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                       الدورة الثامنة والستون
                   من جدول األعمال   ٥٢      البند 

ــالتحقيق يف    ــة بــ ــة املعنيــ ــة اخلاصــ ــر اللجنــ                                                            تقريــ
ــوق    ــرائيلية الــــيت متــــس حقــ ــات اإلســ                                                       املمارســ
                                            اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من الـسكان       

                          العرب يف األراضي احملتلة
          القــدس                                                                  املــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا    

                               الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل
  

                  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
ّ                                                                                      أعّدت هذا التقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عمال بقرار اجلمعيـة العامـة                    

                                       م إليهـا يف دورهتـا الثامنـة والـستني                                                        الذي طلبت فيه اجلمعية إىل األمني العـام أن يقـد         ١٢٠ /  ٦٧ 
    ّ                                                              ويركّـز التقريـر علـى خمتلـف الطـرق الـيت أسـهمت هبـا حكومـة            .                                      تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار       

ــا       ــسيطرة علــى األراضــي وتقــدمي املزاي ــشاء وتوســيع املــستوطنات مــن خــالل ال                                                                                                    إســرائيل يف إن
                            ائيل عـن حفـظ النظـام                                                   ويتطرق التقرير أيضا إىل تقاعس حكومة إسر        .                      واحلوافز إىل املستوطنني  

                              وباإلضــافة إىل ذلــك، يتــضمن    .                                                                     العــام وعــدم املــساءلة عــن العنــف الــذي يرتكبــه املــستوطنون   
        ويغطـي    .                                                                                       التقرير آخر ما استجد عن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف اجلـوالن الـسوري احملتـل              

   .    ٢٠١٣      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠١٢      يوليه  /     متوز ١                  التقرير الفترة من 
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    مة   مقد  -    أوال   
                                               ، عن شديد قلقها إزاء مواصـلة إسـرائيل،            ١٢٠ /  ٦٧                                    أعربت اجلمعية العامة، يف قرارها        -   ١

                                                                                                  الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، أنــشطة االســتيطان يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس 
                                                        انتــهاك للقــانون اإلنــساين الــدويل وقــرارات األمــم                                           الــشرقية، ويف اجلــوالن الــسوري احملتــل، يف 

               إعــالن مبــادئ                       وأشــارت اجلمعيــة إىل  .                                                         املتحــدة ذات الــصلة باملوضــوع، مــن بــني أمــور أخــرى 
  ، A/48/486-S/26560        انظـر     (    ١٩٩٣        سـبتمرب   /         أيلـول   ١٣                                      ترتيبات احلكم الـذايت املؤقـت املـؤرخ     

                                                                                       وإىل اتفاقات التنفيذ الالحقة بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي، وكـذلك االلتزامـات              )  ق    املرف
                                                                                            الواردة يف خريطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية إلجيـاد حـل دائـم للـصراع اإلسـرائيلي        
ّ   ً                                                                   الفلسطيين على أساس وجـود دولـتني، ُمـشّددةً، علـى وجـه التحديـد، علـى دعوهتـا إىل جتميـد                         ُ                              

                        للمـستوطنات، وتفكيـك       ‘‘                   النمـو الطبيعـي     ’’                                                األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلك ما يـسمى             مجيع
                       وأعربـت اجلمعيـة عـن      .     ٢٠٠١       مـارس   /                                  ُ                          مجيع البؤر االسـتيطانية املتقدمـة الـيت أُنـشئت منـذ آذار        

                                                                                                    شــديد قلقهــا إزاء حــوادث العنــف والتــدمري واملــضايقة واالســتفزاز والتحــريض الــيت يرتكبــها     
                                                                               ائيليون املسلحون يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ضـد                           املستوطنون اإلسر 

                                                                                           املدنيني الفلسطينيني وضد ممتلكاهتم، ودعت إىل منع مجيع أعمال العنـف والتـدمري واالسـتفزاز            
                                                 وفيمــا يتعلــق بــاألرض الفلــسطينية احملتلــة       .                                                     الــيت يرتكبــها املــستوطنون اإلســرائيليون ضــدهم    

ــة مطالبتــها إســرائيل بوقــف مجيــع أنــشطة                      واجلــوالن الــسوري  ّ                                                                احملتــل كليهمــا، كــّررت اجلمعي               
                                                                                          االستيطان فورا وعلى حنو تام، ودعت، يف هذا الصدد، إىل تنفيـذ مجيـع قـرارات جملـس األمـن           

   )    ١٩٧٩   (   ٤٥٢      و )    ١٩٧٩   (   ٤٤٦                                                                     ذات الــــصلة باملوضــــوع بالكامــــل، مبــــا فيهــــا القــــرارات 
    .  )    ٢٠٠٣   (    ١٥١٥     و  )    ١٩٨٠   (   ٤٧٦     و  )    ١٩٨٠   (   ٤٦٥   و
ــا          -   ٢ ــوارد يف قراره ــة ال ــة العام ــب اجلمعي ــتجابةً لطل ــر اس ــذا التقري ــدَّم ه   .    ١٢٠ /  ٦٧  ُ   َّ                     ً                                                             وُيق

     ْ               ، وإنْ كــان يتــضمن     ٢٠١٣        يونيــه  /          حزيــران  ٣٠     إىل     ٢٠١٢        يوليــه  /       متــوز ١                      ويــشمل الفتــرة مــن 
                    وتـستند املعلومـات     .              ، حسب االقتضاء    ٢٠١٣      يوليه  / ز                                    معلومات هامة إضافية عن الفترة من متو 

                                                                                                 الواردة يف التقرير إىل أنشطة الرصد وغريها من أنشطة مجع املعلومات اليت قامت هبـا مفوضـية                 
                                                                                                  األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وإىل املعلومــات الــيت قدمتــها الكيانــات األخــرى التابعــة لألمــم 

                                               ويتــضمن التقريــر أيــضا معلومــات وردت مــن    .      تلــة                                          املتحــدة والعاملــة يف األرض الفلــسطينية احمل
                                         وينبغـي قراءتـه اقترانـا بتقـارير          .                                                                   منظمات غري حكوميـة إسـرائيلية وفلـسطينية ومـصادر إعالميـة           

ــام   ا ــني العـ ــسابقة                  ألمـ ــرائيلية              الـ ــستوطنات اإلسـ ــن املـ   A/66/364      و A/65/365      و A/64/516  (                                   عـ
    ).A/67/375    و
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               علـــى حقـــوق              املـــستوطنات       ّ                                                               وقـــد حلّلـــت تقـــارير ســـابقة قـــدمها األمـــني العـــام تـــأثري    -   ٣
ــزي   ــسطينيني، وأكــدت الطــابع التميي ــشجيع                                              الفل ــة إىل ت ــسياسات واملمارســات الرامي ــة                                                 لل         إقام

                                                                                                 املستوطنات يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، وقدمت آخر ما استجد مـن معلومـات                
                                                                                               عــن املــستوطنات، واستكــشفت شــواغل حمــددة مثــل العنــف الــذي يرتكبــه املــستوطنون، وأثــر  

                                    تقريــر إىل أن حكومــة إســرائيل أدت                ويــشري هــذا ال  .                                             اجلــدار علــى اجملتمعــات احملليــة الفلــسطينية
                                                                                                        دورا رئيسيا يف إنشاء وتوسيع املـستوطنات مـن خـالل الـسيطرة علـى األراضـي وتقـدمي املزايـا                     

                                                            التـصرف، مثـل التقـاعس عـن حفـظ النظـام العـام                     عـدم                                           واحلوافز إىل املـستوطنني، ومـن خـالل         
             ذه األعمـال                القيـام هبـ       ثري                                      ويورد هذا التقريـر حتلـيال لتـأ         .                                   وضمان مساءلة املستوطنني اإلسرائيلني   

                         ويتـــضمن كـــذلك آخـــر   .                                                        القيـــام هبـــا، علـــى حقـــوق اإلنـــسان للفلـــسطينيني                 االمتنـــاع عـــن    أو 
   .                                                عن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتل           من معلومات       استجد    ما
  

                   اخللفية القانونية   -      ثانيا   
                             ، علـى حنـو مـا أشـار                     وق اإلنـسان                                                 القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـ             نطبق   ي  -   ٤

                                                                     على األعمـال الـيت تقـوم هبـا إسـرائيل يف األرض الفلـسطينية                                                     إليه األمني العام يف تقارير سابقة،       
                                                         فأحكام اتفاقية جنيف بشأن محاية األشـخاص املـدنيني يف             ).  ٤           ، الفقرة   A/67/375        انظر   (       احملتلة  

 (                 وقواعـــد الهـــاي  )                              اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة   (    ١٩٤٩           رب لعـــام             وقـــت احلـــ
 

  ّ                  تبـــّين مـــسؤوليات    )١
                 وأكــدت حمكمــة  .                                                                              إســرائيل، بــصفتها الدولــة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة 

ــادة            انطبـــاق                     العـــدل الدوليـــة                         منـــها، علـــى األرض   ٤٩                                                    اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وال ســـيما املـ
 (                 الفلسطينية احملتلة 

 

      ١٨٦٠        و    )    ١٩٩٢   (   ٧٩٩              القـراران    (                                    تأكيده كل مـن جملـس األمـن               وأعاد   )٢
                              وجملـــس حقـــوق اإلنـــسان    ، )   ١٢١ /  ٦٧      و   ٧٩ /  ٦٦              القـــراران  (                        واجلمعيـــة العامـــة   ، )    ٢٠٠٩ (
   وز       ال جيـ   ”                                         من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه          ٤٩             وتنص املادة      ).   ٢٨ /  ٢٢        و     ١٧ /  ١٩            القراران   (

ــها      ــة االحــتالل أن ترّحــل أو تنقــل جــزءا مــن ســكاهنا املــدنيني إيل األراضــي الــيت حتتل ّ                                                                              لدول                   “  .  
                                                                                              وباإلضافة إىل ذلك، أكدت حمكمة العدل الدولية أن إقامة املـستوطنات اإلسـرائيلية يف األرض               

  ، A/ES-10/273          انظـر    (                                                                                      الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، متثـل خرقـا للقـانون الـدويل                 
    ).   ١٢٠         ، الفقرة Corr.1  و

__________ 
         أكتـوبر   /                تـشرين األول     ١٨                                                                                          قواعد الهاي مرفقة باتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني وأعـراف احلـرب الربيـة املؤرخـة                   )١ (  

   ).          ية الرابعة      االتفاق   (    ١٩٠٧

          ، املؤرخة                                                                        اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة                                           فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن         )٢ (  
  .   ١٠١         ، الفقرة Corr.1    و A/ES-10/273   (    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٩
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    ّ                   التقّيـد بااللتزامـات               مـسؤولية                                   قـع علـى إسـرائيل أيـضا                                          ويف األرض الفلسطينية احملتلـة، ت       -   ٥
ّ                 الدولية الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها            ).  ٥           ، الفقـرة  A/67/375         انظـر   (                                           

                                                                   املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان علـى األرض الفلـسطينية                       انطبـاق                           وقد جادلت إسرائيل يف     
                                                                                  بيد أن هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهـدات واملـسؤولة عـن اسـتعراض مـدى           .      احملتلة

                        تنفيـذ التزاماهتـا يف                 ُ             أن إسـرائيل ُملزمـة ب                      أكـدت مـرارا                                              امتثال الدول ملعاهدات حقوق اإلنـسان،       
 (                                             جمال حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة      

 

              حمكمة العـدل                  االلتزام أيضا               وأكدت هذا     .  )٣
    ).   ١١٣     إىل    ١٠٢             ، الفقرات من Corr.1    و A/ES-10/273       انظر  (        الدولية 

  
         عرض عام  -      ثالثا   

                                                             رمــت حكومــة إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلــسطينية          ، أب    ١٩٩٣        ســبتمرب  /         يف أيلــول  -   ٦
ّ                                                  اليت قّسمت مؤقتـا الـضفة الغربيـة إىل ثـالث منـاطق إد      “              اتفاقات أوسلو  ”      يسمى     ما      ُ         اريـة ُيـشار         

  .                                                                          وال يـزال هـذا التقـسيم لـألرض معمـوال بـه يف الـضفة الغربيـة                  .          باء وجيم                       إليها باملناطق ألف و   
                                                        احة الـضفة الغربيـة، فتـشمل املـدن الفلـسطينية                                يف املائة من مـس       ١٨                        املنطقة ألف، اليت تضم         أما

                        ّ            وتـضم املنطقـة بـاء، الـيت تـشكّل        .      طينية س                                                         الرئيسية أساسا، وختضع للسلطة األمنيـة واملدنيـة الفلـ       
                          الفلسطينية، الـيت متـسك                                                                             يف املائة من مساحة الضفة الغربية، معظم اجملتمعات احمللية الريفية            ٢١

                                                             ملدنيـــة، بينمـــا تتـــوىل فيهـــا الـــسلطات اإلســـرائيلية             الـــسلطة ا        زمـــام                                  فيهـــا الـــسلطة الفلـــسطينية ب
                وختــضع املنطقــة    ).     ُ                                                           كــان ُيــشار إليهــا يف البدايــة باملراقبــة األمنيــة املــشتركة  (                     املــسؤوليات األمنيــة 

                                                                             يف املائــة مــن مــساحة الــضفة الغربيــة، للــسلطة املدنيــة والعــسكرية      ٦١                         جــيم، الــيت تــضم حنــو  
   .                              القانون ونظم التخطيط واإلنشاء              يتعلق بإنفاذ                                      اإلسرائيلية بالكامل تقريبا، مبا يف ذلك ما

    ّ                                                          ، وقّعت إسرائيل ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية االتفـاق               ١٩٩٥       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨    ويف    -   ٧
                                   تفـصيل اخلطـوات الـيت التزمـت          ال                      ويتنـاول االتفـاق ب      .                                              املؤقت بشأن الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة        

                                            ات املربمــة بينــهما للفتــرة االنتقاليــة                                                                       إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلــسطينية باختاذهــا والترتيبــ     
                                                          من املرفق احلـادي والـثالثني لالتفـاق املؤقـت علـى أنـه        ٧       اخلتامي      لشرط        وينص ا   .          للمفاوضات

                                         ّ                                                    ال جيوز ألي جانب أن يبدأ أو يتخـذ أي خطـوات تغّيـر وضـع الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،              ”
                 الـشرط اخلتـامي            ويـضيف     .  “                                                                  وذلك انتظارا للنتيجة اليت ستسفر عنها مفاوضات الوضع الـدائم         

                                                           ينظـر الطرفـان للـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة بوصـفهما         ”   :                                  من املرفق احلادي والثالثني ما يلي    ٨
   . “                                                                     وحدة إقليمية واحدة، تتم احملافظة على سالمتها ووضعها خالل الفترة االنتقالية

__________ 
ــة       )٣ (   ــواردة يف الوثيقــــ ــة الــــ ــات اخلتاميــــ ــر املالحظــــ ــرة CERD/C/ISR/CO/14-16                                                                        انظــــ ــة  ؛  ١٠               ، الفقــــ                  والوثيقــــ

CRC/C/ISR/CO/2-4 ٣         ، الفقرة .  
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ــن             -   ٨ ــد م ــد العدي ــذ بع ــلو، مل ينفّ ــات أوس ــرام اتفاق ــى إب ــا عل ــشرين عام ــرور ع ــد م                                                    ّ                                                  وبع
ــه   اال ــواردة في ــالتقرير،    .                           لتزامــات ال         إنــشاء                             تزايــدت باســتمرار وتــرية                                         وخــالل الفتــرة املــشمولة ب

                           فوفقـا ملــا ذكــره مكتــب    .                                                                            املـستوطنات اإلســرائيلية يف الــضفة الغربيــة، مبـا فيهــا القــدس الــشرقية  
                                                                                                        تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، أنـشأت إسـرائيل يف الفتـرة املمتـدة بـني                   

                                                  مـستوطنة يف الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا              ١٥٠         ، حنـو        ٢٠١٢       ديسمرب   /               وكانون األول      ١٩٦٧   م    عا
 (    ١٩٩٣ ُ                      أُنـشئت بعـد عـام                     مـستوطنة    ١٨                                  القدس الـشرقية؛ مـن بينـها        

 

                       وباإلضـافة إىل ذلـك،       .  )٤
 (                                             بؤرة مما يسمى البؤر االستيطانية املتقدمة         ١٠٠                     أنشأ املستوطنون حنو    

 

                            ، معظمها بعـد التوقيـع       )٥
 (   سلو              على اتفاقات أو

 

٦( .   
                                                                                           ومــن الــصعب تقــدير حجــم املــوارد العامــة اإلســرائيلية املــستخدمة يف إنــشاء وتوســيع     -   ٩

             ُ            للمستوطنات ال ُتـدرج يف                                                                  املستوطنات يف األرض الفلسطينية احملتلة ألن املخصصات املرصودة       
                    ُ                                                                  فمعظم بنود امليزانية ُتصاغ صياغة عامـة بـدون توزيـع جغـرايف وبـدون حتديـد                   .                  امليزانية الوطنية 

 (                        ُ                        قائمة اجملتمعات احمللية اليت ُتخصص هلـا املـوارد        
 

                     ّ              لدولـة ذكـر أن مـن املتعـذّر          ا                وحـىت مراقـب       .  )٧
 (                                                             حتديــد اجلــزء مــن امليزانيــة املوجــه للــضفة الغربيــة      

 

                   ُ                   وباإلضــافة إىل ذلــك، ال ُيفــصح عــن      .  )٨
                                                                                                             املعلومــات املتعلقــة باســتثمارات الدولــة الــيت تــتم عــرب شــعبة املــستوطنات التابعــة للمنظمــة           

__________ 
        رامـات    :        هـي      ١٩٩٣                                         مستوطنة يف القدس الشرقية بعد عام          ١١   ُ       ، أُنشئت    “          السالم اآلن  ”                        وفقا ملا ذكرته منظمة        )٤ (  

  ،  )    ٢٠٠٦ (                    وهاشــالوم فوريــست   )     ٢٠٠٣ (               ، وإمييــك زورمي  )    ٢٠٠١ (                      ، وشــيمون هاتــساديك  )    ١٩٩٤ (        شــلومو 
  ،  )    ٢٠٠٦ (                    ، وكيــدمات تزيــون  )    ٢٠٠٦ (                 وبيــت يوناتــان   )  ٨   ١٩٩ (                  ومعاليــه زيتــيم   )     ٢٠٠٦ (                وبيــت هاخوشــن 

  ُ                             وأُنـشئت سـبع مـستوطنات يف          ).     ٢٠٠٤ (                      ومـصرارة الـشرقية       )     ٢٠٠٤ (                 ونـوف تزيـون       )     ٢٠١٠ (              وجبل املكـرب    
    ّ      تـشكّل   -    ١٩٩٨ (                     ، وهـار شـيمويل       )    ١٩٩٩ (         بـروخني     :        هـي      ١٩٩٣                                           أطراف أخرى من الضفة الغربية بعد عام        
            ، ونيغوهوت   )    ١٩٩٦ (               ومودعني عيليت     )     ١٩٩٨ (             ر هاورانيم          ، وكفا  )                                     رمسيا جزءا من مستوطنة غيفعات زئيف     

ّ                                ُوّسعت إىل الضفة الغربية يف حوايل عام  (        ، ونرييت  )    ١٩٩٩ (    ).    ١٩٩٩ (           ، وسانسانا  )    ٢٠٠٤ُ 

                                                                                                         البؤر االسيتطانية املتقدمة هي مستوطنات غري معترف هبا رمسيا مبوجب القانون اإلسـرائيلي رغـم أهنـا كـثريا مـا           )٥ (  
  .    كومي ُ                    ُتنشأ بقدر من الدعم احل

  :       هـي     ١٩٩٣                                       بؤرة استيطانية متقدمة قبل عـام          ١٠٠            بؤر من     ٣   ُ       ، أُنشئت    “          السالم اآلن  ”                        وفقا ملا ذكرته منظمة        )٦ (  
   ).    ١٩٩١ (            وشفوت راحيل   )     ١٩٩١-   ّ                     تشكّل رمسيا جزءا من تلمون  (        ، ونرييا  )    ١٩٩١ (          تل ميناشي 

   “                                  ن اإلســرائيلية يف الــضفة الغربيــة                 سياســة االســتيطا  :                         مجيــع الوســائل مــشروعة ”                                    تقريــر منظمــة بيتــسيلم، املعنــون    )٧ (  
) ” By Hook and By Crook, Israeli Settlement Policy in the West Bank“ (  متـاح يف      ٢٠١٠        يوليـه   /       ، متـوز           

  .www.btselem.org  :      املوقع

   ).(State Comptroller report 54B      ٢٠٠٤           باء لعام   ٥٤                        تقرير مراقب الدولة، رقم    )٨ (  
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                                                                                              ونية العاملية، اليت يتمثل دورها يف مساعدة احلكومـة يف إنـشاء املـستوطنات، مبـا يف ذلـك                     الصهي
 (                       يف األرض الفلسطينية احملتلة

 

٩( .   
ّ                                                                                                  ويقّدر عـدد سـكان املـستوطنات احلـايل يف الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،                        -    ١٠    
          وقــد زاد    ).  ٧           ، الفقـرة  A/67/375         انظـر   (           مـستوطن     ٦٥٠     ٠٠٠    و    ٥٠٠     ٠٠٠              يتـراوح بـني        مبـا 

                               ثـالث مـرات تقريبـا منـذ          )                         باستثناء القدس الشرقية   (                                           عدد املستوطنني القاطنني يف الضفة الغربية       
 (    ١٩٩٣     عام  

 

         نـسبة                                مبعـدل سـنوي بلـغ يف املتوسـط                                            وخالل العقد املاضي، زاد ذلـك العـدد       .  )١٠
                                                    يف املائـة يف عـدد الـسكان اإلسـرائيليني ككـل                 ١,٨              دة نـسبتها                       يف املائة، مقابل زيا        ٥,٣       قدرها  

                              يف القدس الشرقية مبا ينـاهز                        املستوطنني القاطنني                    وزاد أيضا عدد       ).  ٧           ، الفقرة   A/67/375        انظر   (
 (    ٢٠١٢      و       ١٩٩٣                            الثلث يف الفترة بني عامي      

  

ُ  ّ        أوسـلو، ُسـّجلت                                 ومنذ التوقيع على اتفاقات       .  )١١        
ــاهز    ــادة يف عــدد املــستوطنني تن ــة، مبــا فيهــا القــدس       ٢٧٠     ٠٠٠                                     زي                                                        مــستوطن يف الــضفة الغربي

   .       الشرقية
                                                                                                وبعد مرور عشر سنوات علـى توقيـع اتفاقـات أوسـلو، قطعـت إسـرائيل علـى نفـسها                       -    ١١

ّ                                         التزامــا، مبوجــب خريطــة الطريــق الــيت وضــعتها اجملموعــة الرباعيــة، بــأن جتّمــد مجيــع األنــشطة                                                                 
              فيمـا عـدا     و  .                 ُ  ّ             ، وهو التزام مل ُينفّـذ قـط        “                          النمو الطبيعي للمستوطنات   ”                         االستيطانية، مبا يف ذلك     

     ُ        ، مل ُتتخـذ        ٢٠١٠                                                                                التجميد اجلزئي ألنشطة االستيطان ملدة األشهر العشرة املعلـن عنـها يف عـام               
ــدابري أخــرى  ــة ت ــزام                        أي ــذلك االلت ــاء ب ــالتقرير، اســتمر توســيع      .                           للوف ــرة املــشمولة ب                                                          وخــالل الفت

   ويف   .                                                                                         ستوطنات اإلســرائيلية القائمــة وصــدرت املوافقــة علــى تــشييد مــستوطنات جديــدة           املــ
ــار ــايو  /      أي ــس          ٢٠١٣       م ــدة هــي ميت ــستوطنات جدي ــع م ــشاء أرب ــا إن ــة عزمه ــت احلكوم    يب                                                                              ، أعلن

                                                هــاروي، عــن طريــق إضــفاء الطــابع القــانوين                                        وجعفــات عــساف، ومعاليــه ريهافــام، و        الخــيش، 
 (                               على البؤر االستيطانية املتقدمة   

  

ّ             ومن الصعب احلصول على بيانات رمسية دقيقة عن توّسـع            .  )١٢                                            
ــشمل عــدة       .            املــستوطنات ــة التخطــيط تنقــسم إىل عــدة مراحــل، ت            مــن وزارة           موافقــات                                                               فعملي

__________ 
                  شعبة املستوطنات هي  ”  :         ُ      ً                                       ، الذي أُعد بناًء على تفويض من حكومة إسرائيل أن         )  ٠٥  ٢٠ (                      يرد يف تقرير ساسون        )٩ (  

                               ويتمثل دور الـشعبة يف مـساعدة     .                                                                              جزء من املنظمة الصهيونية العاملية، وهي هيئة استيطانية، وفقا لقرار حكومي        
  ؛  “                       مـن خزانـة الدولـة                           وتأيت ميزانيتها الكاملـة   .                                                          احلكومة يف إنشاء مستوطنات إسرائيلية يف يهودا والسامرة وغزة  

  .www.mfa.gov  :             متاح يف املوقع

     ٣٤١     ٤١٨     إىل     ١٩٩٣                   مــستوطن يف عــام    ١١١     ٦٠٠                           أن العــدد ارتفــع مــن   “           الــسالم اآلن ”               ذكــرت منظمــة    )١٠ (  
  .    ٢٠١٢              مستوطنا يف عام 

             مـستوطن يف     ١٥٠     ٠٠٠                                                                 أن عـدد سـكان املـستوطنات يف القـدس الـشرقية بلـغ                 “          السالم اآلن  ”             ذكرت منظمة      )١١ (  
               مـستوطن يف       ٢٠٠     ٠٠٠                                                                                وتفيد تقديرات مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية بـأن عـددهم قـد بلـغ                   .     ١٩٩٣     عام  
  .    ٢٠١٢    عام 

  . “         السالم اآلن ”                     معلومات قدمتها منظمة    )١٢ (  
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                                                                                           ووفقــا ملــا ذكــر املكتــب املركــزي لإلحــصاء يف إســرائيل، بــدأ يف الفتــرة بــني كــانون      .         الــدفاع
             الفلـسطينية                       سـتيطانية يف األرض                        وحـدة سـكنية ا        ٨٦٥          ، إنشاء       ٢٠١٣      مارس   /            يناير وآذار  /     الثاين

                                    يف املائة مقارنـة بالوحـدات الـيت       ٣٥٥                       ، مما يظهر زيادة نسبتها  )                      باستثناء القدس الشرقية (       احملتلة  
   .    ٢٠١٢                                بدأ إنشاؤها يف الربع األخري من عام 

  ،  )A/66/364   (                                          ّ                                   وعلى حنو ما ذكره األمني العام يف تقرير سابق قدّمه إىل اجلمعية العامـة                 -    ١٢
ــم         ــرائيليون مبعظ ــستوطنون اإلس ــها امل ــيت يرتكب ــف ال ــال العن ــتيطاين وأعم ــشاط االس ــرتبط الن                                                                                                      ي
ــدس          ــا الق ــا فيه ــة، مب ــضفة الغربي ــسطينيني يف ال ــة ضــد الفل ــسان املرتكب ــوق اإلن ــهاكات حق                                                                                                         انت

                              مـن خـالل تطبيـق نظـامني           ز                    ُ                                           فعلى سبيل املثال، ُينتهك حقهم يف عـدم التعـرض للتمييـ             .        الشرقية
                                                                                        وقـد ذكـرت اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز العنـصري يف مالحظاهتـا                     .                  قانونيني منفـصلني  

            يف إمكانيــة                         لفلــسطينيني واملــستوطنني       بــني ا                    أن تــضمن املــساواة      هلــا                                اخلتاميــة أن إســرائيل ينبغــي 
ــضاء   ــوء إىل القـ ــر  (                        اللجـ ــرة CERD/ISR/CO/14-16          انظـ ــّين يف     ).   ٢٧            ، الفقـ ــو املبـ ــى النحـ               ّ               وعلـ

                                        علـى التمييـز الـذي يتعـرض لـه                                             مثة مثال آخر من األمثلة الدالة                  أدناه،     ٣٤       إىل     ٣١             الفقرات من   
                                 يف الــضفة الغربيــة، مبــا فيهــا        ّ                                    الــذي يقّيــد حــق الفلــسطينيني يف البنــاء          النظــام       وهــو                الفلـسطينيون،  
                 للبنـاء دون      ون                       ، كـثريا مـا يـضطر                                       املفروضـة علـى الفلـسطينيني             لقيـود  ل       يجـة      ونت  .                 القدس الـشرقية  

ــدم واإلخــالء        ــستمر باهل ــد م ــا يعّرضــهم لتهدي ــصاريح، مم ــى ت ّ                                                       احلــصول عل   ، A/66/364         انظــر  (                       
ُ             وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، ُهـدم           ).   ١٠       الفقرة                   طينية، ممـا أدى                              مـن املـساكن الفلـس         ٦٠٢                              

   .     طفال   ٤٧٠                 شخصا، من بينهم    ٨٩٤         إىل تشريد 
ُ   جيُد   و  -    ١٣          واجلـدار           األمسنتية                    مئات من احلواجز      ّ      ّ     مقّيدة جّراء                                   الفلسطينيون حريتهم يف التنقل      
                        يف املائـة مـن أرض         ٩,٤                                            لدى اكتماله، السبيل إىل دخـول حنـو                    الفلسطينيني     على         سيقطع        الذي

   ،                تـصاريح خاصـة         منهم                    إال الذين حيملون                      لغريب من اجلدار،                                          الضفة الغربية الواقعة على اجلانب ا     
                            وأبـرز األمـني العـام يف         .  )  ٤١             ، الفقـرة    A/67/375          انظـر      ( “                      عملية تنـسيق مـسبق     ”             أو من خالل    

     إىل       تعــزى                                                                                           تقريــره الــسابق أن الغالبيــة العظمــى مــن القيــود املفروضــة علــى حقــوق الفلــسطينيني 
                                                                                                    وجود املستوطنات، مبا يف ذلك ضمان أمـن املـستوطنني وتيـسري تنقلـهم يف مجيـع أحنـاء الـضفة                     

                             املرجـع نفـسه، الفقرتـان       (                                                                         الغربية، وكفالة عدم تعكري صفو احلياة اليومية الطبيعية للمـستوطنني           
   ).  ٤٤    و  ٤١

        تفتــيش   ت                                                                                    وخيــضع الفلــسطينيون يف الــضفة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، لعمليــا    -    ١٤
                              تنفـذها إسـرائيل هبـدف            الـيت                                                                    واعتقال متكررة تتصل يف كثري من احلـاالت بـاإلجراءات األمنيـة             

                                       وغالبــا مــا تــرتبط هــذه العمليــات    ).   ٤٣                         املرجــع نفــسه، الفقــرة  (                             محايــة املــستوطنني وممتلكــاهتم 
  ت           االحتجاجـا                  غالبا ما تؤدي     و  .                                                          بإلقاء األطفال الفلسطينيني احلجارة على مركبات املستوطنني      

http://undocs.org/ar/A/66/364�
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                                                                                               الشعبية ضد القيود املفروضة على التنقل والوصول املتعلقة باملستوطنات وبناء اجلدار واسـتيالء           
                                                                                               املــستوطنني علــى األراضــي إىل اشــتباكات بــني املتظــاهرين الفلــسطينيني والقــوات اإلســرائيلية،  

                                 ويبــدو أن األطفــال الفلــسطينيني   .                                                             تــسفر عــن ســقوط قتلــى وجرحــى مــن املــدنيني الفلــسطينيني
                                                                                                      ررون بشكل خاص من العمليات اليت تقـوم هبـا قـوات األمـن اإلسـرائيلية علـى مقربـة مـن                          يتض

                                                                                                  املــستوطنات أو علــى الطــرق الــيت يــسلكها املــستوطنون أو اجلــيش والــيت متــر بقــرى فلــسطينية   
                                          واجه األطفـال الفلـسطينيون انتـهاكات                    وغالبا ما ي     ).   ٤٨           ، الفقرة   A/HRC/22/63                 انظر الوثيقة    (

                                                        ويف حماكمــة عادلــة، مــن حلظــة القــبض علــيهم وطــوال           الشخــصي                            حلقــوقهم يف احلريــة واألمــن 
                                                                                                االعتقــال واحملاكمــة وإصــدار األحكــام حبقهــم، كمــا ذكــرت مــؤخرا منظمــة األمــم املتحــدة      

                سـة التعـذيب                                                              وأعربت جلنة حقوق الطفل أيـضا عـن قلقهـا إزاء ممار             .  )١٣   ( )         اليونيسيف (         للطفولة  
                                                                                                     وســوء املعاملــة ضــد األطفــال الفلــسطينيني الــذين تلقــي الــسلطات اإلســرائيلية القــبض علــيهم    

    ).CRC/C/ISR/CO/2-4       انظر  (                وحتاكمهم وحتتجزهم 
  
                           يف بناء املستوطنات وتوسيعها        القيادي             دور إسرائيل   -       رابعا  

                                                                     ، تــشارك دولــة إســرائيل مباشــرة يف ختطــيط املــستوطنات عــن طريــق     ١٩٦٧  م           منــذ عــا  -    ١٥
                                 املبــادئ التوجيهيــة األساســية    ”                                                                   األحكــام الــواردة يف سياســاهتا املتعلقــة بــالتخطيط، ال ســيما      

ــة  ــسياسة العامـ ــإلدارات      .  )١٤   ( “                     للـ ــية لـ ــسياسة األساسـ ــي أداة الـ ــة هـ ــادئ التوجيهيـ ــذه املبـ                                                                               وهـ
                                 وعقــب التوقيــع علــى اتفاقــات   .                   لكنيــست إلقرارهــا                                            اإلســرائيلية وتعرضــها كــل حكومــة علــى ا 

                                                                                                              أوسلو، ركـزت املبـادئ التوجيهيـة للـسياسة العامـة علـى توطيـد وتنميـة املـستوطنات القائمـة،                     
ــدة     ــستوطنات جدي ــشاء أي م ــتم إن ــن ي ــه ل ــشري إىل أن ــا   .                                                             وت ــاء         كم ــدعم لبن ــدمت إســرائيل ال                                    ق

                                 إضــفاء الطــابع القــانوين علــى        منــها                                                          املــستوطنات يف األرض الفلــسطينية احملتلــة بوســائل أخــرى، 
                                   تبىن عليهـا مـستوطنات يف وقـت           سـ                                     والـسيطرة علـى األراضـي الـيت                                          البؤر االسـتيطانية املتقدمـة،      

                                حـوافز للمـستوطنني، ورعايـة                                               ة واخلدمات العامـة، ومـنح مزايـا و                                     الحق، وتزويدها بالبىن التحتي   
   .                األنشطة االقتصادية

  .             املتقدمـة                                الل دعم البـؤر االسـتيطانية                                                وشاركت إسرائيل يف توسيع املستوطنات من خ        -    ١٦
                            ، بأنـه مت بنـاء عـدد            ٢٠٠٥          يف عـام            إعداده                                   ون، الذي طلبت حكومة إسرائيل                     ّ   ويفيد تقرير ساسّ  

__________ 
         مالحظــات   :                                                     األطفــال يف مراكــز االحتجــاز العــسكرية االســرائيلية "  ،  )           اليونيــسيف (                          األرض الفلــسطينية احملتلــة    )١٣ (  

 UNICEF Occupied Palestinian Territory,” Children in Israeli military detention: observations and “         وتوصـيات 

recommendations, 6 March 2013متــاح يف املوقــع الــشبكي     ؛                           www.unicef.org .    وأعربــت الــسلطات اإلســرائيلية عــن                                      
  .                                 استعدادها لتنفيذ توصيات اليونيسيف

                                                                                      املبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسة اإلسرائيلية فيما يتعلق بـدعم املـستوطنات                                                  لالطالع على حتليل لالجتاهات الرئيسية يف        )١٤ (  
  .            ، املرفق األولA/HRC/22/63                                       يف األرض الفلسطينية احملتلة، انظر الوثيقة
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                                                                   مبـشاركة سـلطات الدولـة واهليئـات العامـة، بطرائـق منـها                      املتقدمـة                                     كبري مـن البـؤر االسـتيطانية        
                                        أن هـذا الوضـع شـكل خطـرا جـسيما                           وخلص التقرير إىل      .     األمن                               توفري األموال والبىن التحتية و    

 (                                                             احلكومة باختاذ التدابري الالزمـة لتغـيري هـذا الواقـع            ى                          على سيادة القانون، وأوص   
  

   أن         ورغـم     .  )١٥
 (                                                                         تنفيـذا ألوامـر صـادرة عـن حمكمـة العـدل العليـا اإلسـرائيلية                ُ      أُجريت                     بضع عمليات إجالء    

  

١٦( ،   
   .                     ل جيري إنشاء بؤر جديدة             موجودة وما زا                املتقدمة ما زالت                         غالبية البؤر االستيطانية     فإن 

  
                    السيطرة على األراضي    

       تبلـغ                                                                                   استخدمت إسرائيل أساليب خمتلفـة لالسـتيالء علـى أراض ألغـراض االسـتيطان،               -    ١٧
 (                          الضفة الغربيـة تقريبـا           مساحة                مساحتها نصف   

  

                                                وال تتـاح لعامـة اجلمهـور سـوى معلومـات             .  )١٧
                 االطـالع علـى                     بعـض احلـاالت                           لدولـة ال يـستطيع يف      ا            وحىت مراقب     .                         حمدودة بشأن هذه املسألة   

ــة يف حــاالت                املعلومــات ــات احلكومي ــدمها خمتلــف اهليئ ــيت تق ــاقض املعلومــات ال                                                                                     ، يف حــني تتن
ــرى ــُتخدم   .  ) ٧ (       أخـ ــلوب    ُ        واسـ ــتيالء          أسـ ــى            االسـ ــي الـــيت         علـ ــسطين  مي                  األراضـ ــا فلـ ــة                  لكهـ                يون لتلبيـ

    الزم  ”                       أسـاس أن االسـتيالء              ، علـى        ١٩٧٩      و       ١٩٦٧                                       الحتياجات العسكرية أساسا بني عـامي        ا
                                        ومبقتضى القانون الدويل، حيـق للـسلطة         .  )١٨   ( “                                              لتلبية االحتياجات العسكرية األساسية والعاجلة    

 (                             اخلاصة يف ظل بعـض الظـروف                              االستيالء على املمتلكات                      القائمة باالحتالل   
  

                وتـنص املـادة      .  )١٩
       منـها      ٥٢                           اخلاصـة، وتـنص املـادة                   املمتلكـات                                                       من قواعد الهاي على أنـه ال ميكـن مـصادرة               ٤٦

                   ويف معظـم حـاالت       .                                                                        ميكـن االسـتيالء عليهـا إال لتلبيـة احتياجـات جـيش االحـتالل                          على أنه ال  
                                                                                                       االستيالء على األراضـي الفلـسطينية لتلبيـة االحتياجـات العـسكرية فيمـا يتـصل باملـستوطنات،                  

  . ُ                                         ً                                                  ُتستوىف هذه الشروط ألن املستوطنات ال تقام حصراً لتلبيـة احتياجـات اجلـيش اإلسـرائيلي                 ال
                                                                              الدولية ذلك عندما أعلنت أن عمليـات االسـتيالء علـى األراضـي لتلبيـة                              وأكدت حمكمة العدل  

ــري     ــدار غـ ــاء اجلـ ــق ببنـ ــا يتعلـ ــسكرية فيمـ ــات العـ ــة                                                                      االحتياجـ ــدويل             قانونيـ ــانون الـ                              مبوجـــب القـ
    ).   ١٢٤         ، الفقرة Corr.1    و A/ES-10/273          الوثيقة      انظر (

__________ 
                 ملعظم البـؤر     “                     تسوية الوضع القانوين   ”                                                                                 على العكس من ذلك، أوصى تقرير ليفي، الذي طلبت احلكومة إعداده أيضا، بـ                 )١٥ (  

   ).    ٢٠١٢      أغسطس  /    آب  ١٥        هاآرتس،  (                                                                     الستيطانية املتقدمة غري املأذون هبا يف الضفة الغربية، يف القانون اإلسرائيلي،  ا

  .                                               ، مت إجالء بؤريت رامات ميغرون وأولبانا االستيطانيتني    ٢٠١٢      يف عام    )١٦ (  

  . ة                                                              يف املائة من أراضي الضفة الغربية جملالس املستوطنات احمللية واإلقليمي  ٤٣    ختصص    )١٧ (  

 B’tselem, “Land grab: Israel’s settlement policy in        انظـر   .                                                           هذه هي الـصيغة النمطيـة املـستخدمة يف األوامـر العـسكرية        )١٨ (  

the West  Bank”, May 2002،   املتاحة يف املوقع الشبكي                      www.btselem.org.  

 Commentary on art. 53 of the Fourth Geneva Convention by                                  مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة       ٥٣                      تعليـق علـى املـادة       )١٩ (  

Jean Pictet, ed., The Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, International Committee of the Red Cross, 

1958)..  
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 (    ١٩٧٩        عـام               إيلون موريـه                                    ة العدل العليا اإلسرائيلية يف قضية                       وعلى إثر قرار حمكم     -    ١٨
  

٢٠(  ،  
                                                     اخلاصـة املـصادرة إىل أصـحاهبا، اخنفـض اسـتخدام                       املمتلكـات                                       الذي أمرت فيه احملكمـة بإعـادة        

                                                        بيــد أنــه اســتخدم يف حــاالت كــثرية للــسماح ببنــاء     .  ة         العــسكري         لألغــراض           االســتيالء         أســلوب 
 (                الطرق االلتفافية 

  

                                                            طنني مـن الـسفر عـرب الـضفة الغربيـة دون املـرور باملـدن                              ، اليت متكـن املـستو      )٢١
                                                                    ومـن املـشكوك فيـه أن هـذه الطـرق ميكـن اعتبارهـا مـن                    ). A/63/519                 انظر الوثيقة    (            الفلسطينية  

   .                              العسكرية وفقا ألحكام قواعد الهاي          االحتياجات 
   .                   احتياجــات عــسكرية                                ئيل األراضــي املــصادرة لتلبيــة                 اســتخدمت إســرا                  لبنــاء اجلــدار، و  -    ١٩

                                                      ً                                      يف املائــة مــن اجلــدار ميتــد داخــل الــضفة الغربيــة، ويتــرك تقريبــاً نــصف املــستوطنات   ٨٥       فنحــو 
      عـدد                      يف املائة من جممـوع    ٨٥                                                        اإلسرائيلية بني اخلط األخضر ومسار اجلدار، مبا يف ذلك حوايل      

                                                  ن مـسار اجلـدار مرسـوم حبيـث يـضم داخـل                                                      وأشارت حمكمـة العـدل الدوليـة إىل أ          .         املستوطنني
             مبـا فيهـا     (                                   ة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة                                                               هذه املنطقة الغالبية العظمى من املستوطنات اإلسرائيلي      

ــشرقية  ــدو مــن     ).    ١١٩           ، الفقــرة Corr.1    و A/ES-10/273                    انظــر الوثيقــة     ) (                  القــدس ال ــذلك يب                      ول
                                                                                                  القـصد مـن االسـتيالء علـى األراضـي فيمـا يتـصل باجلـدار هـو توسـيع املـستوطنات                               املرجح أن 

   .                                        وليس تلبية االحتياجات العسكرية جليش االحتالل
       مــن                                                                                   واســتخدم إعــالن ملكيــة الدولــة لألراضــي أساســا خــالل الثمانينــات والتــسعينات  -    ٢٠

                             ت سـارية قبـل االحـتالل،                                                                  وتستند هذه اإلعالنات إىل القـوانني املدنيـة الـيت كانـ             .             القرن املاضي 
      جيـوز                             إسـرائيل هلـذه القـوانني،                    ووفقـا لتفـسري     .     ١٨٥٨                                             سيما قـانون األراضـي العثمانيـة لعـام           ال

        ويبـدو     ). A/63/519          انظـر    (                                                                       للسلطة القائمة باالحتالل أن تستويل علـى األراضـي غـري املزروعـة              
                                                                               الدولة لألراضي ال تتفق مع معايري اإلجراءات القانونيـة الواجبـة ومتـس                                    أن عملية إعالن ملكية   

ــة لألراضــي يف غــضون     .                            احلــق يف االنتــصاف الفعــال                                                                 وميكــن الطعــن يف إعالنــات ملكيــة الدول
ــه   .                       يومــا بعــد صــدورها    ٤٥ ــتم            غــري أن ــان إطــالع أصــحاب األراضــي           ال ي                                                 يف كــثري مــن األحي

          واللجنــة   .                                   ممــا يعــوق إمكانيــة تقــدمي طعــن  ،  ) ٧ (    جــب                  علــى النحــو الوا                           الفلــسطينيني علــى اإلعــالن 
                                                                                                             العسكرية للطعون هـي هيئـة اإلدارة املدنيـة املـسؤولة عـن البـت يف الطعـون املتعلقـة بإعالنـات                      

                                                                          ويعــني جــيش الــدفاع اإلســرائيلي أعــضاء اللجنــة، األمــر الــذي يــثري     .                          ملكيــة الدولــة لألراضــي
                                   إهنــا تــستعرض القــرارات الــيت                                                                 تــساؤالت جديــة حــول اســتقالل هــذه اهليئــة وحيادهــا، حيــث  

               ميكــن بالتــايل  و  ،  )  ٢١ (       ملزمــة       ليــست                         فــإن قــرارات اللجنــة                      وعــالوة علــى ذلــك،   .                يتخــذها اجلــيش
  .                                  إعالنات ملكية الدولـة لألراضـي                                                          وحرمان الفلسطينيني من وسيلة انتصاف فعالة ضد          ،      إبطاهلا

__________ 
  ) ٢٠(   Duweikat v. Government of Israel, HCJ 390/79 (1979).  

  ) ٢١(   B’tselem, “Land grab:: Israel’s settlement policy in the West Bank”, May 2002, available from www.btselem.org.  
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         لدولــة،       كــة ل   مملو                                         يف املائــة مــن الــضفة الغربيــة أراض    ١٦                 مــا يقــرب مــن                         وقــد أعلنــت إســرائيل 
   . ) ٧ (                                             وال سيما حول املناطق املبنية من قبل الفلسطينيني ،           املستوطنات      يف بناء      ستخدم  ت و

                                                                                                 وبعد توقيـع اتفاقـات أوسـلو، اسـتخدمت إسـرائيل طريقـة بديلـة لـرتع ملكيـة األرض                      -    ٢١
         ملنفعـــة  ”                     سمح بـــرتع امللكيـــة                                                           باالســـتناد إىل قـــانون األراضـــي األردنيـــة الـــذي يـــ                الفلـــسطينية، 

                                              وعــدلت إسـرائيل هـذا القـانون عـن طريــق        ).   ٢٠            ، الفقـرة A/63/519                   انظـر الوثيقـة      ( “        الـسكان 
                                                                                            األوامر العسكرية، وإسناد سلطة نزع ملكية األراضي إىل اإلدارة املدنية، الـيت ميكـن الطعـن يف          

                     والحــظ املراقبــون أن    ).   ٢١        لفقــرة                  املرجــع نفــسه، ا (      عــون  ط                                        قراراهتــا أمــام اللجنــة العــسكرية لل 
           ممتلكـــاهتم       ختـــص                                                                                      اإلدارة املدنيـــة ال تطلـــع الفلـــسطينيني بـــشكل مالئـــم علـــى القـــرارات الـــيت   

                                          وقيـل إهنــا تكتفــي فقـط بعــرض خــرائط     .                    الحتياجـات العامــة                     ملكيتــها لتلبيــة ا              يتعلــق بـرتع         فيمـا 
ــها و   ــها يف مكاتبـ ــزع ملكيتـ ــع نـ ــي    يف                                                      األراضـــي املزمـ ــسيق احمللـ ــ (                             مكاتـــب التنـ ــستوى      علـ            ى مـ

 (                     اإلسرائيلية الفلسطينية  )       قاطعات  امل
  

   . ) ٧ (               ومكاتب االتصال )٢٢
                      مـــن أجـــل إنـــشاء          بكثـــرة                                         نـــزع امللكيـــة لالحتياجـــات العامـــة                ستخدم أســـلوب    ُ  ومل ُيـــ  -    ٢٢

                                                                                                 املستوطنات وتوسـيعها، ألن القـانون يتطلـب أن يكـون نـزع امللكيـة لألغـراض العامـة، أي أن             
   رق                                                      استخدم أساسا إلقامة البىن التحتيـة، مبـا فيهـا الطـ          إمنا و  .  )  ٢١ (       ن أيضا  و                       يستفيد منها الفلسطيني  

                                  أن الفلــسطينيني يــستفيدون منــها    بــ       دعــاء   اال                 بإســرائيل، مــع                                    لــربط املــستوطنات بعــضها بــبعض و
 ُ                                                                                وُيستثىن من ذلك مستوطنة معاليه أدوميم، الـيت أنـشئت شـرقي القـدس علـى مـساحة          .  ) ٧ (    أيضا

                                     ادرة لتلبيــة االحتياجــات العامــة يف                                            هكتــار مــن األراضــي الفلــسطينية املــص  ٣    ٥٠٠            تقــرب مــن 
 (                   من القرن املاضي            السبعينات

  

       وخـالل    .                                                وعقب نزع امللكية، أعلنت احلدود بأمر عـسكري         .  )٢٣
                      هكتـار عـن طريـق     ١     ٣٠٠                         ، مت توسيع احلدود حبوايل                        من القرن املاضي                         الثمانينات والتسعينات 

 (                          إعالنات ملكية الدولة لألراضي
  

٢٤( .   

  

__________ 
                                         املؤقـت بـشأن الـضفة الغربيـة وقطـاع                                                                                      أنشئت مكاتب التنسيق احمللي املشتركة على مـستوى املقاطعـات مبوجـب االتفـاق                )٢٢ (  

                                              باملـسائل األمنيـة الواقعـة يف كـل واحـدة                                                                                     غزة باعتبارها آلية تنسيق بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تعىن يف املقام األول       
  .                                  من مقاطعات الضفة الغربية وقطاع غزة

  ) ٢٣(   B’tselem, “The hidden agenda: the establishment and expansion plans of Ma'ale Adumim and their human rights 

ramifications, December 2009, available from www.tselem.org.   
  ) ٢٤(   B’tselem, “Acting the landlord: Israel’s policy in Area C”, June 2013, available from www.btselem.org.  
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           للمستوطنني                واحلوافز املمنوحة      زايا   امل    
                           حنــو إنــشاء املــستوطنات      أقــل                                                              عقــب التوقيــع علــى اتفاقــات أوســلو، كــان هنــاك اجتــاه   -    ٢٣

 (                 وتوسعها الـسريع  
  

                          مبادئهـا التوجيهيـة         ١٩٩٦         يونيـه    /                              احلكومـة أصـدرت يف حزيـران              إال أن   .  )٢٥
ــى أن     ــنص عل ــيت ت ــة، ال ــسياسة العام ــل  ”                                                      األساســية لل              ومرتفعــات                               االســتيطان يف النقــب واخللي

                                     وغزة ذو أمهية وطنية، للـدفاع عـن        )               الضفة الغربية  (                    يف يهودا والسامرة               األردن و             اجلوالن وغور 
                                            وستقوم احلكومة بتغيري سياسـتها االسـتيطانية،     .        الصهيوين            حتقيق احللم                     وهو تعبري عن      ،       إسرائيل

                                                                                                والعمــل علــى تعزيــز وتطــوير املــشروع االســتيطاين يف هــذه املنــاطق وختــصيص املــوارد الالزمــة  
   . “    لذلك
                            بوضع خطة لتعيني قرى ومـدن                    ، بشكل دوري،                                 احلكومات املتعاقبة يف إسرائيل        قوم   ت و  -    ٢٤

                          وحيـق هلـذه املنـاطق        .                               منـاطق ذات أولويـة وطنيـة                                                      يف إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة تعتربهـا        
ــا                 االســتفادة مــن  ــي         تــشمل          معينــة،         مزاي   م                                                             احلــوافز الــيت تقــدمها احلكومــة لــدعم اإلســكان والتعل

                           وميكـن أن تكـون املنـاطق       .                                         الـدعم املقـدم إىل الـسلطات احملليـة                         والـسياحة، و                     والصناعة والزراعة 
  يف           املزايـا                                                                                               ذات األولوية الوطنية يف مستوى ألف أو باء، ويتلقى املـستوى األول أكـرب قـدر مـن                   

ــا                                                  مجيــع اجملــاالت، يف حــني يتلقــى املــستوى الثــاين    ــة أقــل         مزاي   ،     ١٩٩٨         ويف عــام   .         مقــدارا              مماثل
                                                       ، الـذي حـدد الكـثري مـن املـستوطنات اإلسـرائيلية يف           ٣٢٩٢      رقـم        قرار         على ال                وافقت احلكومة   

            اسـتحقاقات            املزايـا        شمل      وتـ   .                                                                األرض الفلسطينية احملتلة كمناطق ذات أولوية من املستوى ألـف         
                                                                                     التعلــيم وضــرائب أقــل بكــثري مــن الــضرائب احملــددة للمجتمعــات املوجــودة داخــل            لإلســكان و

    ).            ، املرفق األولA/HRC/22/63               انظر الوثيقة  (             إسرائيل ذاهتا 
                              واحلــوافز املمنوحــة للمنــاطق          املزايــا                                      ، أعلنــت حمكمــة العــدل العليــا أن     ٢٠٠٦         ويف عــام   -    ٢٥

 (                    وأمرت بإلغائهـا    ،                                       وطنية يف جمال التعليم متحيزة ومتييزية       ال              ذات األولوية   
  

                 وأوصـت احملكمـة      .  )٢٦
  .        وطنيـة   ال                                      املمنوحـة للمنـاطق ذات األولويـة                  املزايـا           جلميـع    ”                 تـصحيح شـامل                       بأن تقوم احلكومة ب   

ُ  َّ                                                ، عنــدما ُســنَّ القــانون املتعلــق باملنــاطق ذات األولويــة     ٢٠٠٩                                 عــم أن ذلــك قــد أجنــز يف عــام   ُ وُز         
 (       الوطنية

  

                                                                                  وتذكر بعض املصادر أن القانون يتناقض مع قرار احملكمة العليـا ألنـه حيـافظ علـى            .  )٢٧
__________ 

       وذكـر    .     ١٩٩٢      و       ١٩٨٨                                                ، وأنـشئ أكـرب عـدد منـها بـني عـامي                  ١٩٩٢      و       ١٩٦٧                                    أنشئت غالبية املستوطنات بني عامي         )٢٥ (  
      ١٩٩٣                                        أن عدد املستوطنات املنشأة بني عـامي          )        بتسيليم   (                                                         مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة       

  .         مستوطنة   ١٢٣    و    ١٢٠            يتراوح بني     ٢٠٠٩  و 

  ) ٢٦(   High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel v. The Prime Minister of Israel, Judgment, (2006), HCJ-

11163/03.  

  .     ٢٠٠٩                 املعتمـد عـام    “                              املناطق ذات األولويـة الوطنيـة   ”                      االقتصادية املعنون                                                عن طريق الفرع اإلضايف من قانون الترتيبات         )٢٧ (  
  .Adalah, “On the Israeli Government’s new decision     انظر 
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ــة الوا ــسلطة التقديريـ ــاطق                                الـ ــة للمنـ ــوارد الدولـ ــة لتخـــصيص مـ ــا احلكومـ ــع هبـ ــعة الـــيت تتمتـ                                                                                    سـ
              ذه املنـاطق،      هلـ                                                ، وافقـت احلكومـة علـى قائمـة جديـدة                ٢٠١٣           ويف عـام      .                   األولوية الوطنيـة      ذات

                                               وتـشمل القائمـة تـسع مـستوطنات جديـدة            .                                         مستوطنة يف األرض الفلسطينية احملتلـة        ٩١      تشمل  
                                                    سـابقة هـي بـروخني وسنـسانا ورشـاليم الـيت                      متقدمـة                                                      إضافية، مـن بينـها ثـالث بـؤر اسـتيطانية            

    ). ٦         ، الفقرة A/67/375               انظر الوثيقة    (    ٢٠١٢      يف عام                            إضفاء الطابع القانوين عليها   مت
ــتعمري     متــ و  -    ٢٦                                         إدارة األراضــي يف إســرائيل للمــستوطنني   و                                       نح كــل مــن وزارة اإلســكان وال

   ّ                 املـصّنفة يف عـداد                           وميكـن للمـستوطنات       .                                 تكاليف السكن يف املـستوطنات                       حوافز ومزايا ختفض  
ــة مــن املــستوى ألــف    ــة الوطني ــاطق ذات األولوي     ٦٩                                    احلــصول علــى خــصم حــده األقــصى                                                          املن

                    يف املائـة مـن        ٥٠                                                          وإضـافة إىل ذلـك، تتحمـل احلكومـة مـا يـصل إىل                 .                      املائة من قيمة األرض     يف
                                                              أيـضا إعانـات للـرهن العقـاري، مبـا يف ذلـك الـرهن                                تقـدم احلكومـة      و  .  ) ٧ (           البنـاء      شييد           تكاليف تـ  

ــائي املــدعوم   ــة مــن املــستوى ألــف    (                               العقــاري التلق ــة الوطني ــاطق ذات األولوي             أو الرهــون   )                                                         للمن
                          وعلـى حـد قـول مراقـب       .                   تدعمـه الدولـة                                هي عبارة عن رهن عقاري ثـان                         العقارية املشتركة، و  

                      مليـون شـيكل يف         ٤١٩     دره      ا قـ           ، مبلغـ      ٢٠٠٢      و       ١٩٩٧                                          لدولة، استثمرت الـوزارة بـني عـامي          ا
   . ) ٨ (             الضفة الغربية  يف                                           الرهون العقارية لشقق تقع أساسا يف مستوطنات 

                                                                                            تشمل استحقاقات التعليم اليت متنحهـا وزارة التعلـيم مزايـا للمدرسـني الـذين يعيـشون               -    ٢٧
                                                                                               يف مستوطنات، مثل إعانـات اإلجيـار وإعانـات لنفقـات الـسفر املتـصل بالتـدريب ودفـع حـصة             

         املزايـا          وتـشمل    .                                                            صندوق للتدريب املتقدم للمعلمني، على سبيل املثال ال احلـصر                 رب العمل يف  
ــيم األطفــال                                         الــذين هــم دون الــسن الدراســي،                                                                 املمنوحــة للمــستوطنني اإلعفــاء مــن رســوم تعل

                   لسلطات احملليـة يف          وحيق ل   .                 شكل منح دراسية                                                  وإعانات لرسوم امتحانات القبول وامتيازات يف       
                ساعات التعلـيم             خمصـصات لـ                                       على مزايا يف جمال التعليم، مبا يف ذلك      حلصول ا                 املستوطنات أيضا   

                                                                                                املدرسي اإلضافية، والتمويل الكامل لتركيب حواسيب يف املـدارس، وميزانيـة إضـافية ملـدارس               
                                       ألف شيكل إسرائيلي جديد إىل كـل           ١٠٠                                 االحتياجات اخلاصة، ومنحة قدرها                  األطفال ذوي   

                                                             وعـالوة علـى ذلـك، فـإن قـانون التعلـيم اإللزامـي                .  )  ٢٦ (                                         مركز من مراكـز التجمعـات الـسكانية       
      لكـن                                 ذات األولويـة الوطنيـة،        “     ألـف  ”                          ُ  ّ                           اجملاين من عمر الثالث السنوات ُيطّبق جزئيا يف املنطقة          

                                                   واملـدارس ودور احلـضانة لـديها يـوم دراسـي             .     ٢٠١٩    ُ ِّ                   قـد أُجِّـل إىل عـام                               تنفيذه بكامل املناطق    
ــن      ــسبته م ــا ن ــة م ــّول، وتغطــي الدول ّ                                             مط ــل       ١٠٠     إىل   ٩٠   ــن تكــاليف وســائط النق ــة م                                              يف املائ

   . ) ٧ (      املدرسي
                                         األردن واملستوطنات الباقية علـى أهنـا            غور      ِّ                                      وتصنِّف وزارة الزراعة اجملتمعات احمللية يف         -    ٢٨

ــا ضــريبية علــى           إعانــات                                      ممــا خيوهلــا احلــصول علــى مــنح و   “     ألــف ”                          منــاطق تنميــة إداريــة                            ومزاي
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                                          ملـــستوطنات مـــن رســـوم االحتـــاد األورويب  ُ                                         وُتعفـــي الـــوزارة أيـــضا املـــزارعني يف ا  .  ) ٧ (         األربـــاح
 (                           اجلمركية املفروضة على منتجاهتم

  

٢٨( .   
  .                                                                                        وقــد اســتفادت األعمــال التجاريــة مــن املــستوطنات بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة   -    ٢٩

                                                                                               حيث تتنامى األنشطة االقتصادية يف املناطق الصناعية املوجـودة يف املـستوطنات بـسبب حـوافز               
         وتـساهم    .                                                         الضريبية واخنفاض اإلجيارات واخنفـاض تكـاليف العمالـة                                    عديدة، مبا فيها اإلعفاءات     

ــة للمؤســـسات امل                         يف تلـــك األنـــشطة عـــ           املـــصارف  ــود                                                   ن طريـــق تـــوفري خـــدمات ماليـ     ة يف        وجـ
    ).  ٩٧    و   ٩٦             ، الفقرتـان  A/HRC/22/63         انظـر   (                             قروض خاصة ملشاريع البنـاء          منح              املستوطنات و 

              يف املائـة      ٢٤                                                                                      وتقدم وزارة الصناعة والتجارة مزايا للمصانع يف املستوطنات، مبا يف ذلـك نـسبة               
  .  ) ٧ (                                                                                                 من االستثمار ومزايا لضريبة الدخل وزيـادة املـنح للبحـوث واملـساعدة يف توظيـف العمـال                 

                  يف املائـة علـى     ٦٩                                                                   وحتظى أنشطة الصناعة والسياحة والتجارة يف املستوطنات بتخفـيض نـسبته    
   .           ئجار األراضي   است
  

   “   جيم ”                             السياسات اإلسرائيلية يف املنطقة     
   “     جـيم  ”                                                                     يف املائة من مساحة الضفة الغربية احملتلة على أهنـا املنطقـة                ٦١   َّ         يصنَّف حوايل     -    ٣٠

               ويعــيش حــوايل   .                 ألــف فلــسطيين   ١٥٠                                                           مبوجــب اتفاقــات أوســلو، ويعــيش فيهــا مــا يقــرب مــن  
  يف          متقدمــة                      بــؤرة اســتيطانية    ١٠٠    و            مــستوطنة   ١٣٥                                      ألــف مــستوطن إســرائيلي يف قرابــة    ٣٢٥

                             حمظــور علــى الفلــسطينيني،  “     جــيم ”                          يف املائــة مــن املنطقــة   ٧٠              كمــا أن حنــو   .  “     جــيم ”         املنطقــة 
   ُ        وال ُيـسمح     .                                                          الوالية القضائية للمجالس اإلقليمية واحمللية للمـستوطنات                    تقع يف نطاق              حيث إهنا   

                                رية إلطـالق النـار، أو احملميـات                                                                      للفلسطينيني بالبناء على أراضي الدولـة، وال يف املنـاطق العـسك         
                            الطرق الرئيسية، فـال يبقـى              على امتداد      دار و جب                                     يف مجيع أحناء املنطقة العازلة احمليطة         ، أو         الطبيعية

                   التـشييد فيهـا    م      علـيه   ُ        ال ُيحظـر          حيـث      “   جيم ”                                يف املائة من مساحة املنطقة         ٣٠               هلم سوى نسبة    
ــدأ  ــود املختلفــة جتعــل مــن املــ    )  ٢٤ (                   مــن حيــث املب ــسطينيني                                                ، ولكــن القي ــا علــى الفل                                   ستحيل عملي

ـــ      ــسبة ال ــازل أو اهلياكــل األساســية يف ن ــاء املن ــصريح لبن ــى ت ــة    ٣٠                                                                                  احلــصول عل ــة املتبقي                        يف املائ
    ).  ١٩         ، الفقرة A/66/364          الوثيقة      انظر (

                      متـسقا مـع نظـام                                                                         ومن أجل احلصول على رخصة بناء، فإن أي تشييد جيب أن يكـون                -    ٣١
ــد  ــاء       .                    التخطــيط املعتم ــسطينيني بالبن ــسمح للفل ــه ال ُي ــد بأن ــارير تفي ــري أن التق ــة    ،                           ُ                                          غ             يف املمارس

  ّ                                                                                           إالّ ضمن حدود خطة اإلدارة املدنية التفـصيلية أو اخلاصـة، وتغطـي هـذه اخلطـط أقـل                             العملية،  
__________ 

                                                                                                      ، قضت حمكمة العدل األوروبية أن السلع املصنعة يف املـستوطنات اإلسـرائيلية يف الـضفة الغربيـة                      ٢٠١٠        يف عام      )٢٨ (  
          داخـل       ّ       املـصّنعة                        جميع املنتجات األخـرى    ك                         من الرسوم اجلمركية،                    ً   اد األورويب معفاةً                           ال ميكن استريادها إىل االحت    

  .    ١٩٦٧                 حدود إسرائيل عام 
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              نـاطق الـيت          ويف امل   .                                          ، وهـي منطقـة معظمهـا مـبين أصـال           “   جيم ”                         يف املائة من املنطقة       ١          من نسبة   
                                  ُ                                                                    توجد فيها خطط لإلدارة املدنية، فإنـه ُيـسمح للفلـسطينيني بالتـشييد فيهـا، ولكـن جيـب أن                      ال

                                                                                                      يتكيف التـشييد مـع إمكانيـات البنـاء الـضيقة الـيت تـسمح هبـا اخلطـط املعتمـدة حتـت االنتـداب               
      طقــة                 علــى أهنــا من “     جــيم ”                                                                         الربيطــاين يف أربعينيــات القــرن املاضــي، الــيت تــصنف غالبيــة املنطقــة  

   .            للفلسطينيني                                                         زراعية، مما جيعلها غري مالئمة لتلبية احتياجات التخطيط الراهنة
        فجميـع    .                                                                                وإضافة إىل ذلك، فإن الفلسطينيني ال ميكنـهم املـشاركة يف عمليـة التخطـيط                -    ٣٢

                                                 هــي يف يــد اجمللــس األعلــى للتخطــيط التــابع   “     جــيم ”                                           القــرارات املتعلقــة بــالتخطيط يف املنطقــة 
 (              لإلدارة املدنية 

  

                                         َّ                              حتت سلطة وزارة الدفاع اإلسرائيلية، وهو مكوَّن مـن مـسؤولني إسـرائيليني      )٢٩
ــرة A/HRC/22/46/Add.1         انظــر  (       حــصرا  ــها       ).   ٦٦           ، الفق ــيت أدخلت ــديالت ال ــد أســفرت التع                                             وق

     عـن          متامـا                          إقـصاء الفلـسطينيني           عـن                          يف بدايـة االحـتالل،              الـساري                                   إسرائيل على القـانون األردين      
      حــدا                                                           وبلغــت هــذه التعــديالت املدخلــة علــى القــانون األردين     .                               املــشاركة يف عمليــة التخطــيط 

                                                                                   الـصالحيات املمنوحـة هلـا، باعتبارهـا الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، وفقـا                                         جتاوزت إسـرائيل فيـه      
              ون تقـــدمي أي             الفلــسطيني           يــستطيع     وال   .                      ، إىل ســن تــشريعات                          مــن قواعــد الهــاي     ٤٣          للمــادة  

ــة علـــى التـــشييد يف     ــاطق، وال وضـــع اخلطـــط أو املوافقـ ــاهتم                                                                                         إســـهامات يف تـــصنيف املنـ           جتمعـ
                                   ويف تطـور إجيـايب، بـدأ اجمللـس           .                                         سـوى تقـدمي اعتراضـات علـى اخلطـط                   حيق هلـم        وال    .         السكانية

                                                                                                       األعلى للتخطيط يف تلقـي االعتراضـات علـى املخططـات الرئيـسية ووافـق علـى إعـادة صـياغة                     
                                                                                  بيــد أن التقــارير تفيــد بــأن هــذه اخلطــط املنقحــة مــا زال يــتعني إقرارهــا    .          ستعراضــه            بعــضها أو ا

   . )  ٢٤ (             التصديق عليها   أو
                                                 َ                                             ومت توســـيع قيـــود البنـــاء املفروضـــة علـــى الفلـــسطينيني لتـــشملَ اخلـــدمات واهلياكـــل     -    ٣٣

                                        يف املائــة مــن التجمعــات الــسكانية    ٧٠                                                  وعلــى ســبيل املثــال، فــإن أكثــر مــن نــسبة     .          األساســية
                   وإضــافة إىل ذلــك،   .                                               غــري موصــولة بــأي شــبكة إلمــداد بامليــاه  “     جــيم ”                ينية يف املنطقــة         الفلــسط

                                                                                              متنح اإلدارة املدنية تراخيص لبناء املدارس واملستشفيات والطـرق واهلياكـل األساسـية إال يف                 ال
       توجـد                          ويف الوقت الـراهن، ال      .                    على خمطط رئيسي هلا           اإلدارة                                    عدد قليل من القرى اليت وافقت       

ــسوى               خمططــات رئيــ  ــة مــن أصــل    ١٦           سية ل ــة      ١٨٠                     قري ــةً يف املنطق ــة كلي ــسطينية واقع ــة فل                          ً                       قري
   . “   جيم ”
                                                                                  وعلى النقـيض مـن ذلـك، حتظـى املـستوطنات مبخصـصات مـن األراضـي وبـالتخطيط               -    ٣٤

ــصيلي والــربط هبياكــل أساســية متطــورة     ــل كامــل يف عمليــة       .                                                  التف                                                  وحيظــى املــستوطنون بتمثي
__________ 

                                                       إىل النقـل التـدرجيي للـسلطة واملـسؤولية يف جمـال               تـدعو                                                               هذه احلالة مستمرة على الرغم مـن أن اتفاقـات أوسـلو                )٢٩ (  
  .                 السلطة الفلسطينية                من إسرائيل إىل  “   جيم ”                  املناطق يف املنطقة     صنيف          التخطيط وت
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  .                                                        اذ قوانني التخطيط والبناء فيما يتعلـق باملـستوطنني                                   وكذلك، فغالبا ال جيري إنف      .  )  ٢٤ (       التخطيط
                                         يعزى إىل املوقف الذي تتخـذه الـشرطة              األمر                  إىل أن هذا         ٢٠١٣        يف عام           الدولة                وأشار مراقب   

                     يف حــني تــرفض اإلدارة                        لــيس مــن اختــصاصها،                                                  اإلســرائيلية بــأن التحقيــق يف هــذه االنتــهاكات 
ــستوط     ــا خــشية مــن ردود فعــل امل ــق فيه ــة التحقي ــوانني    .   نني                                                             املدني ــهاكات ق ــالنظر إىل أن انت                                     وب

                                                                        املستوطنون يف الضفة الغربية ال يتم التعامل معهـا كجـرائم، فـإن                     رتكبها                          التخطيط والبناء اليت ي   
   .                                                          السلطات تكتفي بإصدار أوامر هدم إدارية نادرا ما يتم تنفيذها

            ظـر متويـل                                                            ، أعلـن االحتـاد األورويب اعتمـاد توجيهـات ملزمـة حت              ٢٠١٣       يوليه   /       ويف متوز   -    ٣٥
                                                                                                  األشــخاص املقــيمني يف املــستوطنات أو التعــاون معهــم أو تقــدمي مــنح دراســية هلــم أو أمــوال      

                                                              بأن أي عقد يربمه أي بلـد مـن بلـدان االحتـاد األورويب                          أعلن أيضا    و  .                         للبحوث أو جوائز عليها   
                                                                                                     مع إسرائيل ينبغي أن يشتمل علـى بنـد يـنص علـى أن املـستوطنات ليـست جـزءا مـن إسـرائيل                 

                                                              وذكـرت وسـائط اإلعـالم أن إسـرائيل، ردا منـها علـى                .                                     يل ال تـشكل جـزءا مـن االتفـاق               وبالتا
                                                                                                ذلك، سترفض منح تراخيص جديـدة أو جتديـد التـراخيص القائمـة ملـشاريع البنـاء الـيت ينفـذها           

ــة     أو ــد     “     جــيم ”                                     ســينفذها االحتــاد األورويب يف املنطق ــائق ق ــصدر أو جتــدد أي وث ــن ت ــا ل                                                  ، وأهن
     قـد   و  .                                                                    األورويب للسفر إىل الضفة الغربية أو إىل قطاع غزة من إسـرائيل                                 حيتاجها موظفو االحتاد    

                                                                                            سلبا على العديد من الفلسطينيني الذين يـستفيدون مـن مـشاريع االحتـاد األورويب يف                       هذا     يؤثر
   . )٣٠   ( “   جيم ”       املنطقة 

  
ــوق الفلــــسطينيني االقتــــصادية            ــتيطان اإلســــرائيلية علــــى حقــ ــأثري سياســــات االســ                                                                                                     تــ

     فية      والثقا            واالجتماعية
                                                                يف املائـة مـن األراضـي يف الـضفة الغربيـة للمـستوطنات،             ٤٣                        مت ختصيص ما نسبته حنو        -    ٣٦

                                مبــا فيهــا األراضــي الزراعيــة    ، “                أراضــي الدولــة ”             الــيت تعتــرب          تقريبــا                             مبــا يف ذلــك مجيــع األراضــي 
                       وأدى ذلـك، مقرونـا       .                                                                   وامليـاه واملـوارد الطبيعيـة واملواقـع الـسياحية األخـرى             ،          واملراعي  ،     اخلصبة

                                                                                                  اضطالع إسرائيل باملسؤولية عن التخطـيط وتـصنيف املنـاطق يف مجيـع مـساحة املنطقـة جـيم،                    ب
                                                                             جملال املتاح للفلـسطينيني مـن أجـل احلفـاظ علـى سـبل عيـشهم وتطـوير                   يف ا                  إىل تقلص ملحوظ    

                                                     ّ                 واخلدمات األساسية، مثل املرافق الـصحية والتعليميـة، ممـا يـشكّل                            والبىن التحتية                 السكن املالئم   
    .                                                               عديا مباشرا على حقوق الفلسطينيني االقتصادية واالجتماعية والثقافية        بالتايل ت

__________ 
             يف املنطقـة             الواقعـة                جمعـات احملليـة    لت            يف ختطـيط ا          حاليـا               الستثمار األورويب ا                        ِ         حسب ما أفاد به مركز بتسيِلم، فإن     )٣٠ (  

  .      يورو       مليوين   ٢,٧                            تبلغ قيمته يف الوقت الراهن  “   جيم ”
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ّ    وُتعّرض    -    ٣٧                                             االستيطان سـبل عـيش الفلـسطينيني إىل خطـر       ب                األنشطة املتصلة    و           املستوطنات   ُ  
ّ                  حيث يقع جتّمـع أم اخلـري         .                                                     وتوضح ذلك حالة رصدهتا مؤخرا مفوضية حقوق اإلنسان         .     شديد          

ّ                  على بعد بضعة أمتار خلف مستوطنة الكرمل، الـيت وّسـعت             )     اخلليل      قضاء   (                  البدوي الفلسطيين                                                 
                                                                                                  يف اآلونــة األخــرية نطــاق حــدودها عــن طريــق بنــاء وحــدات ســكنية جديــدة يف املنطقــة الــيت     

                                                  وقــد أفــادت التقــارير بــأن قــوات األمــن        .                                                    يــستخدمها بــدو أم اخلــري للوصــول إىل مــراعيهم    
ــل، بفــرض ا     ــستوطين الكرم ــا مل ــا، دعم ــوم حالي ــيت وضــعوها                                                                      اإلســرائيلية تق ــدة ال                                  حلــدود اجلدي

                                        واعتقال الرعاة واسـتخدام القـوة        ،                                                          بأنفسهم، ومبنع البدو الفلسطينيني من الوصول إىل مراعيهم       
                                                                               ويــؤدي عــدم قــدرة بــدو أم اخلــري الفلــسطينيني علــى الوصــول إىل املراعــي إىل   .                 البدنيــة ضــدهم

    .                                      مفاقمة الصعوبات االقتصادية اليت يعانوهنا
                                                                                   علـى مجيـع مـصادر امليـاه يف الـضفة الغربيـة، ومتنـع الفلـسطينيني مـن                                      وتسيطر إسـرائيل      -    ٣٨

  ، A/64/516         انظــر  (                                                                                         ممارســة رقابــة فعالــة علــى تطــوير وإدارة مــوارد امليــاه املتاحــة يف املنطقــة         
ــاه يف       )).   ١٤           ، الفقــرة S/67/375      ، و   ٤٧-  ٤١                الفقــرات مــن   ــة مــشتركة للمي ــشئت جلن ــد أُن      ُ                                     وق

                                                                                        وعلـى الـرغم مـن أن إسـرائيل متـارس تـأثريا كـبريا فيمـا يتعلـق مبـسائل                       .                         سياق اتفاقـات أوسـلو    
  ن  أ     غـري    .                                                                                      املياه، فإن مجيع القرارات املتعلقة مبشاريع املياه، من حيث املبدأ، توافـق عليهـا اللجنـة    

                       يف املمارســة العمليــة،    ،                   القائمــة ينطويــان             اإلســرائيلية                      ســرائيل والــسياسات                         نظــام إدارة امليــاه يف إ
 (                         على متييز ضد الفلسطينيني   

  

                                                               إذ يستهلك سكان املستوطنات اإلسرائيلية ما يقرب مـن سـتة              . )٣١
 (                                                                  أضعاف كميـة امليـاه الـيت يـستخدمها الـسكان الفلـسطينيون            

  

                                     ويبلـغ متوسـط مـا يـستهلكه          . )٣٢
                                          لتــرا مــن امليــاه املخصــصة لالســتخدام    ٣٦٩                   ســرائيليني يوميــا                                    الفــرد الواحــد مــن املــستوطنني اإل

ـــزيل، يف حــني يبلــغ ذلــك املتوســط للفلــسطينيني    ــرا، وهــو مــستوى أقــل بكــثري مــن     ٧٠                                                      املن                                             لت
                                           وطعنـت مـصلحة امليـاه اإلسـرائيلية يف           .                                               لتر الذي وضعته منظمة الـصحة العامليـة           ١٠٠       مستوى  

                        مليون متر مكعـب مـن      ١٩٠          لكون حوايل                                                 صحة هذه البيانات، وذكرت أن الفلسطينيني يسته      
                         مليـون متـر مكعـب         ١١٨      و       ١٩٦٧                                     مليـون متـر مكعـب يف عـام             ٦٠                              املياه يف السنة، مقارنة بـ      

ّ                                                                وتّدعي مصلحة امليـاه اإلسـرائيلية أيـضا أن الـسلطة الفلـسطينية         .     ١٩٩٥        يف عام                مـا يزيـد          تفقـد    
                                  لفلسطينيني ال ميتثلـون التفاقـات                                                                   يف املائة من املياه بسبب أنابيب املياه املعطوبة، وأن ا            ٣٣     على  

                                                    غري أن قدرة السلطة الفلسطينية على معاجلة هـذه           .       اجملارير                                    أوسلو ألهنم ال يقومون مبعاجلة مياه       
__________ 

ــش،      )٣١ (   ــتس ووت ــومن راي ــس      ”                          هي ــة للفل ــة إســرائيل التمييزي ــساواة، معامل ــدام للم ــصال وانع                  طينيني يف األراضــي                                                                           انف
   ).    ٢٠١٠   ( “                الفلسطينية احملتلة

   يف         امليـاه       قطاع   يف         العنصري       الفصل      نظام و      املاء     على       احلصول   يف         التمييز  :    فقط      واحد      لشعب      مياه   ،     احلق       مؤسسة   )٣٢ (  
ــسطينية      األرض ــة              الفل ــو          ومنظمــة   ؛ )    ٢٠١٣   ، “     احلــق ”   ة      مؤســس (         احملتل ــة         العف  Amnesty International ،         الدولي

Troubled Waters: water Palestinians denied fair access to (London, Amnesty International, 2009.(   
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ــسائل  ــدة إىل حــد كــبري           امل ــى إصــالح                            مقي ــة اإلســرائيلية عل ــى املوافق                                                                   باحلاجــة إىل احلــصول عل
   .                                             شبكات املياه القائمة وإقامة هياكل أساسية جديدة

                                                                                        ا يف جمال املياه املستخدمة لألغـراض الزراعيـة، فـإن الفـارق بـني مـستويات حـصول                 أم  -    ٣٩
 (                                                                  الفلسطينيني واملستوطنني على املياه واستهالكها هو أكرب مـن ذلـك          

  

                          وعـالوة علـى ذلـك،        . )٣٣
                                                                                                    فقــد قــام مــستوطنون يف الــضفة الغربيــة مبــصادرة وتــدمري اهلياكــل األساســية للميــاه والــصرف    

                         مبـا يف ذلـك ينـابيع                               االسـتفادة منـها،                 وعرقلـة   ،                       يف املناطق اجملاورة هلـم                             الصحي والنظافة الصحية    
     ).   ٢١         ، الفقرة A/67/375       انظر  (      املياه 
                     لليــــد العاملــــة                                                       ، كانــــت الزراعــــة تــــشكل أكــــرب مــــصدر رزق      ١٩٦٧                 وقبــــل عــــام   -    ٤٠

                                      ُ          أدت إىل اخنفــاض الزراعــة الفلــسطينية مــصادرةُ                                      ومــن العوامــل الرئيــسية الــيت   . )  ٣٤ (            الفلــسطينية
 (                                                                     األراضي والقيـود املفروضـة علـى الوصـول إىل األراضـي وامليـاه             

  

                             فقـد تقلـصت املـساحات        . )٣٤
                            ، ويبلغ اإلنتاج الزراعـي         ١٩٩٤            إىل عام        ١٩٦٥                                 يف املائة يف الفترة من عام          ٣٠                املزروعة بنسبة   

                    يف املائـة يف عـام     ٥٠                      اإلمجايل، مقارنة بنسبة                           يف املائة من الناتج احمللي     ٤,٩                     الفلسطيين ما نسبته    
                                                                                               وقد أجرب اخنفاض كميـة امليـاه املتـوفرة املـزارعني الفلـسطينيني علـى االعتمـاد بـشكل                     .     ١٩٦٨

         اخلـسارة   ُ  َ َّ        وُيقَدَّر بـأن    .                                                                 متزايد على احملاصيل البعلية، وهي حماصيل أقل رحبية من احملاصيل املروية  
                                 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي       ١٠                            املرويـة تـصل إىل نـسبة                                      الفرصـة الـضائعة يف الزراعـة                  النامجة عن   
 (              آالف فرصة عمل   ١١٠        اإلمجايل و 

  

٣٥( .   
َ  ُّ                                                                      وعلى العكس من ذلك، ُتَعدُّ الزراعـة أكـرب قطاعـات اقتـصاد املـستوطنات اإلسـرائيلية                   -    ٤١  ُ                   

 (    ُ                                                              حيث ُتغرق املنتجات الزراعية للمـستوطنات األسـواق الفلـسطينية         
  

                           ويقـوم املـستوطنون يف       . )٣٦
                                بزراعــة مــساحات كــبرية مــن  ،            الفلــسطينيني              عمومــا علــى                            ردن، وهــي منطقــة حمظــورة   األ      غــور 

ِ                               األراضي، وزراعة حماصيل تتطلب كميات كبرية من املياه، مستخِدمني يف ذلك معظـم املـوارد                                                             
   .               املائية يف املنطقة

__________ 
  .    أعاله    ٣٢        احلاشية      انظر   ،    ٢٠١٣   ، “   احلق ”       مؤسسة   )٣٣ (  

  ،   ١٤                              صـحيفة الوقـائع رقـم         ،(EWASH)                                                                     جمموعة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف حـاالت الطـوارئ             )٣٤ (  
  .    ٢٠١٣     مارس  /      ، آذار “    ٢٠١٢              فلسطني يف أرقام  ”        فلسطيين،                          ؛ واجلهاز املركزي لإلحصاء ال    ٢٠١٣

ــدويل،    )٣٥ (   ــك ال   ،  “                                   The underpinnings of the future Palestinian state                                                  :  sustainable growth and institutions ”                   البن
  .    ٢٠١٠                                                 تقرير الرصد االقتصادي املقدم إىل جلنة االتصال املخصصة، 

  .      أعاله  ٣٤              ، انظر احلاشية     ٢٠١٣   ،(EWASH)                    حية يف حاالت الطوارئ                               املياه والصرف الصحي والنظافة الص   )٣٦ (  
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ــستوطنني،       -  ا     خامس  ــام، وعنــــف املــ ــام العــ ــى النظــ ــاظ علــ ــن احلفــ ــاعس عــ                                                                                       التقــ
        ملساءلة ا        وانعدام

                        ً                                    كمــا أبــرز األمــني العــام ســابقًا، ضــحايا أعمــال عنــف     ، ً                              لًبــا مــا يكــون الفلــسطينيون  غا  -    ٤٢
                                                                                                    يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، وتتقاعس قوات إنفاذ القانون اإلسـرائيلية عـن محايتـهم مـن               

                                      للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،            ً     ووفقًـا      ).   ٣٠             ، الفقـرة    A/67/375          انظـر    (                    مثل هذه اهلجمـات     
                 فــإن إســرائيل،                      وباإلضــافة إىل ذلــك،   .                       ً                                       فــإن إســرائيل ملزمــة قانوًنــا حبمايــة حقــوق الفلــسطينيني 

   ٤                                      مـن قواعـد الهـاي، واملـادتني            ٤٣   ً               وفقًـا للمـادة                                                     بوصفها السلطة القائمـة بـاالحتالل، ملزمـة         
                       مة يف األرض الفلـسطينية                                                                          من اتفاقية جنيـف الرابعـة، باحلفـاظ علـى النظـام العـام والـسال           ٢٧  و

                                                                                               احملتلة، وهي ملزمة كذلك بإعطاء الفلسطينيني الضمانات اليت كفلها القانون الـدويل اإلنـساين              
   .                      لألشخاص املشمولني باحلماية

   ّ                  ً                                                                           وظلّ الفلـسطينيون أهـدافًا ألعمـال العنـف الـيت يرتكبـها املـستوطنون اإلسـرائيليون يف                    -    ٤٣
ّ                                 قية، مما يعّرض أمنهم وسبل عيشهم للخطـر                                             الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشر                     وتـشمل هـذه      .           

                                                                                                األعمال االعتداءات اجلسدية بأسلحة خمتلفـة، مبـا يف ذلـك اهلـراوات، والـسكاكني، والـذخرية                 
                سـيما األراضـي                                                                                  احلية، والرشق باحلجارة؛ وتدمري املمتلكات واحلرمان من الوصـول إليهـا، وال           

ّ             الزراعية؛ وما يسّمى حبوادث                                                       يعـزى العديـد مـن اإلصـابات الـيت حـدثت                و  . )٣٧   ( “            دفع الـثمن   ”                
ــسطينيني إىل  ــق                   للفل ــستوطنني أو إىل رش ــع امل ــتباكات م ــستوطنني      هم                                         اش ــل امل ــن قب                                      باحلجــارة م

        ً                        فلـــسطينًيا يف أعمـــال عنـــف    ١٧٨                                                  وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بــالتقرير، أصـــيب    .              اإلســرائيليني 
                      زيـادة مقارنـة مـع              العـدد     هذا   ّ   وميثّل    .     ً   طفالً   ٣٤             امرأة و      ١٦         ، منهم          ضدهم                   ارتكبها املستوطنون 

      وزادت   .          إصـابة    ١٤٧          وقـوع     عـن        خالهلـا                                                           الفترة املشمولة يف التقرير السابق، حيـث مت اإلبـالغ           
ً                                                            ُ                                       أيًضا حوادث العنف من جانـب الفلـسطينيني ضـد املـستوطنني اإلسـرائيليني، وأُبلـغ عـن مقتـل                       

   .       أطفال ٧         نساء و   ١٠    ً             شخًصا، من بينهم   ٨٠                شخص واحد وإصابة 
ــو  ١٧   ويف   -    ٤٤ ــضية رصــدهتا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق        ٢٠١٢        ســبتمرب  / ل        أيل                                                       ، يف ق

                                                                                                      اإلنــسان، وأثنــاء عــودة ثالثــة مــزارعني فلــسطينيني، مــن قريــة عقربــا جنــوب مــستوطنة ايتمــار   
ــابلس  ( ــة ن ــيهم ســتة      )                       جنــويب مدين ــازهلم، اعتــدى عل                                                                              ، مــن بــساتني الزيتــون اخلاصــة هبــم إىل من

                                            الطريق الزراعي املؤدي إىل القريـة، حـسبما                                          مستوطنني ملثمني ومسلحني ببنادق وعصي، على  
ُ              وُضـرب مـزارع     .                                                                وقام اثنان من املستوطنني بضرب أحد املزارعني يف مجيع أحنـاء جـسمه        .     أفيد  

  .                                     َْ                                                                   آخر على ذراعه اليـسرى وكتفـه األميـن وسـاقَْيه وركبتيـه، ومـن مث ضـرب حبجـر علـى رأسـه                       
__________ 

                                                                                           ً                      وهي استراتيجية يهاجم فيها املستوطنون اإلسرائيليون الفلسطينيني وجيش الدفاع اإلسرائيلي أحيانـا، رًدا علـى                  )٣٧ (  
ّ                                                       أحداث أو أفعال أضّرت هبم، من قبيل إخالء بؤر استيطانية متقدمة أو قتل مستوطنني                  .  
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ّ                 وأفيد أن املزارَعْين سقطا فاقـَدْي الـوعي بينمـا اسـتمّر املـ                           ْ  َ    ّ    ومتكّـن    .                           ستوطنون يف اهلجـوم عليهمـا                 َْ           
             ّ                 وعنـدما وصـل سـكّان مـن          .                                               ً                  املزارع الثالث من النهوض واهلرب، ونادى والده طلًبا للمساعدة        

                 ظــل أحــد اجملــين  و  .                                                      ، قيــل أن املــستوطنني كــانوا قــد غــادروا املنطقــة                    إىل مكــان احلــادث        القريــة
   .  ام           ملدة ثالثة أي     فيها      اآلخر    ظل                    املستشفى ملدة يومني، و         عليهما يف 

ــا جــيش         -    ٤٥ ــاعس فيه ــالتقرير، رصــدت املفوضــية حــاالت تق ــشمولة ب ــرة امل                                                                                          وخــالل الفت
                                                                                             الدفاع اإلسرائيلي عن محاية الفلسطينيني من عنف املستوطنني، مبا يف ذلك حاالت كـان فيهـا                

                      ، وقعـت اشـتباكات         ٢٠١٣         فربايـر    /         شـباط    ٢٣    ويف    .                                      جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي موجودين    
                                          وفلسطينيني من قريـة قـصرة القريبـة               املتقدمة                       إيش كوديش االستيطانية                         بني مستوطنني من بؤرة     

 ُ                                                                                              وُيزعم أن املستوطنني استخدموا الـذخرية احليـة ضـد الفلـسطينيني، ممـا تـسبب يف إصـابة                     .     منها
                                                                                 ووصل جنود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي إىل املوقـع بعـد وقـت قـصري مـن                     .    ٍ             رجلٍ إصابة خطرية  

ّ                                                             يتدّخلوا إال بعـد أن بـدأ املـستوطنون باسـتخدام الـذخرية                                              بدء االشتباكات، ولكن يقال أهنم مل          
ــة ــود أيــ    .       احلي ــل اجلن ــهم       ا                         ومل يعتق ــة، ولكن ــذين اســتخدموا األســلحة الناري ــستوطنني ال ــن امل                                                                        م

   .                                             استخدموا الغاز املسيل للدموع لتفريق الفلسطينيني
  ة                                                                                             ويف حادثة أخـرى رصـدهتا املفوضـية، هـاجم مـستوطنون مـن مـستوطنة يتـسهار قريـ                     -    ٤٦

                        وأفيـد أن املـستوطنني       .     ٢٠١٣       فرباير   /       شباط  ٢                          جنويب مدينة نابلس، يوم                      اجملاورة الواقعة          بورين  
ّ                                                          كانوا ملثمني، ومزّودين بـاهلراوات، وبأنابيـب بالسـتيكية وسـكاكني ومناشـري        ّ       وعنـدما جتّمـع     .                          

                                                                                                          سكان القرية للمـساعدة علـى محايـة األسـر الـيت تتعـرض للـهجوم، أفيـد بـأن أحـد املـستوطنني                     
                ويف وقــت الحــق،   .                يف فخــذه األميــن         وأصــابه         ســنة   ١٧                    يبلــغ مــن العمــر            علــى فــىت         النــار        أطلــق 

                   ، وأفيـد بأهنـا       ٦٠                                                                                وصلت مركبة جيب عسكرية تابعة جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي علـى الطريـق                
                                                                                          بدأت بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع على الفلـسطينيني الـذين اشـتبكوا مـع املـستوطنني يف       

ُ        حــسبما ُزعــم        تباكات                واســتمرت االشــ  .         املنطقــة                                     ّ             إىل أن داهــم اجلــيش اإلســرائيلي القريــة ونفّــذ        
ــساء       ــأخر يف امل ــسطينيني حــىت وقــت مت ــسكان الفل ــة ضــد ال ــدابري األمني ــد أن اجلــيش   .                                                                                الت    ُ                  وأُفي

                                                                                                    اإلسرائيلي أطلق عشرات من قنابل الغاز املسيل للدموع بني البيـوت، ممـا اضـطر بعـض األسـر                   
   .                إىل مغادرة منازهلا

         يف قريـة     ً                 غالًبـا مـا جتـري                                  اليت يرتكبـها املـستوطنون           عنف    ال                  م من أن حوادث               وعلى الرغ   -    ٤٧
                   مل تتخـذ إسـرائيل     ،  )A/67/375         انظـر   (     ُ        ً        كما أُفيـد سـابقًا                                           قصرة والقرى احمليطة مبستوطنة يتسهار    

                    ويف اآلونـة األخـرية،     .                 هـذه املنـاطق     ن يف و      ملستوطن    ا  ا            الذي يرتكبه      عنف    ال                          تدابري فعالة كافية ملنع     
                                                                                                 أشـار مراقــب الدولــة اإلســرائيلي إىل أن جــيش الـدفاع اإلســرائيلي ال يقــوم بواجبــه يف احلفــاظ   
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ّ              وأوضح أن أوامر اجليش اليت تنّص علـى          .                                                      على النظام العام واألمن يف األرض الفلسطينية احملتلة                                  
   .                                                  وجوب معرفة مهامه، ال تذكر صراحة مسألة إنفاذ القانون

ــسطينية        -    ٤٨ ــان إىل مهامجــة املمتلكــات الفل ــًضا يف كــثري مــن األحي ً                                                                       ويعمــد املــستوطنون أي                   
ّ                                          وتدمريها، مبا يف ذلـك املنـازل والـسيارات وأشـجار الزيتـون واحملاصـيل، ممـا يقـّوض علـى حنـو                                                                                        

  ،  )       اخلليـل         قـضاء      يف   (                                           ويف حادثة رصدهتا املفوضية يف قرية زيـف           .                          خطري سبل عيش الفلسطينيني   
ُ                                      ، أوقف مستوطنون سيارهتم، وُزعم أهنم ألقوا زجاجـة حارقـة               ٢٠١٣      مايو   /       أيار   ٢٩   يف        وقعت                            

ّ                                             علــى أكــوام مــن القمــح كانــت قــد ُحــصدت مــؤخًرا، وفــّروا مــن مكــان احلــادث          ً         ُ ّ     وامتــّدت   .                                 
ّ         األضرار النامجة على مساحة قُّدرت بنحو     .    ً  دومنًا  ١٣                         ُ

ــة داخــل        -    ٤٩ ــع أراضــيهم الزراعي ــذين تق ــسطينيون ال ــستوطنات                                                                                  ويواجــه املزارعــون الفل             امل
               ً                                                                             بــالقرب منــها، دوًمــا عقبــات للوصــول إىل أراضــيهم أو اعتــداءات مــن املــستوطنني ضــدهم     أو

ّ       ّ     وُيقّدر أن مثّة      .             وضد ممتلكاهتم                                                                     قرية فلسطينية يف الضفة الغربية هلا أراض داخل أو بـالقرب              ٩٠ ُ  
                                         وخيـضع وصـول الفلـسطينيني إىل هـذه          .            إسـرائيلية           متقدمـة                                       مـستوطنة وبـؤرة اسـتيطانية          ٥٥    من  

ــسبق  ”         األراضــي  ــسيق م ــا        “                لتن ــيَّج فيه ــيت س ــرائيلية، حــىت يف احلــاالت ال ــسلطات اإلس ــع ال                                          َّ                              م
                               وإذا مــا متــت املوافقــة علــى   .                                                                  املــستوطنون هــذه األراضــي بــدون إذن مــن الــسلطات اإلســرائيلية

ــا أليــام معــدودة أثنــاء موســم قطــف الزيتــون     “                 التنــسيق املــسبق ”   ُ                  ً                                                             ، ُيمــنح حــق الوصــول عموًم
   ويف   .                                                                  د اإلســرائيليون حلمايــة وصــوهلم إىل أراضــيهم خــالل هــذه الفتــرة         ُ               الــسنوي، وُينــشر اجلنــو

        ُ                                    ، حيـث ال ُيمـنح املزارعـون إال بـضعة            )       نـابلس         قـضاء    (                       ، يف قريـة عورتـا           ٢٠١٣              يوليه عـام     /   متوز
                                  مع اإلدارة املدنيـة، اقتلـع        “              التنسيق املسبق  ”        ً                                             أيام سنوًيا للدخول إىل أراضيهم بعد املوافقة على         

                                             وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أتلــف   .                       جرة زيتــون وأتلفوهــا     شــ ١     ٠٠٠                   مــستوطنون قرابــة 
                لعمليــات قطــع                                  وقــد ارتفــع املتوســط الــشهري    .                 شــجرة وشــتلة ٩     ٣٧٥        قطعــوا              املــستوطنون و

ــة   ٥١          ، بنــسبة     ٢٠١٣                                                ألشــجار والــشتالت يف األشــهر اخلمــسة األوىل مــن           إتــالف ا   أو             يف املائ
   .    ٢٠١٢          مقارنة مع 

ّ                         وحتّد أعمال العنف اليت ميار      -    ٥٠   .                                                         سها املستوطنون من حق األطفال الفلسطينيني يف التعلـيم          
                خـالل الفتـرة       ،    ً                                                              ً            ووفقًا للمعلومات اليت قدمتها اليونيسيف، هاجم مستوطنون من يتسهار مـراًرا          

ــالتقرير،   ــشمولة ب ــة عُ                        امل ــدارس يف قري ــّر بنحــو                    ُ      امل ــا أض ــسطينية، مم ــف الفل ّ                     ري ــذًا ١     ٥٤٠                        .       ً    تلمي
   ٥     ٠٠٠                    استفادة أكثـر مـن                     ارتكبها املستوطنون              حادثة عنف  ١٧                         وباإلضافة إىل ذلك، عرقلت   

ّ                        طفل من التعليم، وُسّجل أعلى عدد مـن           ُ                                                                تلـك احلـوادث يف قـضاء نـابلس، يليهـا قـضاء اخلليـل                                
                                                             ومشلت احلوادث اعتـداءات جـسدية مباشـرة علـى األطفـال              .                             من حيث عدد احلوادث املسجلة    

                              جملارير غـري املعاجلـة املتدفقـة     ا                                      ويف أربعة حوادث منفصلة، غمرت مياه        .                      يف طريقهم إىل املدرسة   
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                                                                                               من املستوطنات اإلسرائيلية القريبة مباين املدارس الفلسطينية وأعاقت سري الدروس الطبيعـي يف             
    ).       قلقيلية (                            مدرسة عزون بيت أمني الثانوية 

  
         املساءلة    عدم     

ــها املــستوطنون اإلســرائيليون             املــساءلة                          وال تــزال مــسألة عــدم    -    ٥١                                                           عــن اجلــرائم الــيت يرتكب
ّ    ستمّرة   م        ويـرد     ).   ٣٩       إىل     ٣٧              ، الفقـرات    A/67/375        ، و     ٢٣      و     ٢٢               ، الفقرتـان    A/66/364          انظـر    (   

ــة العامــة يف قرارهــا     ــه اجلمعي        حتليــل   ) A/68/502     (   ١٢١ /  ٦٧                                                                          يف تقريــر األمــني العــام الــذي طلبت
ّ      معّمق ملا     .         من صعوبات                    يواجه مسألة املساءلة   

                    ً                                                                     ويف تقرير أصدرته مؤخًرا منظمة إسرائيلية حلقوق اإلنـسان تـساعد الفلـسطينيني علـى                 -    ٥٢
                                   يف املائـة فقـط مـن التحقيقـات        ٨,٥   ُ            ، أُفيـد بـأن                                            التقدم بشكاوى يف حوادث عنـف املـستوطنني     

  ،     ٢٠١٣      و       ٢٠٠٥            بني عـامي                                                                  املفتوحة يف حوادث عنف ارتكبها مستوطنون يف الضفة الغربية          
                        ُ              يف املائـة مـن التحقيقـات، وُيعـزى       ٨٤                         وأقفلـت ملفـات قرابـة      .                  توجيه اهتام ألحـد      عن    ُ       مل ُتسفر   

ً                                                         ذلك أساًسا إلخفاقات التحقيق، مبـا يف ذلـك العجـز عـن حتد                                                        يـد مـشتبه هبـم وعـن مجـع األدلـة                   
 (        للمقاضاة        الالزمة  

  

      ٢٠٠٥                                                                              وتكاد هذه النتائج تكون متطابقـة مـع تلـك املنـشورة منـذ عـام                  . )٣٨
                                                                ، األمــر الــذي يــشري إىل أن الــسلطات اإلســرائيلية مل تتخــذ أي   )  ٣٨           ، الفقــرة A/67/375         انظــر  (

                                                                              ليــة ملــسألة إفــالت املــستوطنني الــذين ميارســون العنــف مــن العقــاب، علــى                      تــدابري للتــصدي بفعا
  A/64/516          انظــر   (                                  األمــني العــام يف هــذا الــشأن             قــدمها                                              الــرغم مــن التوصــيات العديــدة الــيت     

                                                                       قرير مراقب الدولة اإلسرائيلي األخري تقاعس السلطات اإلسرائيلية عـن             ّ     ويبّين ت    ). A/63/519    و
    ً                                                                         ووفقًـا ملراقـب الدولـة، عـادة مـا يـصل اجلنـود اإلسـرائيليون إىل                   .                            التحقيق يف عنف املـستوطنني    

            ال حيـافظون                             ّ                                                         مسرح اجلرمية قبل الشرطة وال يّتخذون اإلجراءات املناسـبة حلمايـة الفلـسطينيني و             
                    ً                       ّ                                     شار مراقب الدولة أيًضا إىل أن اجلنود ليسوا مـدّربني علـى التعامـل مـع                  وأ  .                 على مسرح اجلرمية  

ــلوها أصــالً،         ــة يف الوقــت املناســب إىل الــشرطة، إذا أرس ــة، وال يرســلون األدل ــسرح اجلرمي                                                                      ً                           م
   .                                             وبالتايل فهم يعرقلون أي حتقيق أو إجراءات جنائية

  
                               املستوطنات يف اجلوالن السوري احملتل  -  ا     سادس 

                                  وتـشري التقـديرات إىل أن حنـو          .                                          ومة اإلسرائيلية احتالل اجلـوالن الـسوري                تواصل احلك   -    ٥٣
          وال تـزال    .                                    مستوطنة يف اجلوالن الـسوري احملتـل      ٣٣                                مستوطن إسرائيلي يعيشون يف        ٢٠     ٠٠٠

ــة         ــدمي احلــوافز االجتماعي ــستوطنني يف اجلــوالن مــن خــالل تق ــادة عــدد امل ــشّجع زي ّ                                                                                        إســرائيل ت           
__________ 

 ,”Yesh Din Monitoring Update, data sheet, “Law enforcement on Israeli citizens in the West Bank        انظـر    )٣٨ (  

July 2013.  
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                                             وتـسيطر إسـرائيل كـذلك علـى املـوارد            .                      اقية جنيف الرابعـة                                    واالقتصادية، يف انتهاك واضح التف    
                                                                                              املائية الشحيحة يف اجلوالن، وتعطي احلـصة األكـرب منـها للمـستوطنات اإلسـرائيلية مـن خـالل              

                              ، وهـي شـركة إسـرائيلية        “            مـي جـوالن    ”        شـركة               مكـوروت، و                                        شركة املياه الوطنيـة اإلسـرائيلية       
ّ                                خاصة متّد املستوطنني اإلسرائيليني باملياه مبا  (                   شرة وبأسعار تفضيلية      

  

٣٩( .   
                                                                                            ويــساور األمــني العــام قلــق بوجــه خــاص إزاء اســتغالل إســرائيل للمــوارد الطبيعيــة يف     -    ٥٤

                                                ويف هذا الصدد، يشري األمني العـام إىل أنـه يف شـهر      .                                    اجلوالن السوري احملتل ملصلحتها اخلاصة    
                     يلية حمليــة، تابعــة                                                              ، منحــت وزارة الطاقــة وامليــاه اإلســرائيلية شــركة إســرائ     ٢٠١٣        فربايــر  /      شــباط

                    ا ملدة ثـالث سـنوات                         ً       الواليات املتحدة، ترخيًصا حصري        ومقرها “                   جيين أويل أند غاز    ”       لشركة  
                    ً                                       ويـشعر األمـني العـام أيـًضا بقلـق بـشأن تقـارير                .                                             للتنقيب عن النفط يف اجلوالن السوري احملتـل       

         أعطــت                  ويف هــذا الــصدد،  .                    لتوليــد الطاقــة                                                   عــن اســتثمارات ترعاهــا احلكومــة يف عنفــات رحييــة
  ،     ٢٠١٣        فربايــر  /                                ً                                             الــسلطات اإلســرائيلية اإلقليميــة تــصرًحيا إلحــدى الــشركات احملليــة يف شــباط  

ِ                                  ِعِمق هاخبا يف مشال اجلوالن السوري احملتل          منطقة              عنفة يف      ٤١        لتركيب                          ومن املتوقـع أن يبـدأ     . ِ 
 (    ٢٠١٥                      تشغيل املشروع حبلول عام 

  

٤٠( .   
  

              خامتة وتوصيات  -  ا     سابع  
                                                          مـــات الـــسابقة بتجميـــد النـــشاط االســـتيطاين يف األرض                              علـــى الـــرغم مـــن االلتزا  -    ٥٥

                                                      ٍ                                    الفلسطينية احملتلة، فقد اضطلعت إسرائيل على مر السنني بدورٍ قيادي يف دعـم وتـشجيع               
                                                                            وإنشاء املستوطنات يف الضفة الغربية وتوسيعها، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية، واجلوالن 

                         اللتزاماهتـا القانونيـة            انتهاك      ويف    .                     وسائل عديدة وخمتلفة          يف ذلك                          السوري احملتل مستخدمة    
                                                   النظـام العـام يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،                 حفـظ              ضـمان        عـن          إسرائيل          تقاعست            الدولية،  

         تقاعـست   و  .         ضـدهم                                                 أعمـال العنـف الـيت يرتكبـها املـستوطنون          من                  محاية الفلسطينيني       عن   و
   .           أعمال عنف               عما يرتكبونه من         املستوطنني        مساءلة                     إسرائيل كذلك يف ضمان 

                                          عــن االضــطالع بــدور قيــادي يف إنــشاء      كــف                                   وجيــب علــى حكومــة إســرائيل أن ت   -    ٥٦
                ، ويف دعمهمـا                                                                 املستوطنات يف األرض الفلسطينية احملتلة واجلوالن السوري احملتـل                وتوسيع  

                                                                       وجيـــب عليهـــا خاصـــة، أن تتوقـــف عـــن االســـتيالء علـــى األراضـــي   .                      والتـــشجيع عليهمـــا
                                         وطنات وتوسـيعها، وعليهـا كـذلك أن                                                             ومصادرهتا وختـصيص أراضـي الدولـة إلنـشاء املـست          

ِ         وعلــى إســرائيل أن ُتْنِفــذ   .                                                   مــنح املزايــا واحلــوافز للمــستوطنات وللمــستوطنني     عــن        توقــف  ت  ُْ                 
__________ 

   .    ٢٠١٣  “ Water is life  :                 املاء شريان احلياة ”   .                                 املركز العريب حلقوق اإلنسان يف اجلوالن-      املرصد    )٣٩ (  
   .Wind Power Monthly, “Israel approves 120 megawatts in the Golan Heights”, 5 February 2013      انظر   )٤٠ (  
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       كانـت   أ                                                          املـستوطنني الـذين يـستولون علـى األراضـي، سـواء                 حبق                              القوانني القائمة والسارية    
       صـدار                                              وجيـب علـى إسـرائيل أن متتنـع عـن إ             .       خاصـة                 جهـات عقـار                    الدولة أو            متلكها     أراض

                                                                                    التصاريح والتراخيص للشركات اخلاصة اليت تسعى الستغالل املوارد الطبيعيـة يف األرض            
   .                                                  الفلسطينية احملتلة واجلوالن السوري احملتل واالستفادة منها

ــ           جيــب علــى  و  -    ٥٧                    علــى حنــو ميتثــل                                    تــشريعاهتا وسياســاهتا وممارســاهتا       وائم                 إســرائيل أن ت
ّ          بوسـائل منـها الكـّف                                                ماهتـا الـواردة يف خريطـة الطريـق،             تزا ل ال                                  اللتزاماهتا القانونية الدوليـة و                    

  .                           ً كافة األنشطة االستيطانية متاًما    وقف                                  سكاهنا إىل األرض الفلسطينية احملتلة و                فورا عن نقل    
                                                                      تنفذ قرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك قـرار                    أن                     ً      وجيب على إسرائيل أيًضا     

   .    ١٩٦٧    عام               اليت احتلتها يف                      ، واالنسحاب من األراضي  )    ١٩٨١   (   ٤٩٧           جملس األمن 
ّ                                                                  وجيـــب علـــى إســـرائيل أن تكـــّف عـــن الـــسياسات واملمارســـات التمييزيـــة ضـــد     -    ٥٨                      

                                                                                                            الفلسطينيني يف الـضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تعـديل                         
ــة  ــات املتعلّق ــشريعات والعملي ــا، مــن أجــل ضــمان مــشاركة                              ّ         الت ــاطق وختطيطه                                                               بتقــسيم املن

                                                 ً                                                   الفلسطينيني الكاملة يف مجيع مراحـل عمليـة التخطـيط، وفقًـا ملعـايري اإلجـراءات القانونيـة                  
   .                                        الواجبة، وضمان حقهم يف وسيلة انتصاف فعالة

                                                                            إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بـاالحتالل، أن تتخـذ مجيـع التـدابري                  على      جيب   و  -    ٥٩
                                                                                               لضمان محاية الفلـسطينيني وممتلكـاهتم مـن أعمـال العنـف، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                            الالزمة

ــدابري وقائيــة  ــها املــستوطنون      .                         اختــاذ ت                                                                        وجيــب التحقيــق يف مجيــع أعمــال العنــف الــيت يرتكب
                                                                                          اإلســرائيليون ضــد الفلــسطينيني وممتلكــاهتم بــشكل مــستقل، ونزيــه، وشــامل، علــى وجــه  

ً                               وينبغـــي أيـــًضا ضـــمان الـــشفافية يف   .          متييزيـــة                                                  الـــسرعة، وعلـــى حنـــو فعـــال وبطريقـــة غـــري           
ــوفري وســيلة       .            التحقيقــات ــهاكات، وينبغــي ت                                                                                 وجيــب مقاضــاة األفــراد املــسؤولني عــن االنت

   .                    انتصاف فعالة للضحايا
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