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تقرير مشرتك قدمته الجهات التالية
(بالرتتيب األبجدي لألسامء باللغة اإلنكليزية):

مركز العمل املجتمعي ()CAC

املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى)

مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
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 |1املقدمة
 .1 .1أعد هذا التقرير مركز املرأة لإلرشاد القانوين
واالجتامعي ومركز العمل املجتمعي بجامعة القدس
واملركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) ،مع
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ،للمساهمة يف عملية
االستعراض الدوري الشامل إلرسائيل واألرايض الفلسطينية
املحتلة يف عام .٢٠١٧
 .2 .1أسفر االستعراض الدوري الشامل السابق إلرسائيل،
الذي نرش يف كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩عن  ٤٢٤توصية
قدمتها البلدان املساهمة .ومل يُربز سوى عدد قليل جدا ً من
تلك التوصيات بشكل مبارش أثر النوع االجتامعي للمامرسات
اإلرسائيلية غري املرشوعة عىل املرأة الفلسطينية .ومن بني
تلك التوصيات ،مل تقبل إرسائيل سوى  ١٣باملئة ،مل يتضمن
أي منها توصيات خاصة بالحقوق الفلسطينية .ويشري
االستعراض السابق إىل أن إرسائيل أحرزت بعض التقدم يف
تغيري الترشيعات لتحسني حقوق اإلنسان ،لكنها استنادا ً إىل
العمل امليداين والبحث الذي تجريه منظامت حقوق اإلنسان
الفلسطينية ،مل تحرز تقدماً يذكر يف تجسيد هذا التقدم يف
معاملة الفلسطينيني .إذ ال تزال النساء الفلسطينيات يتعرضن
للعنف والتهديد والرتهيب وتقييد الحركة والتمييز عىل يد
القوات اإلرسائيلية يومياً ،وال تزال إرسائيل تفرض سياسات
تشكل إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدويل لحقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين.

 .3 .1يتناول التقرير انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها
دولة إرسائيل ضد النساء الفلسطينيات مع الرتكيز عىل
املسائل التالية:
•
•
•
•
•

تدمري املمتلكات وهدمها ،ونقص املساكن الجيدة.
االعتداء عىل املدنيني واستهدافهم (كاملداهامت
الليلية ،وتقييد املوارد يف غزة ،وقيود التنقل يف الضفة
الغربية).
توسيع املستوطنات وعنف املستوطنني.
النقل القرسي للفلسطينيني من القدس الرشقية،
والنقل القرسي بوصفه شكالً من أشكال العقاب
الجامعي (باإلشارة إىل قانون مل شمل األرسة).
استهداف املدافعات عن حقوق اإلنسان.

 .4 .1ال تزال الشهادات و التقارير املتعلقة بهدم املساكن
واملداهامت الليلية والعنف الذي ميارسه املستوطنون
والجنود باإلضافة إىل العقوبات الجامعية التي تفرضها القوات
اإلرسائيلية بطريقة متعمدة متييزية تشكل حدثاً يومياً يف
حياة النساء الفلسطينيات من هنا فإن املساهمون يف هذا
التقرير يطالبون الحكومة اإلرسائيلية بأن تأخذ بعني اإلعتبار
جميع املالحظات و دعوات املجتمع الدويل برضورة إدماج
مؤسسات املجتمع املدين إلتخاذ التدابري الالزمة والتي من
شأنها تحسني جودة الحياة وحقوق اإلنسان للنساء
الفلسطينيات يف املستقبل ،وتعزيز الحوار السلمي بني
فلسطني وإرسائيل.
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 .5 .1توصيات عامة
 .1عىل جميع الدول األعضاء إتخاذ تدابري فورية إلنهاء
اإلحتالل العسكري اإلرسائييل غري املرشوع الذي طال
أمده وإنهاء معاناة السكان الفلسطينيني .وحتى ذلك
الحني ،يتعني عىل إرسائيل:

 .3إحرتام القرارات العديده الصادرة عن مجلس األمن
واإللتزام بالتنفيذ الفوري للقرارات ال سيام القرار رقم
 2234الصادر يف كانون األول  /ديسمرب 		 2016
إنسجاماً مع إلتزامات إرسائيل القانونية يف القانون الدويل.

 .2احرتام التزاماتها القانونية ،بوصفها قوة إحتالل مبوجب
القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
وندعو إرسائيل إىل اتخاذ إجراءات فورية ملنع انتهاكات
حقوق اإلنسان واالنتهاكات ضد النساء والفتيات يف
األرايض الفلسطينية املحتلة وحاميتهن من هذه األفعال.

 .4رفع جميع القيود املفروضة عىل حرية التنقل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة واتخاذ خطوات تضمن حامية الحق
يف الصحة والتعليم وغريه من الحقوق التي تعتمد عىل
حرية التنقل.
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 .2تدمري املمتلكات
وهدمها وعدم توفر
السكن الالئق

نادية أبو جامل ،تقف مع اثنني من أوالدها ،يف منزلهم الذي هدمته إرسائيل بعقوبة يف  ٦أكتوبر  ٢٠١٥بعد موافقة املحكمة العليا اإلرسائيلية.
االئتامن :مركز العمل املجتمعي
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 2تدمري املمتلكات وهدمها وعدم توفر السكن 		
الالئق
 .1 .2أسفرت نتائج االستعراض الدوري الشامل
يف عام  1 ٢٠١٣عن توصيتني أدانتا هدم املساكن يف األرايض
الفلسطينية املحتلة .وهاتان التوصيتان هام  ١٣٦.٢٠٧من
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،و ١٣٦.٢٢٩من املكسيك.
 .2 .2ال يزال هدم املساكن 2وتدمري املمتلكات يشكالن
واقعاً يومياً وتهديدا ً كبريا ً لكثري من نساء القدس الرشقية
املحتلة .فقد نرش مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي،
بني ترشين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٣وحزيران/يونيو ،٢٠١٧
مقابالت 3مع  ٤٩امرأة تعرضن لهدم املنزل أو التهديد
بالهدم.
إن ما يتعرضن له النساء يف القدس الرشقية املحتله من
تخويف ،ترهيب وإحتاملية فقدان سبل العيش كان لها
العديد من اآلثار اإلقتصادية واإلجتامعية والنفسية الوخيمة
عىل النساء وأرسهن ،اللوايت غالباً ما يرتكن بال مأوى ،أو
يعشن يف ظروف مكتظة أو أقل من الئقة.
 .3 .2أفاد تقرير 4مركز املرأة املقدم إىل مقرر األمم املتحدة
الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية
املحتلة بأن إشعارات الهدم تصدر بسبب عدم وجود رخص
بناء والتي يصعب الحصول عليها .وال يسمح للفلسطينيني
بالبناء إال عىل  ١٣باملئة من أرايض القدس الرشقية ،5فيام ال

مينحون سوى  ٧باملئة من رخص البناء 6.إن االكتظاظ السكاين
يظهر صعوبة الحصول عىل مربر لطلب الرتخيص .عالوة
عىل ذلك ،تنفق األرس آالف الشواقل ملحاولة إعادة تقديم
طلبات الرتخيص أو الطعن فيها ،ما يؤدي إىل اإلفقار والتهجري
والضغوط النفسية والعاطفية ،خاصة عىل الزوجات واألمهات
اللوايت يتحملن مسؤولية إعالة أرسهن.
 .4 .2بالرجوع إىل املقابالت التي أجراها املركز ،فقد عانت
النساء من عمليات الهدم عىل يد القوات اإلرسائيلية يف الليل
أو الصباح الباكر ،أو أجربن عىل تدمري املنزل بأنفسهن عن
طريق الهدم أو اإلغالق باإلسمنت .وسجل أن األرس عموماً
ُخي» بني أن تهدم القوات اإلرسائيلية 7منازلهم مقابل رسوم
«ت ّ
هدم ابتزازية ،أو أن يفعلوا ذلك بأنفسهم .وهذه مهمة مهينة
وموجعة للقلب بالنسبة لألرس التي كافحت للحفاظ عىل
منازلها وسبل عيشها.
 .5 .2أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش يف تقريرها
العاملي لعام  8 ٢٠١٧أن السلطات اإلرسائيلية أصدرت ،اعتبارا ً
من  31ترشين األول/أكتوبر  ،٢٠١٦أوامر هدم أو هدمت
بالفعل  ٩٢٥منزالً فلسطينياً يف املنطقة ج من الضفة الغربية
ويف القدس الرشقية .إن الصدمة الناتجة عن هدم املساكن،
والتهديد باإلخالء ،تعني أن املرأة الفلسطينية غري قادرة عىل
التمتع مبستوى حقوق اإلنسان ونوعية الحياة التي تستحقها.

 .1وثيقة األمم املتحدة رقم  ١٩ A/HRC/25/15كانون األول/ديسمرب .٢٠١٣
 .2يناقش هذا القسم هدم املنازل املتعلق بنظام التصاريح اإلرسائييل .ويناقش القسم  ٤أدناه هدم املنازل العقايب.
 .3أصوات النساء ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،ترشين الثاين/نوفمرب  – ٢٠١٣حزيران/يونيو .٢٠١٧

http://www.wclac.org/english/einside.php?tag_id=17&srcopt=1&page=15&srckey=Keywords&fromdate=From%20Date&to=date=To%20Date&art_field

 .4نساء القدس ،قضايا مثرية للقلق ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،أيار/مايو .٢٠١٧

http://www.wclac.org/english/userfiles/JERUSALEM%20WOMEN-ISSUES%20OF%20CONCERN-MAY%202017-Final.pdf

 .5أسياسات اإلهامل يف القدس الرشقية :السياسات التي أوجدت معدالت فقر قدرها  ٪٧٨وسوق عمل متقلبة ،جمعية الحقوق املدنية يف إرسائيل ،أيار/مايو ،٢٠١٢
http://lllp.iugaza.edu.ps/Files_Uploads/634742470406612100.pdf

 .6أسبعة باملئة فقط من تراخيص البناء يف القدس تذهب إىل األحياء الفلسطينية ،هآرتس ،كانون األول/ديسمرب ،٢٠١٥
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.690403

.7
 .8فصل إرسائيل  /فلسطني ،هيومن رايتس ووتشhttps://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/israel/palestine ،٢٠١٦ ،
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 .6 .2توصيات عامة
 .1مراجعة وإصالح عملية الرتخيص اإلرسائييل ومنح
تصاريح السكن ،التي متيز عمدا ً ضد الفلسطينيني 		
وتعرضهم إلجراءات طويلة ومكلفة.

 .3االعرتاف بحقوق وحريات املرأة الفلسطينية يف التمتع
بسكن الئق وحياة أرسية/خاصة.

 .2الوقف الفوري للهدم غري القانوين للمنازل الفلسطينية
وزيادة االعرتاف بحقوق امللكية للسكان الفلسطينيني.
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 .3االعتداء عىل املدنيني
واستهدافهم
القدس الرشقية ،األرايض الفلسطينية ١٥ ،أيار/مايو  :٢٠١٣امرأة فلسطينية تواجه الرشطة اإلرسائيلية خالل اشتباكات يوم النكبة يف بوابة دمشق ،القدس الرشقية،
 ١٥أيار /مايو ٢٠١٣
االئتامن :رودريكبيلر istock /
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 3االعتداء عىل املدنيني واستهدافهم
 .1 .3أدى االحتالل العسكري داخل األرايض الفلسطينية
املحتلة إىل اندالع موجات عنف ضد السكان الفلسطينيني
عىل يد الجيش اإلرسائييل ،وكان له آثار فادحة عىل الشعور
باألمان لدى النساء والفتيات الفلسطينيات .أما عوامل
العدوان التي تفاقم الوضع املتوتر فهي املداهامت الليلية
واالعتقال ،والقيود املفروضة عىل حرية التنقل مبوجب نظام
التصاريح يف الضفة الغربية وغزة ،والقيود التي تفرضها
القوات اإلرسائيلية عىل املوارد واملساعدات التي تدخل
إىل قطاع غزة .وتتناقض األعامل العدوانية التي تنفذها
القوات اإلرسائيلية تناقضاً مبارشا ً مع القانون الدويل لحقوق
اإلنسان .وقد أشار املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان
يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام  9 ١٩٦٧إىل أن
«املجتمعات الفلسطينية يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس
الرشقية ،تتعرض يف كثري من األحيان إىل إغالق الشوارع ،الذي
يغلق أحياء بأكملها فعلياً ،ونقاط التفتيش ووجود كثيف
للرشطة ،غالباً كشكل من أشكال العقاب الجامعي».
 .2 .3املداهامت الليلية :جمع املركز شهادات  10من
نساء تعرضن ملداهامت ليلية يف منازلهن عىل يد القوات
اإلرسائيلية ،معظمها تحدث بني الساعة الثانية والرابعة
فجرا ً .وكثري من املداهامت عدوانية ومباغتة ،ويتم خاللها
إستخدم الغاز املسيل للدموع بإفراط جنود مدججون
بالسالح يهددون املواطنني عرب تصويب األسلحة نحوهم،

ويطردونهم عنوة من منازلهم يف منتصف الليل ،وت ُتلف
املمتلكات الشخصية أو ت ُرسق 11.وتسبب هذه املامرسة كرباً
نفسياً شديدا ً وإرهاباً للمدنيني ،والسيام األطفال .وكثريا ً ما
تؤدي املداهامت الليلية عىل منازل الفلسطينيني إىل اعتقال
أو إصابة أحد أفراد األرسة ،ويكون طفالً يف كثري من الحاالت.
ويرتك ذلك آثارا ً نفسية طويلة األمد عىل النساء وأطفالهن.
والغرض من املداهامت الليلية كلها ترهيب املدنيني كجزء
من اسرتاتيجية ممنهجة للحفاظ عىل السلطة .ويف كثري من
الحاالت ،أفادت النساء مبعاناة من الصدمة عقب املداهامت
الليلية التي يتعرضن اليها .ويف العام املايض ،قدم املركز
تقريرا ً  12إىل مقرري األمم املتحدة الخاصني يفيد بأن قرابة
 ١٣٦٠مداهمة ليلية لبيوت فلسطينيني تجري كل سنة،
غالبيتها عىل بعد كيلومرتين أو أقل من إحدى املستوطنات
13
اإلرسائيلية.
 .3 .3القيود التي تفرضها إرسائيل عىل املوارد يف غزة :أسفر
تقييد املوارد والحصار عىل قطاع غزة عن انتهاكات للحق
يف الغذاء واملياه واملرافق الصحية ويف أعىل مستوى ممكن
من الصحة البدنية والعقلية ،مام أدى إىل انتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان للمرأة الفلسطينية .وقد تصدت األمم
املتحدة للوضع يف غزة بوصفه إحدى أسوأ األزمات اإلنسانية
يف العرص الحديث.

 .9وثيقة األمم املتحدة  ،70/34/A/HRCالفقرة  ١٦ ،١٦نيسان/أبريل .٢٠١٧
 .10أصوات النساء ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،ترشين الثاين/نوفمرب  – ٢٠١٣حزيران/يونيو .٢٠١٧

http://www.wclac.org/english/einside.php?tag_id=17&srcopt=1&page=15&srckey=Keywords&fromdate=From%20Date&to=date=To%20Date&art_field

« .11مداهامت عسكرية إرسائيلية ليلية عىل مساكن الفلسطينيني يف الضفة الغربية والقدس الرشقية» ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،حزيران/يونيو ،٢٠١٦
http://www.wclac.org/english/userfiles/NIGHT%20RAIDS%20-%20UPDATE%20-%20JUNE%202016.pdf

 .12املرجع نفسه.
 .13أوردت املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه يف تقريرها إىل مجلس حقوق اإلنسان ( 8 ،A/HRC/30/35/Add.1حزيران/يونيو )٢٠١٧
ما ييل:
«تعتقل النساء والفتيات الفلسطينيات بانتظام من الشوارع ونقاط التفتيش اإلرسائيلية ويف مداهامت ليلية عنيفة ملنازلهن أثناء الغارات العسكرية ،حيث تدمر األدوات
املنزلية ويلحق الرضر باملمتلكات .وعند الوصول إىل مركز االستجواب أو االحتجاز ،ال تبلغ السجينات الفلسطينيات بصورة روتينية بحقوقهن وأسباب احتجازهن .وغالباً
ما يحرمن من وجود محام ويحتجزن لعدة أيام أو أشهر قيد االستجواب .كام التقت املقررة مبعتقالت سابقات أكدت تجاربهن هذه املعلومات .كام أرشن إىل تعرضهن
للتعذيب و/أو سوء املعاملة أثناء االحتجاز .وأفيد بأن الرضب والشتائم والتهديدات والتحرش الجنيس مامرسات شائعة ،فضالً عن عمليات التفتيش الجسدي التطفلية
		
التي كثريا ً ما تحدث قبل جلسات املحكمة وبعدها أو أثناء الليل كتدابري عقابية»[ .الفقرة  .]54وتشري املقررة الخاصة أيضاً إىل العنف النفيس الشديد الناجم
		
عن املداهامت الليلية وعمليات التفتيش ،الذي يؤثر تأثريا ً خاصاً عىل املرأة« .أفدن مبحدودية قدرتهن عىل التنقل واملشاركة يف الحياة السياسية واالجتامعية
واالقتصادية ملجتمعهن[ .الفقرتان  ٦١و]٦٢
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ووفق تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
أثرت الزيادة األخرية يف القيود عىل نقطتي التفتيش أربعة-
أربعة وإيربز عىل غزة تأثريا ً كبريا ً عىل املرىض الذين يحتاجون
إىل العالج يف إرسائيل ،ورجال األعامل الذين يعتمدون عىل
سبل كسب العيش خارج غزة ،وأدت إىل توقف مشاريع
البنية التحتية للمياه والرصف الصحي التي متس الحاجة إليها.
14

 .4 .3أعد املركز تقريرا ً  15إىل األمم املتحدة شمل قضايا
شخصية للنساء .ويذكر التقرير أن نظام التصاريح مل يقترص
عىل تقييد الحصول عىل الرعاية الطبية يف غزة ،بل ومنع
األمهات املسافرات مع أطفالهن من تلقي العالج املنقذ
للحياة يف مستشفيات الضفة الغربية والقدس .ومع أن
طلبات الحصول عىل تصاريح آخذة يف االزدياد ،إال أن معدل
القبول آخذ يف التناقص .كام أن تصاريح دخول موظفي
املساعدة اإلنسانية آخذة يف التناقص .وأكد املقرر الخاص
لألمم املتحدة املعني بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
أن نقص املساعدات اإلنسانية واملوارد يؤثر تأثريا ً ضارا ً عىل
النساء وعىل إمكانية التصدي للعنف ضدهن 16.وتعني
القيود أن النساء ال يحصلن عىل دعم نفيس أو أماكن آمنة
إذا كن ضحايا للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،ويؤدي
تراجع الخدمات إىل تفاقم انتشار العنف ضد النساء ،باعتباره
أوسع أشكال العنف يف قطاع غزة 17.إن نظام التصاريح

اإلرسائييل والقيود املفروضة عىل قطاع غزة يؤديان فعلياً إىل
سجن املدنيني يف منطقة ال تتوفر فيها املوارد الكافية أو البنية
التحتية الالزمة لتحقيق أبسط حقوق اإلنسان يف الصحة
والغذاء واملياه واملرافق الصحية .وأعربت اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء أثر الحصار املفروض عىل
غزة عىل حصول الفلسطينيني عىل جميع الخدمات األساسية
18
واملنقذة للحياة.
 .5 .3القيود املفروضة عىل الحق يف التنقل :يشري تقرير
األمم املتحدة يف الدورة الحادية والثالثني ملجلس حقوق
اإلنسان 19إىل وجود أربع نقاط عبور فقط من الضفة الغربية
إىل القدس الرشقية ،وهو ما يعزل منطقة تعترب املركز
االجتامعي واالقتصادي والثقايف لكثري من الفلسطينيني.
وهذا يعني تأثريا ً خطريا ً عىل مستوى املعيشة يف العديد من
املجتمعات املحلية .وباإلضافة إىل ذلك ،يعد نظام التصاريح
للمواطنني يف الضفة الغربية مامرسةغري قانونية وال إنسانية
وتسبب التوترات املستمرة بني الفلسطينيني والقوات
اإلرسائيلية .وتواصل القوات اإلرسائيلية استخدام العقاب
الجامعي املتمثل يف إلغاء التصاريح ردا ً عىل الهجامت التي
تشن عىل اإلرسائيليني .ويؤثر ذلك تأثريا ً مبارشا ً عىل النساء
الاليت يعربن بني نقاط التفتيش ،مام يفاقم انعدام األمن وعدم
االستقرار يف حال وقوع اشتباكات.

« .14استمرار القيود التي تفرضها سلطات األمر الواقع عىل الوصول يف غزة يزيد مصادر القلق اإلنسانية» ،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ٢٩ ،آذار/مارس
https://www.ochaopt.org/content/continuing-access-restrictions-de-facto-authorities-gaza-add-humanitarian-concerns ،٢٠١٧
« .15لجنة األمم املتحدة املستقلة للتحقيق يشأن النزاع يف غزة لعام  ،»٢٠١٤مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠١٥
http://www.wclac.org/english/userfiles/UN%20COMMISSION%20OF%20INQUIRY%20-%20GAZA.pdf

 .16وثيقة األمم املتحدة  ٨ ،2.Add/30/35/A/HRCحزيران/يونيو .٢٠١٧
 .17تقرير الندوة الدولية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف السياق اإلنساين لقطاع غزة ،هيئة األمم املتحدة للمرأة ٢١-٢٠ ،أيلول/سبتمرب ،٢٠١٦
http://palestine.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/09/pr-international-seminar-gbv

 .18وثيقة األمم املتحدة  ،4/CCPR/C/ISR/COالفقرة  ،٢١ ،١٢ترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٤
 .19وضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية» ،الجمعية العمومية لألمم املتحدة ٢٠ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠١٦

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_44_E.doc&action=default&DefaultItemOpen=1
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وأفاد مركز املرأة 20بأن النساء يحرمن من الحصول عىل
الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها بسبب نقاط التفتيش
ونظام التصاريح ،ويف حاالت أخرى يخرتن عدم القيام بالرحلة
الخطرة لتجنب االعتداء وسوء املعاملة .ويشكل انتهاك الحق
يف الصحة ،الذي ميثل أيضاً متييزا ً ضد املرأة ،مامرسة متكررة
متمثلة يف احتجاز النساء الحوامل لفرتات طويلة عند نقاط
التفتيش أثناء سفرهن للحصول عىل الرعاية الصحية .وتحرم

النساء املصابات بأمراض مزمنة من الحصول عىل تصاريح
للحصول عىل خدمات صحية غري متوفرة يف قطاع غزة .وقد
أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء هذه املعاملة
املهينة عند نقاط التفتيش وتأخري أو رفض املرور دون
مربر ،مبا يف ذلك حاالت الطوارئ ،ودعت إرسائيل إىل ضامن
تنفيذ الضوابط األمنية عند نقاط التفتيش بطريقة إنسانية
21
ومحرتمة.

 .6 .3توصيات عامة
 .1اتخاذ إجراءات فورية لوقف إساءات وانتهاكات القوات
اإلرسائيلية بحق النساء واألطفال ،مثل املداهامت 		
الليلية واالعتقاالت يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
 .2إنهاء الحصار املفروض عىل قطاع غزة وضامن حصول
السكان الفلسطينيني بشكل كامل عىل كافة الخدمات
األساسية الالزمة لضامن إعامل حقوقهم يف الغذاء
واملياه واملرافق الصحية ويف التمتع بأعىل مستوى ممكن
من الصحة.
 .3ضامن الوصول اآلمن ودون عراقيل لجميع العاملني يف
مجال املساعدة اإلنسانية واملساعدة اإلنسانية للسكان

املدنيني ،والسامح بنقل املوارد الطبية والغذائية والبنية
التحتية الالزمة.
 .4ضامن حرية الحركة التامة للفلسطينيني يف الضفة الغربية
وخاصة يف غزة من أجل ضامن مستويات معيشة الئقة
للشعب الفلسطيني ومنع الفصل بني املجتمعات املحلية.
 .5توفري وصول الفلسطينيني دون عوائق إىل إرسائيل يف
الحاالت الطبية ،وتوفري خدمات عبور آمنة للمرىض
والجرحى والحوامل.

« .20أصوات النساء :يف ظل املستوطنات» ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي،٢٠١٠ ،

http://www.wclac.org/english/userfiles/English%20WCLAC%20(2).pdf

 .21وثيقة األمم املتحدة  ،CAT/C/ISR/CO/5الفقرتان  ٣٦و ٣ ،٣٧حزيران/يونيو .٢٠١٦
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 .4توسيع املستوطنات
وعنف املستوطنني

«القدس الرشقية ،األرايض الفلسطينية املحتلة  ١ -ترشين الثاين  /نوفمرب  :٢٠١١يقسم الجدار الفاصل اإلرسائييل حي أبو ديس الفلسطيني يف القدس الرشقية»
االئتامن :رودريكبيلر istock
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 4توسيع املستوطنات وعنف املستوطنني
 .1 .4تضمن االستعراض الدوري الشامل األخري إلرسائيل
 ١٦توصية بوقف بناء املستوطنات غري القانونية يف الضفة
الغربية.
 .2 .4تواصل دولة إرسائيل دعم التوسع االستيطاين الذي
يصادر األرايض الفلسطينية بصورة عدائية وغري مرشوعة.
وهذا يشكل العقبة الرئيسة أمام السالم عرب تأجيج التوتر
الذي غالباً ما يتحول إىل عنف بني الفلسطينيني واملستوطنني.
ويخلق عنف املستوطنني عدم استقرار وخوف لدى
الفلسطينيني الذين يعيشون عىل مقربة من املستوطنات يف
األرايض الفلسطينية املحتلة .وقد ذكر املركز يف تقريره 22إىل
األمم املتحدة أنه يف ذلك الوقت ،كان يوجد يف الضفة الغربية
والقدس الرشقية قرابة  ٢٥٠مستوطنة إرسائيلية عدد سكانها
نحو  ٢٥٤ألف نسمة .وتعترب جميع املستوطنات غري قانونية
مبوجب القانون الدويل.
 .3 .4أثارت حالة عائلة دوابشة التي أحرقها مستوطنون،
فتويف ثالثة من أفرادها ،إدانة دولية لعدم تدخل الرشطة
اإلرسائيلية 23.وغالباً ما تتهم الرشطة اإلرسائيلية الفلسطينيني
باالستفزاز وإساءة معاملة املستوطنني ،بينام يبقى
املستوطنون يف منأى عن املالحقة القضائية .وقد جمع املركز
شهادات 24من نساء بشأن ظهور عنف املستوطنني التعسفي،
والسيام ضد النساء واألطفال .وأفادوا بأن كثري من النساء

يخشني أن يتعرض أطفالهن لإلصابة أو االعتقال أو القتل
لوجودهم يف املكان الخطأ يف الزمان الخطأ .وذكرت النساء
أنهن يف حالة تأهب دائم لضامن راحة أرسهن .كام تشعر
النساء بالخوف من مغادرة املنزل مبفردهن بعد التعرض
لهجامت املستوطنني يف النهار والليل .فالعنف الذي ميارسه
الجنود واملستوطنون والتخريب وتدمري املمتلكات الخاصة،
مبا يف ذلك هدم املساكن ،الناجم عن وجود املستوطنات،
يثقل كاهل النساء اللوايت يتحملن مسؤوليات متزايدة عن
25
أفراد األرسة ،مبا فيها مسؤوليات مالية.
 .4 .4يفيد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 26أن هجامت
املستوطنني ،باإلضافة إىل تقييد الحركة وفصل الطرق حول
املستوطنات وفقدان إمكانية الحصول عىل املياه والرتهيب
املسلح ،تؤثر تأثريا ً كبريا ً عىل ظروف معيشة األرس ،خاصة إذا
كانت تعمل يف القطاع الزراعي .فاملدنيون الذين يعتمدون
عىل الدخل الزراعي هم األكرث ترضرا ً من التوسع االستيطاين،
ألن املستوطنني غالباً ما يستهدفون األرايض الزراعية
والرعوية .ففي عام  ،٢٠١٦أقامت سلطة االحتالل تسعة بؤر
استيطانية جديدة ،ووسعت  ٩٠مستوطنة أخرى ،ووضعت
 ٢٥خطة تفصيلية جديدة لبناء مستوطنات عىل األرايض
27
الزراعية الفلسطينية ،وأُعلن عن اعتامد  ٦٤خطة أخرى .

« .22عنف املستوطنني اإلرسائيليني يف الضفة الغربية والقدس الرشقية» ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ٢ ،أيلول/سبتمرب ،٢٠١٥
http://www.wclac.org/english/userfiles/SETTLER%20VIOLENCE%20-%20SEP%202015.pdf

 .23وثيقة األمم املتحدة  ،الفقرتان  ٣٥و ٢٠ ،٣٦كانون الثاين/يناير .٢٠١٦
« .24أصوات النساء ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،ترشين الثاين/نوفمرب  – ٢٠١٣حزيران/يونيو ،٢٠١٧

http://www.wclac.org/english/einside.php?tag_id=17&srcopt=1&page=15&srckey=Keywords&fromdate=From%20Date&to=date=To%20Date&art_field

 .25البيان الشفوي املتعلق بالبند  ٧من جدول األعامل يف الدورة الرابعة والثالثني ملجلس حقوق اإلنسان.
« .26األثر اإلنساين للتوسع االستيطاين بحكم األمر الواقع :السامت املشرتكة واالستنتاجات وامليض قدماً» ،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ١١ ،آذار/مارس
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-de-facto-settlement-expansion-common-features-conclusions-and-way
،٢٠١٧
« .27مركز أبحاث األرايض أصدر نتائج االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية أثناء عام  ،»٢٠١٦املرصد الفلسطيني ألنشطة االستعامر اإلرسائيلية ١٠ ،كانون الثاين/
يناير ،٢٠١٧
http://poica.org/2017/01/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8
%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87/
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ويسبب األثر الضار عىل األرسة ضغوطاً هائلة عىل النساء
الاليت يحاولن توفري االحتياجات األساسية واألمن ألرسهن.
ويفيد املركز بأن العنف الذي ميارسه املستوطنون عادة يبقى
دون عقاب كهدف إسرتاتيجي يف الحصول عىل األرايض من
الفلسطينيني الذين يتعرضون للتهديد ويخشون العودة إىل
أراضيهم.
 .5 .4أوردت املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة يف
تقريرها  28أن « ٧٠ألف فلسطيني وفلسيطينية يعيشون يف
املنطقة ج تعرضوا لعنف املستوطنني ،مبا يف ذلك التحرش
والعنف الجسدي وتدمري املمتلكات .ولهذا العنف أثر
نفيس عىل النساء ،حيث يخفن دامئاً عىل أنفسهن وعىل
أطفالهن .»...والتقت املقررة الخاصة مبدرسني وتالميذ
أوضحوا أنهم ضحايا تواصل الهجامت والتهديد واإلذالل من
املستوطنني املجاورين ،وأحياناً من قوات االحتالل اإلرسائييل
عند نقاط التفتيش التي يتعني عليهم عبورها يف طريقهم إىل
املدرسة ،وهو ما يعوق برامج تعليمهم وعملهم .وأفيد بأن
 ٥٨باملئة فقط من الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون عن

أعامل عنف املستوطنني أدت إىل توجيه اتهام ،مام يدل عىل
انتشار سياسية اإلفالت من العقاب عىل هذا العنف .كام
أعربت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء غياب
املساءلة الفعالة عن هجامت املستوطنني ،ودعت إرسائيل إىل
اتخاذ جميع التدابري الالزمة ملنع العنف ،وحامية الفلسطينيني
بفعالية ،وإجراء تحقيقات فورية شاملة مستقلة ونزيهة،
ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم ،إذا أدينوا ،بعقوبات مناسبة،
وإىل ضامن سبل انتصاف فعالة للضحايا 29.وكررت لجنة
30
مناهضة التعذيب هذه الدعوة.
 .6 .4يف عام  ،٢٠١٧أصدر الكنيست اإلرسائييل  31قانوناً يجيز
بأثر رجعي بناء املستوطنات عىل أراض مملوكة من قبل
فلسطينيني ،فضالً عن املصادقة وترشيع البؤر االستيطانية
التي كانت خارجة عن القانون يف السابق .ويشكل هذا
القانون عقبة كأداء أمام التوصل إىل حل عادل ودائم للرصاع.
كام أنه يعزز دعم الترشيعات ،ويعطي املستوطنني والبناء
غري القانوين أولوية عىل سبل معيشة الفلسطينيني ومطالبهم
املرشوعة باألرض.

 .7 .4توصيات عامة
 .1ضامن وصول الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة،
دون أي عراقيل ،إىل أراضيهم ومنازلهم ،التي وصفت بأنها
«مناطق محرمة» بسبب وجود عنف املستوطنني وقربها
من املستوطنات.

 .2تطبيق إجراءات املالحقة الجنائية ضد املستوطنني الذين
يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيني.

 .28الوثيقة  ،A/HRC/35/30/ADD 01الفقرتان  ٣٥و ٨ ،٣٦حزيران/يونيو .٢٠١٧
 ٢١ ،CCPR/C/ISR/CO/4 .29ترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٤
 .30وثيقة األمم املتحدة  ،CAT/C/ISR/CO/5الفقرتان  ٣٨و ٣ ،٣٩حزيران/يونيو .٢٠١٦
 .31ملخص القانون متاح عىل الرابطhttps://www.loc.gov/law/help/israel-settlement/judea-and-samaria.php :
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 .5اإلخالء القرسي
للفلسطينيني من القدس
املحتلة والعقاب الجامعي
كأداة يف النقل القرسي

سوسيا ،األرايض الفلسطينية املحتلة  ٢٢ -حزيران  /يونيو  :٢٠١٢تواجه النساء الفلسطينيات الجنود اإلرسائيليني يف مظاهرة بالقرب من سوسيا يف تالل الخليل
الجنوبية .وأصدرت السلطات اإلرسائيلية أوامر هدم ضد قرية سوسيا الفلسطينية بأكملها ،التي تقع بالقرب من مستوطنة إرسائيلية تحمل نفس االسم.
االئتامن :رودريكبيلر istock /
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 5اإلخالء القرسي للفلسطينيني من القدس 		
املحتلة والعقاب الجامعي كأداة يف النقل 		
القرسي
 .1 .5يف محاولة للحفاظ عىل األغلبية السكانية ،استخدمت
إرسائيل مجموعة متنوعة من الطرق لتخفيض عدد السكان
الفلسطينيني يف املدينة .ومنذ الضم غري الرشعي للقدس
الرشقية ،تعاملت إرسائيل مع الفلسطينيني كمهاجرين يف
بلدهم ،حيث يتمتع وزير الداخلية اإلرسائييل بصالحيات
تقديرية إللغاء اإلقامة 32.ومييز قانون املواطنة والدخول إىل
إرسائيل (أمر مؤقت )٢٠٠٣ ،يف نهاية املطاف ضد الفلسطينيني
ويهدف إىل خفض عددهم يف القدس .وقد جدد هذا األمر
املؤقت يف حزيران/يونيو  ٢٠١٧للمرة الرابعة عرشة عىل
التوايل 33.ويزعم تقرير األمم املتحدة 34يف الدورة الحادية
والثالثني ملجلس حقوق اإلنسان أن القانون املذكور يتضمن
متييزا ً صارخاً ،أدى يف النتيجة إىل فصل األزواج عن الزوجات
واآلباء عن األبناء والعائالت املمتدة عن بعضها البعض،
ويسبب مضاعفات مؤملة للنساء اللوايت يحاولن البقاء مع
عائالتهن يف القدس والضفة الغربية.

 .2 .5يعد إلغاء اإلقامة األداة األكرث مبارشة املستخدمة لنقل
الفلسطينيني قرسا ً من القدس الرشقية .ووفقاً لوزارة الداخلية
اإلرسائيلية ،ألغت إرسائيل أكرث من  ١٤٥٠٠إقامة لفلسطينيني
من القدس منذ عام  ١٩٦٧حتى اليوم 35.وقد وسعت إرسائيل
نطاق تدخلها التنظيمي ،ما سهل نقل فلسطينيي القدس قرسا ً،
مثل «سياسة مركز الحياة» 36.وتتطلب هذه السياسة إثبات أن
مركز حياة الشخص يف القدس أو إرسائيل ،وإذا تجاوز الشخص
هذه املدة باإلقامة خارج املنطقة املذكورة ،فهناك احتامل
قوي بفقدان حق إقامته يف املدينة .وتعترب إرسائيل االنتقال
إىل الضفة الغربية أو غزة إقامة يف الخارج .عالوة عىل ذلك،
ألغى وزير الداخلية عددا ً من إقامات الفلسطينيني من القدس
املحتلة عىل أساس «اإلخالل بالوالء» لدولة إرسائيل .وأعربت
نساء يسكن يف القدس دون ترصيح إرسائييل عن شعورهن
بأنهن يعشن يف سجن ،ألنهن معرضات لخطر التوقيف من
الجيش أو الرشطة إذا خرجن من منازلهن .ومبا أنهن ال
يستطعن عبور نقاط التفتيش ،فإنهن ال يستطعن رؤية أرسهن
يف الضفة الغربية.

 .32املادة ( 11أ) من قانون الدخول إىل إرسائيل لعام « :١٩٥٢يجوز لوزير الداخلية وفق تقديره أن يلغي أي ترصيح إقامة مبوجب هذا القانون...
 .33املصدر متاح عىلhttp://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press12.06.17w.aspx :
« .34وضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية» ،الجمعية العمومية لألمم املتحدة ٢٠ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠١٦
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_44_E.doc&action=default&DefaultItemOpen=1

 .35معلومات عن السياسات التمييزية إزاء الفلسطينيني يف القدس الرشقية .متاح عىل:

http://visualizingpalestine.org/visuals/living-under-policies-of-colonisation-jerusalem

 .36قامئة الوثائق املطلوبة إلثبات «مركز الحياة»« :سجل كامل بفواتري الكهرباء والغاز واملياه والهاتف والخليوي واإليجار ورضيبة رسوم األمالك (أرنونا) ،وكذلك السجالت
املرصفية ،وشهادات تعليم األطفال ،وأية وثيقة أخرى تطلبها وزارة الداخلية»« .األرس الفلسطينية تحت التهديد» ،جمعية سانت إيف ،كانون األول/ديسمرب ،٢٠١٣
http://www.saintyves.org/uploads/files/10_years_freeze_of_family_unification_in_jerusalem.pdf
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 .3 .5تعيش النساء الفلسطينيات أيضاً يف خوف من
االنفصال عن أطفالهن يف حال نقلن قرسا ً .وتفقد النساء الاليئ
يعشن يف القدس تصاريح اإلقامة املؤقتة من خالل إجراء مل
شمل األرسة إذا قرر الزوج الطالق أو الزواج مرة أخرى .وإذا
كان لدى األطفال إقامة يف القدس وبقوا مع األب ،فإن األم لن
تستطيع العيش يف املدينة التي يعيش فيها أطفالها ،أو حتى
زيارتهم .وإذا وقعت املرأة ضحية عنف يف األرسة ،سترتدد
يف الذهاب إىل السلطات اإلرسائيلية خشية نقلها قرسا ً خارج
القدس وفقدان حضانة أطفالها .وإذا طلقت امرأة مقدسية
من فلسطيني وقررت العودة إىل القدس الستعادة إقامتها
فيها37،تحتجز يف منزل األرسة دون أن يكون لها وضع قانوين.
ويف األرس التقليدية ،تحرم النساء من الحقوق األساسية كالحق
يف التنقل أو العمل ،باإلضافة إىل وصمة العار بسبب طالقهن.
أجرى املركز مقابالت مع نساء نرشت يف تقرير 38خلص إىل
أن عملية تقديم طلب مل الشمل الطويلة ترتك املرأة يف حالة
من الضعف املايل واالجتامعي ،غري قادرة عىل الحصول عىل
التأمني الصحي أو استحقاقات الضامن االجتامعي أو العمل
بأجر جيد .وبحسب تقرير 39صادر عن مركز الدفاع عن الفرد
(هاموكيد) ،تلقت وزارة الداخلية اإلرسائيلية  ٢٦٣٢طلب
مل شمل منذ عام  ،٢٠١٢ويقيم حالياً  ٩٩٠٠فلسطينياً يف
القدس الرشقية دون الحصول عىل حقوق الضامن االجتامعي.
ويحظر مل الشمل متاماً عىل أرس غزة والقدس.
 .4 .5يف كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٧أعيد تقديم مرشوع
قانون 40يف الكنيست ملنح وزارة الداخلية صالحية إلغاء

اإلقامة الدامئة لألشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه يف ارتكابهم
هجامت ضد إرسائيل ،فضالً عن أفراد أرسهم .وتتأثر النساء
بشكل مجحف بهذا الشكل من أشكال العقاب الجامعي ألن
الرجال غالباً ما يكونوا ضحايا للقتل أو االعتقال خارج نطاق
القضاء من جانب إرسائيل.
 .5 .5عقب هجوم مزعوم ينفذه فلسطيني ،تفقد األرسة
منزلها بسبب الهدم أو اإلغالق العقايب .ويفقد كثري من
النساء وغريهن من أفراد األرسة تصاريح اإلقامة يف القدس
عقاباً لهم وبالتايل ينقلون قرسا ً .وقد أعربت لجنة مناهضة
التعذيب يف مالحظاتها الختامية إىل إرسائيل عن قلقها من أن
«سياسة الهدم العقايب للمنازل التي يسكنها أشخاص يزعم
أنهم ارتكبوا هجامت ضد اإلرسائيليني قد استؤنفت يف متوز/
يوليو  ٢٠١٤بعد تعليقها وعدم استخدامها منذ عام ،٢٠٠٥
مع استثناءين يف عامي  ٢٠٠٨و ،٢٠٠٩يف انتهاك للامدة ١٦
من االتفاقية» 41.وقد اعتربت لجنة مناهضة التعذيب أن هدم
املنازل رضب من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة ،ويشكل انتهاكاً اللتزامات إرسائيل مبوجب اتفاقية
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
42
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
كام دعت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان إرسائيل إىل وضع
حد فوري لعمليات الهدم العقايب وتوفري سبل انتصاف فعالة
43
لضحايا تدمري املمتلكات واإلخالء القرسي والنقل القرسي.

 .37ليك يستعيد الفلسطينيون إقامتهم يف القدس ،يتعني عليهم إثبات أن «مركز حياتهم» يف القدس ملدة ال تقل عن سنتني .ولكن عندما ال تتمتع هؤالء النساء بأي وضع
قانوين ،فهذا يعني أنهن يجب أن يعشن سنتني دون أي وضع قانوين يف املدينة.
« .38أصوات النساء :يف ظل املستوطنات» ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي،٢٠١٠ ،
http://www.wclac.org/english/userfiles/English%20WCLAC%20(2).pdf

« .39تبني بيانات وزارة الداخلية التايل :يعيش حوايل  ١٢٥٠٠فلسطيني يف إرسائيل بفضل عمليات مل شمل األرسة؛ نحو  ٨٠باملئة منهم من دون حقوق ضامن اجتامعي أو
وضع قانوين يف إرسائيل» ،مركز هاموكيد للدفاع عن الفرد ١٨ ،أيار/مايو http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1729 ،٢٠١٦
 .40يف كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٦اتخذ عضو يف الكنيست عن حزب الليكود خطوات القرتاح مرشوع قانون يسعى إىل منح وزير الداخلية صالحية إلغاء ترصيح اإلقامة 		
الدامئة لألشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه يف ارتكابهم هجامت ضد إرسائيل أو أفراد أرسهمب .ووفقاً ملرشوع القانون ،فإن أفراد األرسة هم أزواج أو آباء أو أطفال .ويف
كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٧أعيد طرحه عىل جدول أعامل الكنيست .وينص مرشوع القانون الخطري هذا عىل عقوبات صارمة بإلغاء اإلقامة كأداة قانونية يف النظام القانوين
اإلرسائييل ،من خالل تزويد وزير الداخلية بأساس قانوين رصيح ملزيد من إلغاء اإلقامة العقايب.
«مرشوع قانون طرد عائالت الجناة مدرج يف جدول األعامل مرة أخرى يف إرسائيل :بسبب» الصعوبات القانونية «تأجلت املداوالت ملدة ثالثة أشهر» ،مركز هموكيد
للدفاع عن الفرد ١٦ ،كانون الثاين/يناير http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1825 ،٢٠١٧
 ،CAT/C/ISR/CO/4 .41الفقرة ٣٣
 .42املادة ( 16وثيقة األمم املتحدة  ،)CAT/C/ISR/CO/5الفقرتان  ٤٠و ٣ ،٤١حزيران/يونيو .٢٠١٦
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 .6 .5تلغي إرسائيل أيضاً استحقاقات الضامن الصحي
واالجتامعي عقاباً ألفراد أرس املهاجمني املزعومني .وترتتب
عىل هذه السياسات عواقب وخيمة عىل حياة النساء
44
واألطفال الفلسطينيني .وقد نوهت لجنة حقوق اإلنسان
إىل أن حظر العقاب الجامعي ال ميكن تقييده ،حتى يف
حاالت الطوارئ .ويف كثري من األحيان ،يتعني عىل املرأة
أيضاً أن تواجه سوء املعاملة النفسية التي تفرضها إرسائيل

عليها من خالل االعتقال واالحتجاز ومداهمة املنازل ،فض ًال
عن احتجاز جثث أفراد األرسة املتوفني ،وحفظها يف الثالجات
اإلرسائيلية لشهور قبل إعادتها إىل األرسة لدفنها .وقد حددت
لجنة مناهضة التعذيب هذه املامرسات ،مبا فيها مامرسة
االحتفاظ بالجثث ،بوصفها انتهاكاً للامدة  ١٦من اتفاقية
مناهضة التعذيب.

 .7 .5توصيات عامة
 .1التوقف فورا ً عن مامرسة إلغاء اإلقامة وإعادة النظر يف
قانون الدخول إىل إرسائيل الذي يجيز لوزارة الداخلية
إلغاء حقوق اإلقامة للفلسطينيني.

 .4الكف فورا ً عن جميع مامرسات العقاب الجامعي
وإلغاء القوانني التي تجيز للجيش اإلرسائييل هدم املنازل
الفلسطينية وإغالقها ومصادرة األرايض التي بنيت عليها.

 .2إعادة إقامة جميع الفلسطينيني الذين يرغبون يف إعادة
وضع إقامتهم يف القدس ومنح جميع املقيمني الحاليني يف
القدس الحق يف البقاء إىل أجل غري مسمى.

 .5وقف مامرسة اإلخالء القرسي والتهديد بالهدم التي
تؤثر سلباً عىل الصحة البدنية والنفسية للمرأة الفلسطينية
وأرستها.

 .3القيام عىل الفور برفض «األمر املؤقت» لقانون املواطنة
والدخول إىل إرسائيل ( )٢٠٠٣املتعلق بلم الشمل .منح
صفة املقيم يف القدس للمتزوجني واملتزوجات من حملة
الهوية املقدسية.

 .43وثيقة األمم املتحدة ، CCPR/C/ISR/CO/4الفقرة( 9أ) ٢١ ،ترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٤
« .44حقوق اإلنسان األساسية يف العهدين» ،مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،أيلول/سبتمرب .٢٠١٣
http://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/TreatyBodies/Page%20Documents/Core%20Human%20Rights.pdf
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 .6استهداف املدافعات
عن حقوق اإلنسان
والصحفيات والناشطات
القدس الرشقية ،األرايض الفلسطينية  ١٥ -أيار /مايو  :٢٠١٣اشتبكت الرشطة اإلرسائيلية مع الفلسطينيني احتفاال بذكرى النكبة يف بوابة دمشق ،القدس الرشقية،
 ١٥أيار /مايو ٢٠١٣
االئتامن :رودريكبيلر istock /
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 6استهداف املدافعات عن حقوق اإلنسان 			
والصحفيات والناشطات
 .1 .6تواصل إرسائيل معاملتها العدوانية وغري القانونية
للمدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان بسبب تغطيتهم
لالنتهاكات اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني واستمرار حضورهم
يف املظاهرات السلمية .وكثريا ً ما استُهدفت املدافعات
عن حقوق اإلنسان وعانني بشدة من هذه االعتداءات
املجحفة 45.وقد أعربت املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد
املرأة وأسبابه وعواقبه ،يف تقريرها األخري ،عن قلقها إزاء
«تزايد العنف الذي يستهدف الناشطني يف مجال حقوق
املرأة ،فضالً عن زيادة تجريم االحتجاجات» 46.كام خصص
املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض
الفلسطينية املحتلة منذ عام  ١٩٦٧جزءا ً كبريا ً من تقريره
األخري 47لوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
تقارير عن تهديدات وهجامت .وذكر أنه مبوجب اإلعالن
الدويل للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،يجب حامية عمل
هؤالء إىل جانب حقهم يف حرية التعبري والتجمع السلمي.
 .2 .6تتعرض الناشطات والصحفيات ملداهامت ليلية
واعتقاالت وتدابري عقابية بحجة «التحريض» 48،أو بعد
انتقادهن مامرسات االحتالل اإلرسائييل  ،مبا يف ذلك عىل
قنوات التواصل االجتامعي مثل الفيسبوك .وعقب اتفاق
العام املايض بني فيسبوك وإرسائيل ملكافحة «التحريض ضد

إرسائيل» ،زادت إىل حد كبري مالحقة الناشطات والصحفيات
وإدانتهن 49.وقد حالت هذه الهجامت دون تدفق املعلومات
بحرية وانتهكت حقوق الفلسطينيني يف حرية التعبري انتهاكاً
جسيامً 50.ويف الواقع ،تتخذ إرسائيل تدابري غري قانونية ملنع
الفلسطينيني من الدفاع عن حقوقهم أو من أي تعبري ذي
طابع سيايس .وتنتهك هذه التدابري القانون الدويل لحقوق
اإلنسان واملبادئ املتعلقة بحرية التعبري وتكوين الجمعيات،
واستحقاقات املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف
51
القيام بعملهم عىل اإلنرتنت.
 .3 .6يحظر األمر العسكري اإلرسائييل رقم  ١٠١لسنة
 52 ١٩٧6مختلف املظاهرات واالحتجاجات والتجمعات التي
ترض باملصالح السياسية إلرسائيل .ويربر هذا األمر استهداف
املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ملنعهم من التعبري
السيايس السلمي .وتتعرض املدافعات والصحفيات وطالبات
اإلعالم الفلسطينيات لشتى أشكال االنتهاكات عىل يد قوات
االحتالل اإلرسائييل من خالل املضايقة واالعتداء الجسدي
والرقابة ومصادرة املعدات واالستجواب وتقييد الحركة
واالحتجاز واالعتقال وحامية عنف املستوطنني ،وجميعها تحد
بفعالية من قدرة املدافعات عىل مواصلة عملهن من أجل
تعزيز حقوق الفلسطينيني.

 .45تقرير األمم املتحدة بشأن االستهداف املتكرر للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ٢٩ ،متوز/يوليو ،٢٠١٥
http://www.wclac.org/english/etemplate.php?id=1601

 .46تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ،أثناء زيارتها إىل إرسائيل ،الوثيقة  ،A/HRC/35/30/ADD 01الفقرتان  ٥١و ٨ ،٥٢حزيران/يونيو 		
.٢٠١٧
 .47تقرير املقرر الخاص املعني بوضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام  ،١٩٦٧الوثيقة ،A/HRC/34/70الفقرة  ١٣ ،٦١-٣٠نيسان/أبريل .٢٠١٧
 .48ينبغي أن تكفل الدول توافق تدابري مكافحة اإلرهاب مع املعايري الدولية عند استخدام تعاريف كالتحريض واإلرهاب (قرار اعتمده مجلس األمن  ١٦٢٤لعام .)٢٠٠٨
« .49فيسبوك وإرسائيل سيعمالن عىل مراقبة املنشورات التي تحرض عىل العنف» ،الغارديان ١٢ ،أيلول/سبتمرب ،٢٠١٦
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/12/facebook-israel-monitor-posts-incite-violence-social-media

« .50وسائل التواصل االجتامعي ...مكان جديد ملراقبة الصحفيني ومالحقتهم» ،املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية «مدى»،
http://www.madacenter.org/images/text_editor/FBviolationsE.pdf

 .51التقرير السنوي ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي،

http://www.wclac.org/english/userfiles/WCLAC%20Annual%20Narrative%20Report%202016%20-%20Final.pdf

« .52األمر العسكري  ،»١٠١بتسيلم  -مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة ٨ ،أيلول/سبتمرب ]3:41[ ،٢٠١١
http://www.btselem.org/demonstrations/military_order_101
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 .4 .6يف الفرتة بني  ٢٠١٣وأيار/مايو  ،٢٠١٧رصد مركز مدى
ووثق  ١١٦انتهاكاً ضد صحفيات وطالبات إعالم فلسطينيات.
وخالل هذه الفرتة ،شكلت االعتداءات الجسدية أكرث من ٥٠
باملئة من مجموع انتهاكات قوات االحتالل بحق الصحفيات،
التي تشكل رضباً من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة .واالنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني
واملدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيني والصحفيات
ليست جسدية فحسب بل ونفسية ،وتهدف إىل ترويع
الصحفيني والصحفيات ونشطاء حقوق اإلنسان وخلق رقابة
ذاتية .باإلضافة إىل ذلك ،يستخدم املستوطنون اإلرسائيليون
واملنظامت املوالية إلرسائيل وأعضاء يف الحكومة أساليب
تكتيكية للتالعب بالرأي العام والتسبب يف توتر وخوف داخل
املجتمع اإلرسائييل وخارجه حيال املدافعني واملدافعات عن
حقوق اإلنسان  53الذين يعارضون السياسات اإلرسائيلية
54
ويفضحون انتهاك إرسائيل للقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
 .5 .6أدت هذه االنتهاكات املمنهجة أيضاً إىل تقليل التغطية
من جانب الصحفيني والصحفيات الفلسطينيني .ويعني األثر
الجسدي واالجتامعي والنفيس الجسيم واملجحف ملثل هذه
االنتهاكات ضد الصحفيات أن احتامل تغطيتهن لالنتهاكات
والتطورات اإلرسائيلية أقل بكثري ،وهو ما يقلل من انتشار
آراء املرأة وشواغلها يف وسائط اإلعالم الرئيسة .فالصدمة التي
تعاين منها الصحفيات يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
الرشقية تدفع كثريات منهن إىل التخيل عن حياتهن املهنية،
مام يحد من وجود النساء املحدود أصالً يف تلك املجاالت
واألوضاع الصعبة.

 .6 .6ال تزال إرسائيل تقيد حركة الصحفيني والصحفيات
الفلسطينيني وتطبق سياسات متييزية ضدهم .ومينع
الصحفيون والصحفيات عموماً من التنقل بحرية لتغطية
األحداث يف الضفة الغربية و يف قطاع غزة بسبب استمرار
الحصار العسكري ألكرث من عقد ،وكذلك يف القدس الرشقية.
عالوة عىل ذلك ،ما زالت إرسائيل متارس نقل السجناء
الفلسطينيني ،وبينهم صحفيون ،خارج األرايض الفلسطينية
املحتلة ،يف انتهاك جسيم التفاقية جنيف الرابعة (املواد ٤٩
و ٦٧و 55.)١٤٧وال تؤثر االعتداءات املنهجية عىل الصحفيني
والصحفيات الفلسطينيني عىل الحامية الجسدية للصحفيني
فحسب بل وتقوض مبدأ التمييز .إذ ينبغي عدم إخضاع
املدنيني ،ومن بينهم اإلعالميني ،العتداءات مبارشة .ومل
تظهر الشهادات التي جمعها مركز مدى دليالً عىل وقوع
ضحايا إعالميني بصورة عرضية ،بل نتيجة استهداف متعمد
للصحفيني .وتظهر األدلة املجمعة أن الصحفيني والصحفيات
الفلسطينيني الذين تعرضوا ألعامل عنف ،وكانوا يرتدون
سرتات صحافية ،مل يتورطوا مبارشة يف أي أعامل قتالية ،وكانوا
يؤدون واجباتهم املهنية .باإلضافة إىل ذلك ،مل تظهر أي من
الحاالت التي رصدها مركز مدى أن الصحفيني والصحفيات
املستهدفني كانوا مراسلني حربيني ،بل صحفيني مستقلني ومن
دون مرافقني مسلحني األمر الذي من شأنه يف بعض األحيان
أن يتسبب يف خلق سوء تفاهم يف التمييز بني املدنيني
(الصحفيني) واملقاتلني أو الحراس املسلحني 56.ومل تحصل أي
من الصحفيات عىل تعويض قانوين إما ألنهن كن خائفات
جدا ً من اإلبالغ أو ألن السلطات اإلرسائيلية مل تحقق يف هذه
57
االنتهاكات أو تالحقها قضائياً.

 .53ال تستخدم إرسائيل العنف التمييزي القائم عىل النوع االجتامعي ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان
« .54وسائل التواصل االجتامعي ...مكان جديد ملراقبة الصحفيني ومالحقتهم» ،املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية «مدى»،
« .55اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)» ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ١٢ ،آب /أغسطس ،١٩٤٩
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html

 .56القاعدة  ٣٤من دراسة القانون العريف للجنة الصليب األحمر الدويل.
« .57وسائل التواصل االجتامعي ...مكان جديد ملراقبة الصحفيني ومالحقتهم» ،املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية «مدى»،
http://www.madacenter.org/images/text_editor/FBviolationsE.pdf
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 .7 .6التوصيات
 .1احرتام وحامية وضامن حرية التعبري وحرية التنقل لجميع
الفلسطينيني ،مبا يف ذلك رفع حظر السفر وإتاحة وصول
كاف للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني.
 .2الوقف الفوري لإلجراءات التمييزية والعقابية بحق
الصحفيني والصحفيات الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية
املحتلة (مبا فيها القدس الرشقية) يف القانون واملامرسة ،مبا
يف ذلك االحتجاز اإلداري والتعسفي ،والرتحيل خارج
األرايض الفلسطينية املحتلة ،وسوء املعاملة ،وإجراء تحقيق
مستقل يف جميع هذه الحاالت.
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 .3االلتزام كقوة احتالل بالسامح بدخول املقررين الخاصني
املعنيني باألرايض الفلسطينية املحتلة والتعاون مع فرقهم.
 .4تنفيذ مشاورات دولية تراعي الفوارق بني الجنسني مع
الصحفيات واملدافعات عن حقوق اإلنسان لتقييم جميع
السبل املمكنة لتحسني أوضاعهن التي قد تشمل توفري
تقنيات االتصاالت لتحسني سالمتهن ،وتأمني النقل واألمن
يف منازلهن ومكاتبهن ،والوصول الفوري إىل إجراءات النداء
العاجل لآلليات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان يف الحاالت
التي يتعرضن فيها لألذى من جانب السلطات اإلرسائيلية أو
من يعملون بالنيابة عنها.

موجز عن املنظامت
املشاركة
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موجز عن املنظامت املشاركة
مركز العمل املجتمعي ()CAC
مركز العمل املجتمعي ،التابع لجامعة القدس ،منظمة فلسطينية حقوقية غري ربحية .أنشئ املركز عام  1999من قبل جامعة
القدس لتمكني السكان الفلسطينيني .يسعى املركز اىل متكني الفلسطينيني من الحصول عىل حقوقهم األساسية يف ظل االحتالل.
يوفر املركز خدمات قانونية مجانية للفلسطينيني من القدس ،وكذلك خدمات التنظيم والتمكني املجتمعية .اخريا ً؛ تعمل وحدة
املنارصة الدولية عىل رصد انتهاكات االحتالل بحق فلسطينيي القدس والضغط الدويل مع الرتكيز بشكل رئييس عىل قضية
التهجري القرسي للفلسطينيني.

املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى)
يف العام 2006تحول مركز «مدى» من حلم إىل مؤسسة تسعى للتغيري نحو األفضل .ليصبح للصحفي مؤسسه تدعمه وتقف
إىل جانبه حني تنتهك حقوقه من أي طرف كان ،بعد أن كان يناضل فردياً يف الدفاع عن رأيه ومهنيته .ولتوعي وتدعم املجتمع
الصحفي يف تفتيت صخور الرقابة الذاتية لينطلق بإبداعه دون خوف ،من أجل تكريس الصحافة كسلطة رابعة يف املجتمع
تساهم يف تطوره والتصالح مع ذاته.
تأسس مركز «مدى» لذلك كله من قبل مجموعة من الصحفيني والشخصيات املهتمة الذين شعروا أن وقت التغيري قد حان،
ليعملوا بشكل طوعي ملدة سنتني ،لينطلق بعدها كمركز فاعل يف الدفاع عن حقوق الصحفيني من خالل تقديم االستشارات
القانونية لهم ،وفضح االنتهاكات بحقهم ،والتوعية بالحق يف حرية التعبري وبحقوق الصحفيني ،وللمساهمة بشكل جدي يف
تنمية اإلعالم الفلسطيني ليقوم بدوره الحقيقي يف حياة املجتمع الفلسطيني الت ّواق للحرية والدميقراطية والتقدم.
يخطط املركز ويعمل بشكل علمي ممنهج متواصل حتى يحدث التغيري ،إذ يتم التخطيط بناء عىل دراسات تشخص الواقع
والتحديات التي يجب العمل عليها يف هذا املضامر .ويتم اشتقاق الربامج واألنشطة بنا ًء عليها ،حيث تنفذ الحقاً بالتعاون مع
املؤسسات الرشيكة ،وال يقبل املركز أي متويل مرشوط ال يتامىش مع رؤيته وخططه.
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مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي
تأسس مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي يف العام  1991كمؤسسة فلسطينية مستقلة غري ربحية تسعى إىل تطوير
مجتمع فلسطيني دميقراطي يقوم عىل مبادئ املساواة بني الجنسني والعدالة االجتامعية .وتتمثل رؤية املركز يف تعزيز حقوق
املرأة يف مجتمع دميوقراطي تسوده العدالة واملساواة وفقا للمعايري الدولية لحقوق االنسان ،ويتمتع املركز بصفة استشاريه
لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة ( .)ECOSOCيلعب املركز دورا بارزا يف التصدي للعنف القائم النوع
االجتامعي من خالل الرصد والتوثيق وبرامج املنارصة عىل املستويني املحيل لتطوير السياسات والترشيعات التي تكفل
العدالة واملساواة ،واملنارصة عىل املستوى والدويل من خالل توثيق انتهاكات االحتالل االرسائييل للقانون الدويل االنسان
وحقوق االنسان.

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هي منظمة دولية غري حكومية ( )NGOلديها ا ٔقسام وطنية تغطي كل القارات ،ومركز
أمانة دولية مقرها يف جنيف ،ومكتب يف نيويورك يعنى يف أعامل األمم املتحدة.
منذ تأسيسها يف عام  ،1915جمعت الرابطة نساء من جميع ا ٔنحاء العامل ليتحدن يف العمل من ا ٔجل السالم من خالل وسائل
الالعنف وتعزيز العدالة السياسية واالقتصادية واالجتامعية للجميع.
نهجنا هو دامئا الالعنف ،ونستخدم األطر القانونية والسياسية الدولية القامئة لتحقيق تغيري جوهري يف طرق صياغة مفهوم
الدول وتص ّديها لقضايا الجندر ،والعسكرة ،والسالم ،واألمن.
قوتنا تكمن يف قدرتنا عىل ربط الصعيدين الدويل واملحيل .نحن فخورات جدا لكوننا واحدة من اوىل املنظامت للحصول عىل
املركز اإلستشاري مع األمم املتحدة ،واملنظمة الوحيدة املعرتف بها كمنظمة مناهضة للحروب ضد النساء.
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