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 إلجراءات الخاصة لألمم المتحدةاإلى مشترك  عاجلنداء 
 

إياد  النديرمصطفى  الفلسطينيالصحفي ر الوشيك للمصو  إسرائيل : ترحيل مشترك عاجلنداء 
 القدس الشرقيةالخروف من 

 
 مقدم من:

، ومركز القانونية وحقوق االنسانمركز القدس للمساعدة ، و مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق االنسانمؤسسة الحق، و 
 ومنظمة العفو الدولية ،االئتالف األهلي للحقوق الفلسطينية في القدسو ، العمل المجتمعي بجامعة القدس
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 : لعناية
 ،1967عام البحالة حقوق اإلنساااااان ري األرل النيساااااتينية المحتية من   ر األمم المتحدة الخاص المعني  مقر   

 السيد مايكل لينك، 
 
 ، السيد دينيد كاي، بتعزيز وحماية الحق ري حرية الرأي والتعبير ر األمم المتحدة الخاص المعني  مقر   و 
 
 . ر(المقر    -غ )الرئيسريل هون - لسيد سيونغا، رريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسنيو 

 
 : ، والسيد كاي والسيد هونغحضرات السيد لينك

 يواجهالترحيل الوشاااااااااااااايك ال ي بخصااااااااااااااوص عة أدناه ه ا النداء العاجل المشااااااااااااااترك إلى واليات م ه المنظمات الموق  توج  
 اإلسااااااااارائييية، واعتقاله. رقد اعتقيت القوات القدس الشااااااااارقيةيقتن ري  ، وهو ريساااااااااتيني  إياد الخروف النديرمصاااااااااتنى 

االحتجاز ري سااااجن جنعون  رهن زال ال، و 2019الثاني/يناير كانون  22 من رجر يوم 3:00الساااااعة  مصااااتنى حوالي
عيى نحو يخالف أحكام . ويواجه مصاااتنى الترحيل الوشااايك إلى األردن، 2019نيساااان/أبريل  26ري النقب، حتى يوم 

 ليقانون الدولي. 
 

 وقائع الحالة 
ني. ريساااااااتي مقدساااااااي   جزائرية وأب   عاًما، ري الجزائر ألم   32من العمر إياد الخروف، ال ي يبيغ  النديرد مصاااااااتنى ل  و  

، حيث ال يزال مقيًما القدس الشااارقيةسااارته إلى ، انتقل مصاااتنى وهو ري الثانية عشااارة من عمره م  أ  1999وري العام 
، باشااار والد مصاااتنى اإلجراءات التي ترمي إلى تساااوية وواااعه القانوني ري القدس 2000من  ذلك الحين. وري العام 

 حينها ساارةن عيى األ  . وكان يتعي  اإلساارائيييةلساايتات إلى االسااتة،  وأبناؤهل أساارته، التي ت اام زوجته م  شاا   م طيًبا ليم  وقد  
سااارته اسااات رق والده وأ  هو الشااار  ال ي و  1،بشااا"ن كمركز الحياةك اإلسااارائيييةأن تساااتوري الشااار  ال ي تنرواااه السااايتات 

ذلك مؤهًًل بسبب د ع  الثامنة عشرة من عمره، ولم ي   سبعة أعوام الستينائه. وبحيول ذلك الوقت، كان مصتنى قد تجاوز
تمنح  اإلسرائيييةولم ت ن وزارة الداخيية  2.هو بالنيابة عن أسرتهئه تسجيل أبنالتقديم طيب  والالشمل  ليحصول عيى لم  

 ريماالشمل،  م مصتنى من لم  ر  ح  قد الثامنة عشرة. و  الشمل ري ذلك الحين إال ليزوج أو الزوجة واألطنال دون سن   لم  
 . القدس الشرقيةنح بقية أرراد أسرته تصاريح اإلقامة ري م  
 

                                                           
هم مكان ل دائمة ري القدس أن يثبتوا عيى الدوام أنتشتر  سياسة كمركز الحياةك التي تنروها إسرائيل عيى النيستينيين ال ين يحميون إقامة  1

قة، من قبيل عقود اإليجار، وصكوك مي ية المنازل، وإيصاالت ال رائب، األدلة الموث  من  واف  إقامة دائم ري القدس من خًلل تقديم عدد 
 هالنيستينيين المقيمين ري المدينة تقديم ه  س ري المدارس، من جمية وثائق متيوبة أخرى. وري حال لم يكن ري و   ءبنااألووثائق تسجيل 

 نظر: أريها. ال ي يحميونه ، رقد يواجهون ختر رقدان حقوقهم ري اإلقامة ري القدس وسحب وو  اإلقامة الدائمة الوارية السجًلت
Al-Haq, ‘The Jerusalem Trap’ (2010), available at: http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/the-jerusalem-trap?category_id=6  

، وهو منشور عيى الموق  اإلل تروني: ‘مصور صحني مقدسي معر ل ليترحيل’منظمة العنو الدولية،  2
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1501582019ARABIC.pdf  

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-jerusalem-trap?category_id=6
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-jerusalem-trap?category_id=6
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1501582019ARABIC.pdf
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 بقاءمن أجل الحصااول عيى تصااريح إقامة يساامح له بال اإلساارائيييةالمحاكم  أماموررعت أساارة مصااتنى عدة التماسااات 
 ةإنسااااني العتبارات( B1مصاااتنى ت"شااايرة عمل من ر ة ) اإلسااارائيييةالقدس. وري نهاية المتاف، منحت السااايتات  ير

 1و 2014تشاااااارين األول/أكتوبر  27 ي  يوم الواقعة بين، وكانت ه ه الت"شاااااايرة سااااااارية عيى مدى النترة 2014ري العام 
مه التيب ال ي قد   اإلساااااارائيييةت وزارة الداخيية ، رر اااااا2016. وري شااااااهر حزيران/يونيو 2015األول/أكتوبر تشاااااارين 

جهاز األمن لها مها ، وذلك اساااااااتناًدا إلى معيومات سااااااارية قد  مزعومة أمنيةكألساااااااباب كمصاااااااتنى لتجديد ه ه الت"شااااااايرة 
 طًلع عييها. ه االتس  مصتنى وال محامي، وهي معيومات لم يكن ري و  اإلسرائييي

 
ري وقت الحق. وري شاااااهر ر رض ، ول ن اسااااات ناره اإلسااااارائيييةاسااااات"نف مصاااااتنى القرار الصاااااادر عن وزارة الداخيية 

صااااادرت أوامر مؤقتة مصاااااتنى اسااااات ناًرا أمام محكمة االسااااات ناف. وري ه ه األثناء،  ةمحامي ت، ررع2017أيار/مايو 
إلى أن تصاااادر الساااايتات قراًرا بشاااا"ن حالته. وبعد ذلك، ساااامحت وزارة  القدس الشاااارقيةري  مكوثتساااامح لمصااااتنى بال

، التي تحمل هوية مقدساااااااااية )ووااااااااا  اإلقامة نورل زارتمام نالشااااااااامل م  زوجته،  الداخيية لمصاااااااااتنى بتقديم طيب ليم  
 الدائمة(. 

 
ما باالستناد إلى تنى مه مصالشمل ال ي قد   ، رر ت وزارة الداخيية طيب لم  2018األول/ديسمبر كانون  23وري يوم 
 مصاتنى، عادي لوساتي مان، ةجاء عيى لساان محاميوحسابما حركة حماس. إلى  انتمائه المزعومكأمنيةك و  دواع  تسام يه 
 ،مزاولة عميه كمصااااور صااااحني إلعاقةمحاولة مصااااتنى مهما قد   ال ينل ررض طيب الت"شاااايرة وطيب لم الشاااامل يشااااك  

يعمل مصااتنى مصااوًرا صااحنًيا لدى وكاالت بحرية وحقه ري العمل.  التعبير عن الرأيممارسااة حقه ري ث ن يه وبالتالي 
عيى المساااااااجد األقصاااااااى وري البيدة  اإلسااااااارائيييةاالعتداءات  يقوم بت تيةإعًلمية، من بينها وكالة األناواااااااول، حيث 

 رأي أو انتماء سياسي.  ر عن أي  ره ال تعب  و  مصتنى عيى أن عميه وص   ويصر   3القديمة ري مدينة القدس.
 

، است"ننت محامية مصتنى القرار ال ي أصدرته وزارة الداخيية ري شهر كانون 2019كانون الثاني/يناير  21وري يوم 
كانون  22من يوم  رجًرا 3:00نحو الساااااااااااااعة مه. و الشاااااااااااامل ال ي قد   يه طيب لم  ر، ورر اااااااااااات 2018األول/ديساااااااااااامبر 

 جاءت. وقد القدس الشااااارقيةوادي الجوز ري حي  منزل مصاااااتنى ري  اإلسااااارائييية، اقتحمت القوات 2019الثاني/يناير 
أنه  بحجة ؛وتساااااااييمه أمًرا بترحييه ،، العتقال مصاااااااتنىاإلسااااااارائيييةه ه القوات، التي تعمل بالنيابة عن وزارة الداخيية 

 ائيل، من  ذلك الحين. ري سجن جنعون، ري النقب داخل إسر  رهن االحتجاز ،كمقيم غير قانونيك. وال يزال مصتنى
 
كانون الثاني/يناير  29 يومي   ،اإلساااااارائيييةقدت جيسااااااتا محاكمة لمصااااااتنى من  اعتقاله أمام محكمة االساااااات ناف ع  قد و 

آذار/مارس  31محاكمة أخرى ري المحكمة اليوائية ري القدس يوم ع قدت له و كما ، 2019شاااااااااااااابا /ربراير  19و 2019

                                                           
، ]بالعبرية[، وهو 2019شبا /ربراير  25ترحيل صحني ريستيني باعتباره كمقيًما غير قانونيك، بعاًما ري القدس: أمر  20بعد ’أورين زيف،  3

 . https://bit.ly/2GP0GFeمنشور عيى الموق  اإلل تروني: 

https://bit.ly/2GP0GFe
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رتوخًلل جيسات المحاكمة،  4ب يابه.جرت  وقد، 2019 مه مصتنى الشمل ال ي قد   وزارة الداخيية رر ها طيب لم   بر 
، ييياإلساارائكأدلة سااريةك من جهاز األمن عييه من حصاايت  ماال ي أصاادرته بحقه عيى أساااس  الوشاايكوأمر الترحيل 

ن ره مصااااااااتنى. ولم ي ل ري نشااااااااا  غير قانوني، األمرطه المنتر  ي زعم انتماء مصااااااااتنى إلى حركة حماس وتور   ال
 وده.  اإلسرائيييةمته السيتات دليل قد   ًلع عيى أي  مصتنى وال محاميته من االط   ي م   ن

 
جهاز  ريها رلري جمي  جيسااااااااااااات المحاكمات، التي ع   م ادرة قاعة المحكمة ؛تيب من مصااااااااااااتنى ومحاميتهي   كان

دت المحكمة األمر ال ي أصااااااااااااااادرته وزارة الداخيية بترحيل أي  قد عيى المحكمة. و  المزعومة أدلته اإلساااااااااااااارائييياألمن 
، بناًء عيى الواق  ال ي يقول إنه يحمل جواز سااااانر أردني، تصااااادره الحكومة الممي ة األردنية الهاشاااااميةمصاااااتنى إلى 

وثيقة سنر مؤقتة، ال تمنحه  ،ال ي يحميه مصتنى ،جواز السنر األردني د  ع  وي   5دنية لينيستينيين عديمي الجنسية.األر 
ين النيستينييحمل معظم و  ه ا 6تيح له أن يعيش ري األردن.يال رهو  ،بالتاليو  سب ها الجنسية األردنية.الحقوق التي ت  

 . ذاته ؛الجواز األردني المؤقت ،اإلقامة الدائمة ريهاوو  تمتعون بوي ،ال ين يقتنون ري القدس
 

 ، رر اااات المحكمة اليوائية ري القدس االساااات ناف ال ي ررعه مصااااتنى بشاااا"ن طيب لم  2019نيسااااان/أبريل  3وري يوم 
ساااااااامح االحتجاز. كما أصاااااااادرت المحكمة أمًرا مؤقًتا ي   وهو قيديوًما  70ساااااااارته، بعد أن ق ااااااااى ما يربو عيى شاااااااامل أ  

. وال يزال 2019 مايو/أيار 5حتى يوم  اإلسااااااااارائيييةالقرار أمام محكمة العدل العييا ه ا اسااااااااات ناف  هلمصاااااااااتنى بموجب
تتال  ؛المحتية، من جمية انتهاكات أخرى  القدس الشاارقيةمن القسااري التهديد بإبعاده الوشاايك وترحييه مصااتنى يواجه 

 شهًرا من عمرها.  20ولزوجته وابنته التي تبيغ  كإنسان الواجبة لهحقوق 
 

 ذات الصلة  حقوق اإلنسانالتحليل القانوني وانتهاكات 
، تحتنظ إسرائيل ريها بووعها ومسؤولياتها بصنتها القوة القائمة باالحتًلل ،أرًوا محتيةتمثل  ،القدس الشرقيةال تزال 

القرارات الصااااااادرة عن مجيس األمن الدولي وري رتوى  د رييتجساااااا   ال ي عيى النحوو  ،بما يتماشااااااى م  القانون الدولي

                                                           
، ألن المحكمة لم ترسل أمًرا 2019آذار/مارس  31 ري يومله قدت ر جيسة المحاكمة األخيرة، التي ع  "ن مصتنى لم يح   بتجدر اإلشارة  4

ه إ. وقد طيب مصتنى عقد جيسة المحاكمة ل ي يتنادى ق اء أيام إوارية ري السجن عندما يهاإلى سيتات السجون إلح اره إل ليه و ج  
 يتمكن من ح ورها.حتى جيسة ه ه الالسؤال حول ت"جيل 

5 Jefferis, Danielle C., The ‘Center of Life’ Policy: Institutionalizing Statelessness in East Jerusalem (February 1, 
2012). 50 Jerusalem Q. 93 (2012), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2002231  

شار إليها باكجوازات السنر المؤقتةك، ل ايات السنر رقط، تصدر لينيستينيين عديمي الجنسية، والتي ي  ستخدم جوازات السنر األردنية التي ت    6
 نظر: أرة تصل إلى شهر واحد ري كل مرة. سمح لحمية ه ه الجوازات بالبقاء ري األردن لنتحقوق اإلقامة ري األردن. وي  حامييها وهي ال تمنح 

IRBC, ‘Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Palestine and Jordan: Passports issued to stateless 
Palestinians by the government of Jordan, including procedures, entitlements’ (29 October 2015), available at: 
https://www.refworld.org/publisher,IRBC,,JOR,5652e15c4,0.html  

 نظر أيً ا: أو 
Abbas Shiblak, ‘Stateless Palestinians’ (2006) 26 Forced Migration Review 8, 8.    

https://ssrn.com/abstract=2002231
https://www.refworld.org/publisher,IRBC,,JOR,5652e15c4,0.html
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عيى ذلك، يساااااري  اءً وبن 7.األرل النيساااااتينية المحتيةمحكمة العدل الدولية بشااااا"ن تشاااااييد جدار ال ااااام والتوسااااا  ري 
ين المحميين النيساااااتينيوعيى الساااااكان  القدس الشااااارقيةعيى  الدولي القانون الدولي لحقوق اإلنساااااان والقانون اإلنسااااااني

 ريها، بمن ريهم مصتنى الخروف. 
 

قت قوانينها المدنية عييها، ثم ، وطب  1967عقب احتًللها ري العام  ،من جانب واحد القدس الشااااارقية ،ت إسااااارائيلوااااام  
يسااتهدف  دؤوبى ، ري مسااعً 1980أواانت طابًعا رساامًيا عيى واامها ري تشااريعاتها المحيية ري وقت الحق من العام 

 . طابعها وت وينها الديم راريت يير و  ،ال ي تتمت  به المدنيةالقانوني  مركزت يير ال
 
األطراف المتعاقدة بموجب  أحدااللتزامات المترتبة عييها بصااانتها خالف عيى نحو ي   إسااارائيل تصااارفت، ري ه ا المقامو 

من (، التي تحظر حرمان األشاااااااخاص المحميين ري اإلقييم المحتل ك1949من اتناقية جنيف الرابعة ) 47أحكام المادة 
المحتية  القدس الشااارقيةمن خًلل وااام .ك و ل األراوااايبسااابب أي ت يير يترأ نتيجة الحتًل]...[  االنتناع به ه االتناقية

ين ري القدس من الحماية النيستينيين، تحرم إسرائيل النيستينيالتي تنص عيى التمييز ود  ؛اإلسرائيييةوإنناذ القوانين 
 المقررة لهم، بما ريها حقهم ري الحياة األسرية.  حقوق اإلنسانوتنتهك  ،اتناقية جنيف الرابعة لهم التي ت نيها

 
 االحتجاز التعسفي 
يوًما. وري ه ا السااياق، ينص العهد الدولي  90تحتجز مصااتنى الخروف لنترة تزيد عن  اإلساارائيييةال تزال الساايتات 

ال يجوز توقيف ه أنو  ،ل ل ررد حق ري الحرية ورى األمان عيى شااخصااهأنه الخاص بالحقوق المدنية والسااياسااية عيى 
أن سيب الحرية إجراء تعسني إذا  رريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسنيويري  8ا.أحد أو اعتقاله تعسنً 

رهن االحتجاز دون توجيه الشخص بحيث يوو  أساس قانوني لتبرير سيب الحرية،  ات حت استحالة االحتجاج ب"ي  
المكنولة، بما ريها الحق ري ممارسااااااااااة الحقوق أو الحريات الحرمان من وإذا كان ساااااااااايب الحرية ناجًما عن تهمة إليه، 

ري حال عدم ، و ن الجمعياتيحرية التنقل واإلقامة والحق ري حرية الرأي والتعبير وحرية التجم  الساااااااااااااايمي وحرية ت و 
التمييز عيى  رت زيسااااايب الحرية كان وإذا القانون الدولي،  تتماشاااااى م  أحكامعادلة التي مراعاة وااااامانات المحاكمة ال

   9وو  آخر. أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو الرأي السياسي أو أي   ،عيى أساس المولد
 

، 2006ري العام  ةالصااااااادر  ، وتعديًلته5712-1952إساااااارائيل لساااااانة  من قانون الدخول إلى (13)وورًقا ألحكام المادة 
 60يجوز احتجاز المقيم غير القانوني ري السااااااجن، ول ن يجب إطًلق سااااااراحه إذا كبقي رهن االحتجاز لنترة تزيد عن 

                                                           
، 106-101، النقرات 2004)النتوى(، تقرير محكمة العدل الدولية  كاآلثار القانونية الناش ة عن تشييد جدار ري األرل النيستينية المحتيةك 7

)أ(؛ وقرار مجيس 1(، النقرة S/RES/242( )1967(، وثيقة األمم المتحدة رقم )1967) 242؛ وقرار مجيس األمن الدولي 130-127والنقرات 
(، وثيقة 2016) 2334وقرار مجيس األمن الدولي  ؛3رة (، النقS/RES/478( ،)1980(، وثيقة األمم المتحدة رقم )1980) 478األمن الدولي 

 . 3-1(، النقرات S/RES/2334( ،)2016األمم المتحدة رقم )
 (. 1)9(، المادة 1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )العهد  8
ريق العامل المعني باالحتجاز التعسني ري دورته مجيس حقوق اإلنسان، النريق العامل المعني باالحتجاز التعسني، اآلراء التي اعتمدها الن 9

 . 3(، النقرة A/HRC/WGAD/2017/75)الوثيقة رقم ، 2017تشرين الثاني/نورمبر  24-20الثمانين، 
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ب"من  اق وررً يحويجيز القانون ننسه تمديد االحتجاز ري ظروف محددة، منها إذا كان كاإلرراج قد ي   10يوًما متواصًًل.ك
 البينة تتمثل، اإلسرائيييوعدا عن الميف السري ال ي عروه جهاز األمن  11الدولة أو األمن العام أو الصحة العامة.ك

نشااااارها عيى موق  أعوام ب اااااعة ور التقتها قبل وزارة الداخيية واااااد مصاااااتنى حتى اآلن ري صااااا   اقدمته التي ةالوحيد
ل نشار المواد، بما ريها الصاور، عيى وساائل التواصال االجتماعي شاك  كريسابوكك، ري ساياق عميه كمصاور صاحني. وي

ترحييه ال و  ألسباب أمنية مزعومةغ االستمرار ري احتجاز مصتنى ممارسة شائعة ري أوسا  الصحنيين، وهي ال تسو  
 المحتمل. 

 
 اإلبعاد والترحيل القسري 

، عاًما م  أساارته، إلى األردن 20، التي يعيش ريها من  الشاارقيةالقدس ن عمصااتنى  بعادال يتماشااى سااعي إساارائيل إل
ذات العًلقة  حقوق اإلنساااااانبصااااانتها القوة القائمة باالحتًلل، بموجب القانون الدولي واتناقيات إسااااارائيل،  م  التزامات

ا  د  ع  ي   12من اتناقية جنيف الرابعة، (4)ورًقا ألحكام المادة و طرًرا ريها. إساااااارائيل د ع  التي ت   مصااااااتنى الخروف شااااااخصااااااً
يتمت  بالحماية من الترحيل القساااااري أو اإلبعاد عيى يد القوة القائمة باالحتًلل. وري ه ا المقام، تحظر المادة و محمًيا، 

من األراواااااي  إبعادهمالجماعي أو النردي لألشاااااخاص المحميين أو  قساااااري الالترحيل من اتناقية جنيف الرابعة ك (49)
 ك المحتية إلى أراوي دولة االحتًلل أو إلى أراوي أي دولة أخرى، محتية أو غير محتية، أيًا كانت دواعيه.

 
عيى تنني  طائنة من السااااياسااااات والتدابير التمييزية التي  عيى مدى الساااانوات، القوة القائمة باالحتًلل، ،دأبت إساااارائيل

رمن خًلل منح  13ما ين اااااااااي إلى تهجيرهم وترحييهم قساااااااااًرا منها.ين ري القدس، بالنيساااااااااتينيترمي إلى تقييص وجود 
ريها عيى مدى أجيال  كانوا يعيشاااااااون تيح لهم أن يساااااااكنوا ري القدس، التي ين ووااااااا  اإلقامة كالدائمك ال ي ي  النيساااااااتيني

، تنت" إسرائيل ريمكونه حًقا أصيًًل.  ، بداًل منن سحبهمك  ي  متعاقبة، غدا الحصول عيى وو  اإلقامة ري القدس امتياًزا 
وسحب اإلقامة  مركز الحياةكن، من قبيل اشترا  كيالنيستيني التي تستهدفف جمية من األدوات توظ   ،1967من  العام 

 . مدينة القدسن عين النيستيني ية ترحيل الشمل ب   ال ي يتال طيبات لم   الممنهجوالررض  14عيى أساس عقابي،
 

                                                           
 (. 4)ه()أ() 13(، المادة 1952قانون الدخول إلى إسرائيل ) 10
 (.2)ه()ب() 13(، المادة 1952قانون الدخول إلى إسرائيل ) 11
"نهم كأول ك ال ين يجدون أننسهم ري لحظة ما وب"ي شكل كان، ري حالة بمن اتناقية جنيف الرابعة األشخاص المحميين  (4)ف المادة عر  ت   12

 ذاتهاتناقية االمن  (5)قيام نزاع أو احتًلل، تحت سيتة طرف ري النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتًلل ليسوا من رعاياها.ك وتنص المادة 
يحتنظ بووعه كشخص يتمت  ينب ي أن حتى الشخص ال ي توجد كشبهات قاطعة بش"ن قيامه بنشا  ي ر ب"من دولة االحتًللك عيى أنه 

 بالحماية التي ت منها االتناقية. 
ه ه  تمس  باعتباره مخالنة جسيمة  د  ر  من اتناقية جنيف الرابعة، وهو ي   (49) ليمادةل الترحيل القسري لألشخاص المحميين مخالنة يشك   13

 األساسي ليمحكمة الجنائية الدولية.  النظاممن  (8)ل جريمة حرب بموجب المادة يشك  و  كمامنها،  (147)المادة  بموجباالتناقية 
14 Al-Haq, ‘Punitive Residency Revocation: the Most Recent Tool of Forcible Transfer’ (17 March 2018), 
available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1201-punitive-residency-revocation-
the-most-recent-tool-of-forcible-transfer.    

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1201-punitive-residency-revocation-the-most-recent-tool-of-forcible-transfer
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1201-punitive-residency-revocation-the-most-recent-tool-of-forcible-transfer
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ل مخالنة جسيمة ري سجن يق  داخل إسرائيل، ما يشك   الخاروف ا تقدم، تواصل إسرائيل احتجاز مصتنىور ًًل عم  
 التي تحظر نقل األسرى من اإلقييم الواق  تحت االحتًلل.  ( من اتناقية جنيف الرابعة؛76)ألحكام المادة 

 
 الحق في الحياة األسرية 

ل ري خصااوصااياته شااخص لتدخ   تعريض أي  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااياسااية  (17)تحظر المادة 
من اتناقية جنيف  (27)المادة  تنص  و كما  15من ه ا القبيل.شؤون أسرته أو بيته أو مراسًلته، وال ألي حمًلت ري أو 

ري ررض  اإلمعان   ل  يشاااك  الرابعة عيى احترام الحقوق األسااارية الواجبة لألشاااخاص المحميين، من جمية حقوق أخرى. و 
سااعات من ب ا  بعد  اقترن بها من اعتقال اساتهدرهسارته، وما شامل أ   صاتنى ليم   التيبات واالسات نارات التي ررعها م

 سرية. وحق عائيته ري الحياة األ   ، انتهاًكا لحق مصتنىاإلسرائيييةمه عيى ررض السيتات االست ناف ال ي قد  
 

ابنة مصااااااااااااااتنى، بما ريها حقها ري عدم  ،ينب ي ت"مين الحماية لحقوق التنل التي تتمت  بهارإنه عيى ذلك،  وعًلوة
اتناقية حقوق  ترق عيى وجه الخصاااوص، تتو  16أسااارتها وبيتها.ري شاااؤون ل تعساااني ري خصاااوصاااياتها و التعرل لتدخ  

تنظر الدول األطراف ري التيبات التي يقدمها التنل أو والداه لدخول دولة الشاااااااااااااامل وتنص عيى أن ك لم   إلى  التنل
ترتب ي  لك أالكشاامل األساارة، بتريقة إيجابية وإنسااانية وسااريعة. وت نل الدول األطراف طرف أو م ادرتها بقصااد جم  

  17كسرهم.عيى تقديم طيب من ه ا القبيل نتائج وارة عيى مقدمي التيب وعيى أرراد أ  
 

 حقوق اإلقامة والحق في حرية التنقل 
 من ريسااتيني  والده الثانية عشاارة من عمره، و ن كان ري من  أ ؛ودرس وعمل ريها ،القدس الشاارقيةري  ،عاش مصااتنى

الحق ري اإلقامة حًقا  د  ع  ر له أن يسكن ريها. وي  س  ي  من حقوق اإلقامة التي ت  مصتنى رم رقد ح   ؛وم  ذلك أبناء القدس.
ري ل ل ررد حق ك ه( من اإلعًلن العالمي لحقوق اإلنساااان عيى أن1)13المادة . وقد أكدت حقوق اإلنساااانمن  أسااااساااًيا

( من العهد الدولي 1)12، ت نل المادة ك وري ذات السااااااااااااااياقإقامته داخل حدود الدولة. ل وري اختيار محل  قحرية التن
من  5عيد المادة وت  كما ك حق حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته.كل ل ررد الخاص بالحقوق المدنية والسااااااااااياسااااااااااية 

حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو الت"كيد عيى ك مييز العنصري االتناقية الدولية ليق اء عيى جمي  أشكال الت
واإلقامة داخل  التنقللحق ري حرية ،ك بما يشاامل التمت  باثني، ري المساااواة أمام القانون اليون أو األصاال القومي أو اإل

 والحق ري العمل، والحق ري السكن، من جمية حقوق أخرى.  حدود الدولة،
 
ين النيستينيبحق  اإلسرائيييةنن ها السيتات ت   ،سياسة أعم   ،لحقوق اإلقامة الواجبة لمصتنى ،د الررض المتواصلجس  ي  

أن  ريين نيالنيسااتيالسااكان  عرقية حقعيى  اإلساارائيييةري العديد من الجوانب، تعمل الساايتات . و القدس الشاارقيةري 

                                                           
 . 17(، المادة 1966لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ا 15
 . 16(، المادة 1989اتناقية حقوق التنل ) 16
 .10(، المادة 1989ناقية حقوق التنل )ات 17
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يل عن بهدف خيق ظروف معيشاااااااية قاساااااااية وبي ة قسااااااارية تدرعهم إلى الرحوذلك  18يعيشاااااااوا حياة كطبيعيةك ري القدس،
، وررل القيود عيى األرل النيسااااااااتينية المحتيةعن بقية أنحاء  ،من خًلل عزل المدينةمدينتهم ري نهاية المتاف. و 

ين ريها من خًلل النيسااتينيوجود  تقييصتسااعى إساارائيل إلى ين من حقوقهم ري اإلقامة ريها، النيسااتينيالتنقل وحرمان 
  19.ى المدينةهيمنتها عي ري اإلبقاء عيى أغيبية ديموغرارية يهودية تنرل   جيية ت من  واوحة سياسة 

 
 ه ريالمنروواااااااااة عيى حرية مصاااااااااتنى ري التنقل، وما يقترن بها من حرمانه من حقوق القيود   وري ه ه األثناء، تحول  

رعيى سااابيل المثال، ال يساااتتي  مصاااتنى أن  20الواجبة له وألسااارته. حقوق اإلنساااانممارساااة ، دون ري القدساإلقامة 
 القيود   ل  نر  ت  و كما  21عيل أساااارته.ن ي  إجراءات إدارية، عيى الرغم من أنه هو م   ةل أساااارته ري أيمث    عيى عقد أو ي  وق  ي  

تصاااريح  الحصاااول عيى إلى والحالة تيك يحتاج وإسااارائيل، كونه األرل النيساااتينية المحتيةعيى تنقل مصاااتنى داخل 
 . القدس الشرقية يتسنى له م ادرةل ي  اإلسرائيييةصادر عيى السيتات 

 
 : هذا النداء العاجلببة خاط  عة أدناه اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة الم  وق  المنظمات الم   تدعوفي ضوء ما تقدم، و 
 
إياد الخروف عن القدس وعن زوجته  النديرالتي ت نل وقف إبعاد مصاااااااااتنى  ؛كارة اإلجراءات ال ااااااااارورية التخاذ. 1

 . إطًلق سراحه روراً و سري، ي مكان آخر، أو أي من مختتات الترحيل القأل، أو لألردنوطنيته وأسرته 
 

تيح له أن يعيش ووا  اإلقامة الدائمة، ال ي ي   الخاروف منح مصاتنىائيل، القوة القائمة باالحتًلل، إلى إسار تدعو . 2
 حقوقه.  وإنناذ، ةالمحتي م  أسرته ري القدس

 

ق اإلقامة تقييد حقو ابير التي تواصاااال إنناذها لوواااا  حد  ليسااااياسااااات والتدلإساااارائيل، القوة القائمة باالحتًلل،  تدعو. 3
 ن ي إلى تهجير السكان المحميين وترحييهم قسًرا من المدينة. ي   بماوسحبها منهم،  المحتيةالقدس  الواجبة لنيستينيي

 

لًلحتجاز التعسااااني المتواصاااال بصااااورة غير قانونية،  الخاروف مصااااتنى لًلنتهاك المتمثل بخ ااااوعالعينية اإلدانة . 4
 . ، رورًا، دون قيد أو شر طًلق سراحهإلإسرائيل، القوة القائمة باالحتًلل،  وتدعو

                                                           
18 Al-Haq, ‘Living under Israel policies of Colonization in Jerusalem’ (04 February 2017), available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1099-living-under-israeli-policies-of-colonization-
in-jerusalem  

حسبما حددته السيتات ، 2020ري المائة من العرب ري العام  40ري المائة من اليهود و 60ما نسبته ببيوغ ال ي يق ي الهدف الديموغراري  19
ته اليجنة اليوائية بش"ن القدس. كما جرت ك، المختط الهيكيي المحيي ال ي أعد  2000: كالمختط الهيكيي 2009البيدية ري القدس خًلل العام 

 نظر: أهدف ري المختط الهيكيي اليوائي. المصادقة عيى ه ا ال
Al-Haq, ‘The Occupation and Annexation of Jerusalem through Israeli Bills and Laws’ (5 March 2018), 
available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1195-the-occupation-and-annexation-
of-jerusalem-through-israeli-bills-and-laws  

 . 2004اآلثار القانونية الناش ة عن تشييد جدار ري األرل النيستينية المحتية )النتوى(، تقرير محكمة العدل الدولية  نظر أيً اأ  20
آذار/مارس  30إياد الخروف، ري يوم  النديرعاًما، زوجة مصتنى  27نورل،  زارالتي أدلت بها تمام ن (A157/2019إلرادة رقم )ا  21

2019 . 

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1099-living-under-israeli-policies-of-colonization-in-jerusalem
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1099-living-under-israeli-policies-of-colonization-in-jerusalem
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1195-the-occupation-and-annexation-of-jerusalem-through-israeli-bills-and-laws
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1195-the-occupation-and-annexation-of-jerusalem-through-israeli-bills-and-laws
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 بصااااورة تنتهكاحتجاز النيسااااتينيين ب ، القوة القائمة باالحتًلل،إساااارائيل ،العينية ليسااااياسااااة األعم  التي تنن ها اإلدانة. 5
 ووجوب امتثالها اللتزاماتها كسيتة احتًلل بموجب القانون الدولي. الدولي، القانون 

 

بعميه كمصااااااااور  الخاروف مصااااااااتنى مقيا عرقيةالتي ترمي إلى  إجراءات إساااااااارائيل، القوة القائمة باالحتًلل، إدانة. 6
 . ة عيى حقه ري التعبير عن الرأي بحريةمن القيود المنرووصحني، وغيرها 

 
 حترام والتقدير، بقبول رائق االح رات موتن يوا، 

 
  االئتالف األهلي للحقوق الفلسطينية في القدس

 القانون من أجل اإلنسان  -مؤسسة الحق 
 األسير وحقوق االنسانمؤسسة الضمير لرعاية 

 مركز العمل المجتمعي )جامعة القدس( 
  مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان

 منظمة العفو الدولية 


