري احملتل 

   .وبقعاتاجمدل مشس 
ملعـتقلني سياسـة إذالل    وكما ذكر سابقا، متارس سـلطات الـسجون اإلسـرائيلية ضـد ا          - ١٠٦

وهـي تعمـد إىل مدامهـة غـرف الـسجن بــصفة      . وقهـر للـسجناء وحتـرمهم مـن أبـسط حقــوقهم     
ــسلطات بــصفة متكــررة طلبــات مــن    . منتظمــة وُتخــضعها للتفتــيش اليــومي  ورفــضت هــذه ال

. ، لزيـارة املعـتقلني العـرب الـسوريني        جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة      املؤسسات الدولية، مبا فيها     
 جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة       التقرير أيضا إىل مظاهرة احتجاجية ُنظِّمـت أمـام مكتـب            ر  وأشا

إنـسانية ضـد املـساجني الـسوريني وتـدعو لإلفـراج            ، تدين املمارسات اإلسـرائيلية الال     يف دمشق 
، أفرجــت إســرائيل عــن الــسجني  ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٢يف و. الفــوري عــن أولئــك املــساجني 

ويـشري التقريـر إىل     . مايل الذي كان مسجونا ألكثر من مخس سنوات       السوري حممد عبده الش   
 مواطنا من أبناء اجلوالن السوري احملتل يقبعـون يف املعـتقالت      ١٦أنه، عند وقت كتابته، كان      

، أطلــق جنــدي إســرائيلي ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١١يف و. اإلســرائيلية بتهمــة مقاومــة االحــتالل
 ، اللــذين أصــيباو شــاهني وريــاض محــود مــرادطــا فــايز أبــ مهــا ع،بقعاتــاالنــار علــى رجلــني مــن 

 . جبروح متوسطة ونقال فورا إىل املستشفى
  وســلط التقريــر الــسوري الــضوء علــى مــا تــشكله األلغــام مــن خطــر دائــم، حيــث أن - ١٠٧

ــسكان         ــة لل ــول واملراعــي التابع ــرى واحلق ــاطق اجملــاورة للق ــة يف املن ــام اإلســرائيلية مزروع األلغ
ــة احلركــة بالنــ  احمللــيني، ممــ األبقــار كمــا أن املواشــي، مثــل  .سبة للــسكانا حيــد أيــضا مــن حري

/  تــشرين األول٢٧ويف . واألغنــام، معرضــة بدرجــة مماثلــة للخطــر أثنــاء رعيهــا يف احلقــول       
، ويف قرية اجليه مبحافظة القنيطرة، انفجر لغم إسـرائيلي فقتـل املـواطنني ريـاض                ٢٠٠٧أكتوبر  

وبلـغ العـدد    . إىل املستـشفى  نقـال    شخصان آخران جبـراح خطـرية و       وأصيب. ةالغزو وأمين زخل  
 ٢٠٢ شخصا، مـن بينـهم   ٥٣١اإلمجايل لضحايا األلغام اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتل    

وبلــغ العــدد اإلمجــايل للــذين أصــيبوا بإعاقــات . كانــت إصــاباهتم مميتــة ومعظمهــم مــن األطفــال
 يف  حقـال لأللغـام  ٧٦ مبليـوين لغـم، كمـا أن هنـاك          ويقدر عدد األلغام  .  شخصا ٣٢٩مستدمية  

 . اجلوالن السوري احملتل
 مدرســة يف قــرى اجلــوالن احملتــل اخلمــس  ١٢ هنــاك ، وكمــا ذكــر يف التقريــر الــسابق- ١٠٨

 مـدارس إعداديـة ومدرسـتني ثـانويتني وفـرع واحـد            ٣ مـدارس ابتدائيـة و       ٦الباقية، تتألف من    
وتعاين هذه املدارس من االكتظاظ، وهي غـري صـاحلة       . دةملعهد متوسط حتضريي يف قرية مسع     

ويف مـا يتعلـق بـالتعليم اجلـامعي فـإن سـلطات االحـتالل ال متـنح                  . للتعليم ويف حالة غري صحية    
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رخصا لألطباء والصيادلة العرب السوريني املتخرجني يف اخلـارج ملمارسـة عملـهم يف اجلـوالن                
ويف الوقـت ذاتـه، ُيمنـع الطـالب مـن      . ثا عن العمـل  يضطرهم إىل اهلجرة حب    السوري احملتل، مما  

إمتــام حتــصيلهم اجلـــامعي أو مــن دخـــول كليــات معينـــة مــا مل يقبلـــوا بــاالحتالل وباجلنـــسية       
أبريـــل صـــادرت الـــسلطات اإلســـرائيلية احملتلـــة بطاقـــات اهلويـــة / نيـــسان١٨يف و. اإلســـرائيلية

 عــادوا إىل ديــارهم بعــد إكمــال   طالبــا مــن اجلــوالن احملتــل كــانوا قــد ١٩ ـالــسورية اخلاصــة بــ
  .دراستهم يف جامعات سورية

 ووصف التقرير السوري سلسلة من التـدابري الـيت تنتـهك حقـوق العمـال يف اجلـوالن                   - ١٠٩
من قبل السلطات اإلسرائيلية للعمال الـسوريني وحرمـاهنم مـن     املضايقة تشمل ،السوري احملتل

والــضرائب ومنــع العمــال بــاألجور ا يتعلــق مــفــرص التوظيــف والفــصل مــن العمــل والتمييــز في
ــؤهالهتم     ــن االخنــراط يف املهــن حبــسب م ــسوريني م ــسمح   .ال ــا أن ســلطات االحــتالل ال ت كم

وكما أُْبـرِز سـابقا     . للعمال السوريني بإنشاء مؤسسات أو منظمات نقابية لتدافع عن حقوقهم         
انعـدام األمـن     البطالـة و   فإن على العمال السوريني يف اجلـوالن احملتـل أن يناضـلوا ضـد مـشاكل               

ــوظيفي ــصادي       . ال ــضغط االقت ــإن االحــتالل اإلســرائيلي خيــضع العمــال لل ــر، ف وحبــسب التقري
طنني العرب السوريني يف اجلـوالن احملتـل وإضـعافهم    اواالستغالل الدائمني من أجل إرهاب املو  

ة يف اجلـوالن    وكنتيجة لذلك، تدهورت احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـ        . من الناحية االقتصادية  
ــسانية         ــة إن ــا شــكل أزم ــة، مم ــر والبطال ــشي وأزداد الفق ــستوى املعي ــل، وهــبط امل ــسوري احملت ال

 . رئيسية
. تقريــر اللجنــة اخلاصــة الــسابق واســتمرت األوضــاع الــصحية كمــا هــو موصــوف يف - ١١٠
ة زالت القرى العربيـة احملتلـة اخلمـس يف اجلـوالن تعـاين مـن نقـص حـاد يف املراكـز الـصحي                        فما

والعيــادات الطبيــة، كمــا أنــه ال يوجــد فيهــا مستــشفى ويــضطر املواطنــون للــذهاب إىل مــدينيت 
وهـم يتكبـدون نفقـات      . صفد أو القدس إلجراء أي عمليـة جراحيـة حـىت ولـو كانـت بـسيطة                

باهظة باإلضافة إىل معانـاهتم املـستمرة بـسبب نقـص مراكـز اإلسـعاف األوليـة ونقـص األطبـاء                 
تخصــصة مــن مثــل عيــادات الطــب النــسائي والتوليــد وخــدمات التــصوير   والعيــادات الطبيــة امل

ن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي تفــرض أســعارا أويؤكــد التقريــر . باألشــعة وغــرف الطــوارئ
 . مع دخل املواطننيال تتناسب مرتفعة لقاء الفحوص واخلدمات الطبية،

ن احملتـل تعـاين مـن آثـار نفـسية            ويؤكد التقرير جمددا على أن املرأة السورية يف اجلـوال          - ١١١
.  ألكثــر مــن أربعــني عامــا الــذي امتــدواجتماعيــة وماديــة ســيئة ناشــئة مــن ظــروف االحــتالل  

وختضع املرأة الـسورية يف اجلـوالن احملتـل ملوجـات متكـررة مـن االعتقـاالت، بـل وأُدخلـت يف                      
ا لـذويها يف املعـتقالت    وتتعـرض املـرأة الـسورية يف اجلـوالن أثنـاء زيارهتـ            . املعتقالت اإلسرائيلية 
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للمعاملة القاسية مـن ِقبـل جنـود االحـتالل اللـذين يقومـون بـإجراء التفتـيش الشخـصي، وهـي                      
ترغم علـى االنتظـار لفتـرات طويلـة أمـام املعـتقالت املـزودة حبـواجز زجاجيـة متنـع الـزوار مـن                         

/ ين األول  تـشر  ١وبتـاريخ   .  حيث بإمكاهنم فقط النظر لبعـضهم الـبعض        ؛احلديث مع املعتقلني  
جلنــة الــصليب  مــن نــساء اجلــوالن الــسوري احملتــل خــارج مقــر ٤٥، تظــاهرت ٢٠٠٧أكتـوبر  

 بالقـدس لالحتجـاج علـى الظـروف غـري اإلنـسانية واملفزعـة الـيت ينبغـي علـيهن                     األمحر الدوليـة  
ويــشري التقريــر إىل أن األطفــال مل يــسلموا مــن املمارســات التعــسفية اإلســرائيلية،   . مواجهتــها
كر أن إسرائيل تنتهك حقوق الطفل السوري يف اجلوالن بفـرض اجلنـسية اإلسـرائيلية               حيث يذ 

ــسورية   ــسيته ال ــه مــن جن ــه وحرمان ــة يف تلقــي    . علي ــضا مــن احلري وحيــرم الطفــل يف اجلــوالن أي
وعلـى حريتـهم   ) مبن فـيهم األطفـال  (املعلومات واألفكار يسبب القيود املفروضة على السكان      

 .يف احلركة
، أرسلت وزارة اخلارجيـة باجلمهوريـة العربيـة      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١يف   و - ١١٢

ملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة مــن أجــل اســتئناف الزيــارات  إىل االــسورية عــددا مــن الرســائل 
العائلية عرب نقطة عبور القنيطرة، حيث أن وقف تلك الزيارات ميثل حرمانا قاسيا وغـري عـادل           

والن احملتل مـن حقهـم اإلنـساين يف مل مشـل عـائالهتم، ممـا يزيـد                   من السوريني باجل   ٢٠ ٠٠٠ ـل
وتؤكــد اجلمهوريــة . مــن معانــاهتم ويــشكل انتــهاكا للحــد األدىن مــن التزامــات الــسلطة احملتلــة 

العربية السورية يف التقرير مطالبتها باستئناف الزيارات اليت كان يتم القيام هبا عرب نقطـة عبـور                 
 . ١٩٩٤، إىل أن أوقفتها إسرائيل يف عام ة الصليب األمحر الدوليةجلنالقنيطرة، حتت إشراف 

، أصـدر الـرئيس     أكتـوبر / تشرين األول  ٢٤ا، يسلط التقرير الضوء على أنه، يف        وأخري - ١١٣
ــة وطنيــة     ــة وطــين وبطاقــة هوي طنني للمــوا بــشار األســد توجيهــات بوجــوب إصــدار رقــم هوي

هم للــوطن الــسوري األم واضــحا ولتخفيــف ؤالــسوريني يف اجلــوالن احملتــل لكــي يــصبح انتمــا 
املعانـــاة الـــيت يتحملوهنـــا بـــسبب املـــضايقات اليوميـــة مـــن قبـــل الـــسلطات اإلســـرائيلية احملتلـــة   

 .واالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدويل
 

 استنتاجات وتوصيات -سابعا  
 

 ستنتاجاتالا - ألف 
يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف  الحظــت اللجنــة اخلاصــة مــرة أخــرى التــردي اخلطــري     - ١١٤

ــن االحــتالل          ــك ناشــئ ع ــل، وكــل ذل ــسوري احملت ــة ويف اجلــوالن ال ــسطينية احملتل األرض الفل
حتقـق حتـسن يف حالـة       والحظت اللجنة قنوط سكان هذه املنـاطق إزاء احتمـاالت           . اإلسرائيلي

 .حقوق اإلنسان
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 حقـوق اإلنـسان     ختلـف ضـروب انتـهاكات     نتيجـة مل  وما انفك الفلسطينيون يعـانون        - ١١٥
 اإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية اليت أسـفرت عـن وقـوع           شىت أنواع فقد عانوا من    . األساسية

خــسائر كــبرية يف األرواح وعــدد كــبري مــن املــصابني، وكــذا عــن إحلــاق أضــرار باملمتلكــات     
 تعرضـوا للعقـاب اجلمـاعي وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان مـع اخنفـاض                 فقد .واهلياكل األساسية 

 يف تـشييد جـدار الفـصل يف جتاهـل            قـدما  وقد مضى العمـل   . نية سعيهم لالنتصاف الفعال   إمكا
ــشييد جــدار يف األرض        ــة الناشــئة عــن ت ــائج القانوني ــشأن النت ــة ب ــوى حمكمــة العــدل الدولي لفت

إعـداد سـجل األضـرار      ، واتـسم    ٢٠٠٤يوليـه   / يف متـوز   ، اليت أصدرهتا احملكمة   الفلسطينية احملتلة 
 عمليـة خميبـة     كـثريون اعتـربه   بالتطويـل، و   األرض الفلسطينية احملتلة   يف    اجلدار الناشئة عن تشييد  

ــال ــسطي  لآلمـ ــوده يف األرض الفلـ ــدم وجـ ــه     لعـ ــاق واليتـ ــيق نطـ واســـتمرت . نية احملتلـــة وضـ
املــستوطنات والطــرق االلتفافيــة يف التوســع وازدادت كثافــة فــرض قيــود علــى احلــق يف حريــة    

، نـسان تقريبـا للـسكان الفلـسطينيني    لى التمتع جبميـع حقـوق اإل  التنقل، مما يؤثر تأثريا شديدا ع   
 غـــري “بانتوســـتانات” أو “كانتونـــات”إىل وتفكيـــك مزيـــد مـــن األرض الفلـــسطينية احملتلـــة  

والوضع يف قطاع غـزة خطـري بـصفة خاصـة، ورغـم األمـل النـاجم عـن وقـف إطـالق                       . متصلة
دد مـا إذا كـان الـسكان ميكنـهم           سـتح  األرضيونيـه، فـإن احلقـائق علـى         / حزيـران  ١٩النار يف   

ق اإلنـسان لألطفـال ورفـاههم،       ومن أشد دواعي القلـق حقـو      . االستفادة من أي إغاثة حقيقية    
 . سكان غزةون منهاتكيمن الفئات اليت هنم فئة ضعيفة للغاية إحيث 

وإضافة إىل األضرار الناشئة عن تشييد اجلدار الفاصل، فإن اللجنة اخلاصـة مـا زالـت         - ١١٦
مسكة بالرأي القائل بأنه ينبغي إلسرائيل، مبوجب مبادئ القـانون الـدويل، أن متـنح تعويـضا                 مت

س  عن جوانب االحتالل األخرى اليت متـ       جنمعن الضرر الذي حلق باألرض الفلسطينية احملتلة و       
 .مجيع مظاهر احلياة الفلسطينية

را علـى إمكانيـة حـصول    وعلى الرغم من أن معظم الفلسطينيني مل يعقدوا آماال كبـا       - ١١٧
حتسن يف حالة حقوق اإلنسان، فإن بعضهم أعرب عن األمل يف أن خيرج اجملتمـع الـدويل عـن                   
صـمته ويعمــل حبــزم أكــرب علـى حــث إســرائيل علــى احتـرام القــانون الــدويل وامتثــال التزاماهتــا    

قـانون  القانونية مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت دخلـت فيهـا طرفـا، ومبوجـب ال                
 علـى حـد     ، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها السلطة القائمة باالحتالل         ،اإلنساين الدويل 

وحث عدد من احملاورين اللجنة اخلاصة علـى فعـل املزيـد مـن أجـل إطـالع العـامل علـى                      . سواء
 .ة على حتقيق فارق ملموسية احلقيقحمنتهم والتماس إجراءات ممن ميلك القو

 التحـول مـن التنميـة إىل املـساعدة اإلنـسانية قـد زاد               أنظت اللجنة اخلاصة    كما الح   - ١١٨
ري إىل املمارسـات  عزى التدهور يف حالة حقوق اإلنـسان إىل حـد كـب   وميكن أن ُي. بصورة أكرب 
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 يف  ا أطرافـ   أعـضاء يف األمـم املتحـدة ودوال         دوال  بوصفه ،فإسرائيل واجملتمع الدويل  . اإلسرائيلية
يـق حقـوق اإلنـسان      ، علـيهم التزامـات لـضمان حتق       سان الدولية األساسية  ت حقوق اإلن  معاهدا

، مبا يف ذلك سـكان غـزة، لـيس كمـسألة إنـسانية خرييـة، ولكـن باعتبارهـا                    للشعب الفلسطيين 
 .طراف املعنيةمسألة حقوق فلسطينية والتزامات مقابلة من جانب مجيع األ

 
 التوصيات -باء  

 د جمددا بعض التوصيات الـواردة يف تقريرهـا الـسابق          تود اللجنة اخلاصة أن تؤك      - ١١٩
)A/62/360(واليت تشمل ما يلي ،: 

 :ا يليأن تقوم مبينبغي للجمعية العامة  )أ( 

أن تنظــر بــصورة عاجلــة يف كــل الوســائل الــيت حتــت تــصرفها لالضــطالع  ‘١’ 
مبسؤوليتها يف ما يتعلق جبميع جوانب قضية فلسطني إىل أن يتم حل هـذه              

 طبقا لقرارات األمم املتحدة ذات الـصلة ومعـايري القـانون الـدويل              القضية
وإىل أن يتم اإلعمال الكامل حلقـوق الفلـسطينيني غـري القابلـة للتـصرف،               
وأن تنــيط باللجنــة اخلاصــة، حتقيقــا هلــذه الغايــة، واليــة جمــدَّدة تنــسجم         
 ؛واحلقائق الراهنة وتراعي آمال وتطلعات من يعيشون يف األراضي احملتلة

أن حتث جملس األمن على كفالة تنفيذ فتوى حمكمة العدل الدوليـة وقـرار     ‘٢’ 
 إىل إسرائيل التقيد  العامة الذي طلبت فيه اجلمعية١٠/١٥-اجلمعية دإط

بالتزاماهتــا القانونيــة بوقــف تــشييد اجلــدار الفاصــل يف األرض الفلــسطينية  
جزاء اجلـدار الـيت مت      احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا؛ وتفكيك أ        

تشييدها بالفعل؛ وإلغاء مجيع القوانني التشريعية والتنظيمية املعتمدة هبدف 
 تشييد اجلدار؛ وجرب األضرار الناشئة عن تشييد اجلدار؛

أن حتث جملس األمن على النظر يف توقيع جزاءات على إسرائيل يف حالـة               ‘٣’ 
 ولية؛استمرارها يف جتاهل التزاماهتا القانونية الد

أن تكفـــل عـــدم اختـــاذ دول أخـــرى إجـــراءات تـــساعد بـــأي شـــكل مـــن   ‘٤’ 
األشكال، بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـرة، يف تـشييد اجلـدار الفاصـل يف                  
األرض الفلــسطينية احملتلــة، وعــدم انتــهاك االتفاقــات الثنائيــة املربمــة بــني    

 لتزامات كل منهما مبوجب القانون الدويل؛الإسرائيل ودول أخرى 

أن تشجع أعضاء اجملموعة الرباعية علـى التنفيـذ الكامـل خلريطـة الطريـق                ‘٥’ 
على حنو حيقق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع، على أساس قرارات         
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ــانون       ــن، والق ــرارات جملــس األم ــا ق ــا فيه ــصلة، مب ــم املتحــدة ذات ال األم
 ؛اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

تخذ أن تاملتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة أن تطلب إىل األطراف  ‘٦’ 
 وينبغـي  ؛تدابري ملموسة بشأن التزاماهتا لكفالـة احتـرام إسـرائيل لالتفاقيـة           

 عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية هلذا الغرض؛

 :ينبغي حلكومة إسرائيل أن تقوم مبا يلي  )ب(  

ــة    أن ت ‘١’  ــة جنيــف الرابع ــرف بانطبــاق اتفاقي ــا علــى األرض   عت  قانونــا وواقع
الفلسطينية احملتلة واجلوالن الـسوري احملتـل، ومتيـز يف مجيـع األحـوال بـني                

 األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني واملمتلكات املدنية؛

ــائل      أن ت ‘٢’  ــتخدام الوسـ ــسن اسـ ــدأ ُحـ ــدويل ومبـ ــانون الـ ــرام القـ ــل احتـ كفـ
ــرب، و  ــستخدمة يف احلـ ــاليب املـ ــاهت تواألسـ ــة يف كـــف عـــن سياسـ ا املتمثلـ

االستخدام املفرط للقوة وأعمال قتل الفلسطينيني خـارج نطـاق القـضاء،            
فضال عن إتالف األراضي وتـدمري املمتلكـات املدنيـة والعامـة، واملـساكن              

 واهلياكل األساسية؛

يؤثر على    مصادرة األراضي الفلسطينية، مما    وقف سياستها املتمثلة يف   أن ت  ‘٣’ 
ني املقبلة، وسياسة توسيع املستوطنات اليهودية      سالمة أراضي دولة فلسط   

ــا يت   ــة، مب ــسطينية احملتل ــع  يف األرض الفل ــارض م ــدد   ع ــدويل ويه ــانون ال الق
 حتمـي   اإلسـرائيلية  القـوات    أنضمن  أن تـ  تواصل األراضـي الفلـسطينية؛ و     

ــا        ــوم هبـ ــيت يقـ ــف الـ ــال العنـ ــن أعمـ ــاهتم مـ ــسطينيني وممتلكـ ــدنيني الفلـ املـ
 إىل اعتقـــال املـــستوطنني الـــذين   ا بتوجيههـــاملـــستوطنون اإلســـرائيليون، 

يرتكبون أعمال العنف ضد الفلسطينيني أو ممتلكـاهتم، وبـإجراء حتقيقـات            
سريعة وشاملة يف الشكاوى من عنف املستوطنني وتقدمي املـسؤولني عنـها            

 إىل العدالة؛

ــع أرجــاء األرض      ‘٤’  ــة التنقــل يف مجي ــسكان الفلــسطينيني حري ــد إىل ال أن تعي
ية احملتلة بإهناء عمليات اإلغالق ونقاط التفتيش واحلـواجز علـى           الفلسطين

كــف عــن بنــاء الطــرق الــيت تالطــرق وغريهــا مــن العقبــات أمــام التنقــل، و
يقتصر استخدامها على املستوطنني اإلسرائيليني، وعن منـع الفلـسطينيني،          
وال سيما النساء واألطفال، من الوصول إىل احلقول، واملدارس، وأمـاكن           
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ل، واملستشفيات وغريها من مرافق الرعاية الصحية، فضال عن مرور العم
 سيارات اإلسعاف؛

خـذ  تت احلـصار والعقـاب اجلمـاعي املفـروض علـى سـكان غـزة، و        أن تنهي  ‘٥’ 
 الكارثة احلالية مـن صـنع اإلنـسان، ومعانـاة سـكان             إلهناءخطوات عاجلة   

 غزة، وحرماهنم من حقوقهم؛

ار الفاصــل يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا توقــف عــن تــشييد اجلــدأن ت ‘٦’ 
يعــوق حتقيــق ســالم عــادل ودائــم بــني إســرائيل ودولــة فلــسطني املرتقبــة،   

الكامل ألحكام فتوى حمكمـة العـدل الدوليـة ومجيـع أحكـام قـرار               بتثل  متو
 ؛١٠/١٥-اجلمعية العامة دإط

 التعـسفي   توقف عن القيام باالعتقاالت اجلماعية وعمليات االحتجـاز       أن ت  ‘٧’ 
وعن فرض معاملـة مهينـة أو قاسـية علـى مجيـع الفلـسطينيني وغريهـم مـن                   
العرب احملتجزين يف الـسجون اإلسـرائيلية؛ وأن تكفـل للمعـتقلني حماكمـة              

 مع العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          نسجمعادلة وظروف احتجاز ت   
ــة      ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــسياسية، واتفاقي أو وال

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية جنيف الرابعة؛

وجودهــا  سحبتــا املبينــة يف خريطــة الطريــق، وتعجــل بتنفيــذ التزاماهتــأن  ‘٨’ 
 السوري؛ لة واحتالهلا من اجلوالنالعسكري من األرض الفلسطينية احملت

اهليئــات املنــشأة تنفــذ املالحظــات اخلتاميــة والتوصــيات الــصادرة عــن   أن  ‘٩’ 
تنفـذ  أن وكـذلك  . املتحـدة وآليـات اإلجـراءات اخلاصـة      مبعاهدات األمـم  

توصــيات املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والــصراع املــسلح  
 بشأن االحتالل اإلسرائيلي واألعمال اإلسرائيلية؛

 جملس قوق اإلنسان إىلحل  الساميةفوضةاملتنفذ التوصيات اليت قدمتها أن  ‘١٠’ 
 حقوق اإلنسان؛

يكفـل إجـراء حتقيقـات      و،  اشـفاف يكون مـستقال و   للمساءلة  أن تضع نظاما     ‘١١’ 
تمتع الضحايا باحلق يف انتصاف لتقدمي اجلناة إىل العدالة ولسريعة ونزيهة، 

 .فعال

 :ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تقوم مبا يلي )ج( 
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انون حقوق اإلنسان والقـانون      يف ق   الواردة تثل لألحكام ذات الصلة   أن مت  ‘١’ 
 اإلنساين الدويل؛

 إلجياد حل عاجل ألزمة حقوق اإلنسان واألزمـة اإلنـسانية الـيت             ىسعأن ت  ‘٢’ 
ها حاليـا األرض الفلـسطينية احملتلـة، وإىل إعـادة سـيادة القـانون إىل                واجهت

 املناطق اخلاضعة لسيطرهتا إعادة كاملة؛

 . كما بينتها اجملموعة الرباعيةاالمتثال ملتطلبات خريطة الطريق ‘٣’ 

وحتــث اللجنــة اخلاصــة فئــات اجملتمــع املــدين املعنيــة واملؤســسات الدبلوماســية          - ١٢٠
واألكادميية والبحثية على بذل مساعيها احلميدة واستخدام نفوذهـا للتعريـف علـى نطـاق               

 الــيت جيــد واســع جبميــع الوســائل املتاحــة حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلالــة اإلنــسانية اخلطــرية
وتثين . الفلسطينيون أنفسهم فيها، مبا فيها حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

اللجنة اخلاصة على اجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلسرائيلية غري احلكومية من أجل حقوق    
اإلنسان للفلسطينيني وتشجعها، وترى ضـرورة زيـادة اإلقـرار بعمـل هـذه املنظمـات غـري                  

 .كومية داخل اجملتمع املدين اإلسرائيلي واملؤسسات اإلسرائيلية املعنيةاحل

 مـن اتفاقيـة   ١وينبغي جلميع احلكومات املعنية أن متتثل االمتثـال الكامـل للمـادة           - ١٢١
جنيف الرابعة واللتزاماهتا الدولية على النحو الوارد يف فتوى حمكمة العدل الدولية وقرار             

 .١٠/١٥-اجلمعية العامة دإط
وتشجع اللجنة اخلاصة بقوة وسائط اإلعالم الدولية والوطنية على تـوفري تغطيـة               - ١٢٢

دقيقة واسعة النطاق حلالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنـسانية احلاليـة يف األرض الفلـسطينية       
احملتلة، مبا يف ذلك التحليالت املوضوعية للحالة وأسـباهبا، بغيـة تعبئـة الـرأي العـام الـدويل           

 .عيا إىل تسوية عادلة ودائمة للصراعس

 
 


