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 اإلنسان من أجل قانونال – الحق
 والالجئین المواطنة حقوق لمصادر الفلسطیني المركز – بدیل مركز

 اإلنسان لحقوق الفلسطیني المركز
 اإلنسان لحقوق المیزان مركز

 اإلنسان وحقوق سیراأل لرعایة الضمیر مؤسسة
 سرائیلإالمركز القانوني لحقوق األقلیة العربیة في  –عدالة 

 القدس في الفلسطینیین لحقوق األھلي االئتالف
 اإلنسان حقوق لدراسات القاھرة مركز

 والسكن األرض حقوق شبكة – للموئل الدولي التحالف

 مشتركبیان 

لقضاء على التمییز الجنة ل بالمالحظات الختامیةمنظمات حقوق اإلنسان ترحب 
 األخضرعلى جانبي الخط (األبارتھاید) لفصل العنصري ا بشأن العنصري

 2019كانون األول  20التاریخ: 

متحدة باعتماد لجنة األمم الالموقعة على البیان ترحب منظمات حقوق اإلنسان الفلسطینیة واإلقلیمیة والدولیة 
مالحظاتھا الختامیة بشأن ل، 2019كانون األول  12لقضاء على التمییز العنصري، یوم الجمعة، المعنیة با

فلسطیني ال الشعب بحقممارسات إسرائیلیة فصل العنصري وسیاسات وجود برز ألول مرة إسرائیل، والتي تُ 
ي اللجنة فاسرائیل الصادرة عن  مراجعة بشأنتعكس المالحظات الختامیة حیث على جانبي الخط األخضر. 
المدني  منظمات المجتمعالفعالة لمشاركة ال، في جنیف 2019 كانون األول 5-4دورتھا المائة المعقودة في 
 .المراجعةفي عملیة  الفلسطینیة واإلقلیمیة والدولیة

بما  نھا؛م ةثمانیعدة تقاریر للجنة ما قبل المراجعة، وأن بتقدیم منظمات حقوق اإلنسان قیام تجدر اإلشارة إلى 
الضمیر، وبدیل والمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، ومركز المیزان لحقوق اإلنسان، مركز الحق ومؤسسة  ھافی

مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، والتحالف الدولي و، واالئتالف األھلي لحقوق الفلسطینیین في القدس
بالتفصیل إنشاء إسرائیل  یوّضحصفحة  60من  تقریًرا مشترًكاشبكة حقوق األرض والسكن، قدمت  –للموئل 

توى جریمة إلى مس یصلالشعب الفلسطیني ككل، والذي  بحقوالقمع  الممنھجةلنظام مؤسسي للھیمنة العنصریة 
من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  3، في انتھاك للمادة (األبارتھاید)الفصل العنصري 

 .العنصري

 أن ما على ،2019كانون األول  2 بتاریخالمقدم إلى اللجنة  ا المشتركبیانھفي  المذكورة وأكدت المنظمات
 ،سلسلة من القوانین والسیاسات والممارسات التمییزیة وضع على عملت 1948 عام في بةالنك ومنذ اسرائیل
 حثّتالمشترك،  افي بیانھ حیث(األبارتھاید) االسرائیلي.  العنصري للفصل المؤسسي النظامتشكل أساس  والتي

خطوة ك وذلك ككل،االسرائیلیة تجاه الشعب الفلسطیني  لسیاساتا ھذه دراسة على للجنةا المنظمات المذكورة
 علیھ بني الذي ،التجزئة السیاسیة والقانونیة والجغرافیة المفروضة على الشعب الفلسطیني منھج إنھاءنحو 

 .نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي
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ً اتمو سیاسات بوجود تعترف من التوصیات المھمة التي  ، اعتمدت اللجنة عدداً تقریر المنظماتمع  شیا
 ت اللجنةثحوكما ، على جانبي الخط األخضر الشعب الفلسطینيوممارسات إسرائیلیة للفصل العنصري تجاه 

ینیین ضد الفلسط النتیجة أم الھدف من حیث سواء سیاساتھا وممارساتھا فيإسرائیل على ضمان عدم التمییز 
). باإلضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إسرائیل إلى من المالحظات الختامیة 3(الفقرة على جانبي الخط األخضر 

ص وروح االتفاقیة وفقاً لنو"رض الفلسطینیة المحتلة بحسن نیة الوفاء بالتزاماتھا تجاه الشعب الفلسطیني في األ
 ).10-9(الفقرات  والقانون الدولي"

  والمؤسسي الھیمنة العنصریة والقمع الھیكلي

في مالحظاتھا الختامیة، سلطت اللجنة الضوء على التمییز العنصري الھیكلي والمؤسسي الذي تمارسھ إسرائیل 
وجود أیة تفتقر ل اساألساسرائیل قوانین أن الشعب الفلسطیني على جانبي الخط األخضر، مشیرة إلى  بحق
 األثر"بشأن وأعربت اللجنة عن قلقھا كما  ،)11لمساواة وحظر التمییز العنصري (الفقرة ا ة تتضمنعام مادة

نص على أن الحق في ی الذي ،")2018(الدولة القومیة للشعب الیھودي  – إسرائیل األساسالتمییزي للقانون 
 یعتبر ینماب، اللغة العربیة قیمةمن المذكور ویقلل القانون كما للشعب الیھودي،  حصريحق ھو  تقریر المصیر

ذلك، وتمشیا مع نداءات المجتمع المدني، حثت بناًء على ). 13المستوطنات الیھودیة "قیمة وطنیة" (الفقرة 
ة، مؤكدة االتفاقی مع الیھودیة األساس القومیة إسرائیل على مواءمة قانون القضاء على التمییز العنصري لجنة

إسرائیل على  اللجنة تحث. إضافة لذلك، )14 (الفقرة ھامصیرمن جدید أن لجمیع الشعوب الحق في تقریر 
ة ... لوالیتھا القضائیو األراضي الخاضعة لسیطرتھا الفعلیة فيجمیع األشخاص  بینالمساواة  إعمال "ضمان

أھمیة ھذه التوصیة أن ل اللجنةاعتبرت و). 16م التمییز" (الفقرة [و] تعدیل أو إلغاء أي تشریع ال یمتثل لمبدأ عد
 ).55(الفقرة  ة لھاالمقبل المراجعة من قبل الدولة الطرف خاللمتابعة من  ھتتطلبلما خاصة 

المفروضة  ذلك "القیود یشمل، العنصريیتعرضون للتمییز  ال یزالونوأبرزت اللجنة أن الفلسطینیین كذلك 
كل صحیة سیئة بشال حالتھم" كما أن"، "یتركزون في قطاع منخفض األجر إذعلى التمتع بحقھم في العمل" 
(ب) و  38(الفقرتان  "ضعمعدالت وفیات الرّ في العمر وارتفاع متوسط  قصر غیر متناسب ... بما في ذلك

"فجوات كبیرة في اإلنجازات التعلیمیة بین الطالب  فیوجدمعدالت تسرب عالیة الفلسطینیون واجھ یو ،(ج))
(أ)). وعلیھ، دعت  38(الفقرة  األطفال" وریاضالدراسیة  الغرف فيالعرب والطالب الیھود، وكذلك نقص 

تھم األكادیمیة" تعزیز إنجازالالتعلیم المقدم للطالب العرب  جودةاللجنة إسرائیل إلى "اتخاذ تدابیر فعالة لتحسین 
 (ج)). 39قرة (الف "و"اتخاذ تدابیر ملموسة لتحسین الحالة الصحیة للسكان الفلسطینیین والبدو ،(أ)) 39لفقرة (ا

 علیھا خطاب الكراھیة العنصریة والتحریض

، علیھافیما یتعلق بخطاب الكراھیة العنصریة والتحریض و المجتمع المدنيمطالب لمعالجة  ةٍ مواصلوفي 
لین المسؤو قبلال سیما من  ،خطاب الكراھیة العنصریة في الخطاب العام اددتماإزاء "أعربت اللجنة عن قلقھا 

 26الفقرة ( والزعماء السیاسیین والدینیین، في بعض وسائل اإلعالم وفي المناھج والكتب المدرسیة" العاّمین
بما في ذلك عنف المستوطنین، ضد الفلسطینیین  ،كراھیةالأبرزت اللجنة انتشار األعمال العنصریة وو(أ)). 

(ج))). وبناًء على ذلك، حثت اللجنة إسرائیل على تكثیف جھودھا لمكافحة ووقف  42(ب) و 26(الفقرتان 
 ،لھكذا تصریحات عنصریة واإلعالم وإدانتھاالسیاسي والدیني  كراھیة في الخطاب العامالموجة العنصریة و
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صور أي تعلیقات و"لمكافحة انتشار أعمال ومظاھر العنصریة، باإلضافة إلى إزالة  التدابیر المناسبة واتخاذ
 الضوء على ت اللجنةطوسلكما (أ)).  27(الفقرة  من المناھج والكتب المدرسیة" ،مھینة التحیزات والكراھیة

 ).55رة (الفقلدولة الطرف لة المقبل المراجعةھذه التوصیة ذات أھمیة خاصة تتطلب متابعة تفصیلیة في  أن

 ة الشعب الفلسطینيشرذمل المرسِّخةالقوانین والسیاسات والممارسات 

على القوانین والسیاسات والممارسات بقاء االلجنة القضاء على التمییز العنصري عن قلقھا إزاء أعربت 
على وجھ الخصوص إزاء و .)15 (الفقرةوتعمل على شرذمتھ الشعب الفلسطیني  ضد اإلسرائیلیة التي تمیز

، والذي یمنح وزیر الداخلیة العنصري ،)1952سرائیل (إللقانون الدخول  2018لعام  30اعتماد التعدیل رقم 
إضافة ). 15اإلسرائیلي سلطة تقدیریة واسعة إللغاء تصریح اإلقامة الدائمة للفلسطینیین في القدس (الفقرة 

بشأن " حیث أفادتلم شمل األسرة، بخصوص الدولة الطرف قوانین  العمیق تجاهعن قلقھا  اللجنة لذلك، أعربت
، مع منعیالذي  ،القیود غیر المتناسبة التي یفرضھا قانون المواطنة والدخول إلى إسرائیل (األحكام المؤقتة)

). لذلك 24(الفقرة على جانبي الخط األخضر  "فلسطینیینلللم شمل األسرة  إمكانیة ،ومحددةاستثناءات نادرة 
بأن تقوم "بمراجعة تشریعاتھا لضمان احترام مبادئ المساواة وعدم التمییز والتناسب، إسرائیل لجنة الأوصت 

 ).25تسھیل لم شمل األسرة لجمیع المواطنین والمقیمین الدائمین في الدولة الطرف" (الفقرة و

 صارمة على حریة التنقل فرضت إسرائیل قیوداً  ؛ةإلى اللجنالحقوقیة  المنظماتالعدید من وفقًا لما قدمتھ 
 ، مما أثر بشدة على حقوق الشعببما في ذلك األرض الفلسطینیة المحتلة الخط األخضر على جانبيواإلقامة 

. لقد لعبت ھذه السیاسات المالئمالسكن وج، ازواختیار اإلقامة واألحریة الفلسطیني في الحیاة األسریة و
ً  والممارسات دوراً   فيیین ، وعدم قدرة الفلسطینواألرض الفلسطینیة المحتلةفي تجزئة الشعب الفلسطیني  مھما

یر ، بما في ذلك حقھم في تقرلھم مختلف المناطق الجغرافیة على االلتقاء، والتجمع، وممارسة أي حقوق جماعیة
نظام الفصل العنصري  سیاسات وممارسات مرسخة بذلكالمصیر والسیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة، 

 .يسرائیلاإل (األبارتھاید)

 والموارد الطبیعیة األرضوحقوق الملكیة 

في األرض والملكیة والسیادة على الموارد الطبیعیة، وإلى  ینالفلسطینی حق عمالإدعت اللجنة إسرائیل إلى 
ار ھدم عن قلقھا بشأن استمر معربةً ، على جانبي الخط األخضر المتعلقة بالتخطیط العنصریة مراجعة قوانینھا

القدس الشرقیة، والتي تؤدي إلى تھجیر الشعب الفلسطیني.  ھاالمنازل في النقب وفي الضفة الغربیة، بما فی
... لوقف ھدم المنازل وإخالء  على وجھ الخصوص، دعت اللجنة إسرائیل إلى "اتخاذ جمیع التدابیر الالزمةو

ھذه التوصیة في  تنفیذعلى متابعة الطرف وحثت الدولة  )،29 لفقرةالبدو من منازلھم وأراضي أجدادھم" (ا
ً كما ). 54غضون عام (الفقرة  سرائیلیة في األرض الفلسطینیة إلى عدم شرعیة المستوطنات اال وأشارت أیضا

إزاء استمرار مصادرة األراضي عن قلقھا باإلضافة لذلك أعربت والمحتلة وفي الجوالن السوري المحتل، 
ي بالمیاه واإلمداد الكاف ،األراضي الزراعیة بما فیھالموارد الطبیعیة، لالقیود على الوصول وفرض الفلسطینیة 

تشكل و ،أن المستوطنات اإلسرائیلیة غیر شرعیة بموجب القانون الدوليإضافةً العتبار اللجنة ب ،)42(الفقرة 
 ).4بحقوق اإلنسان (الفقرة تمییز  دونجمیع العقبة أمام تمتع 
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نشطة غیر الواضحة لبعض الكیانات شبھ الحكومیة، التي تؤدي واأل المركزاللجنة عن قلقھا إزاء " وعبرتكما 
ً مھام المنظمة  على غرار )،17 من الھیكل التنفیذي" (الفقرة محددة في صنع القرار دون أن تكون جزءاً  ا

ضد  لماديا والتي أُنشأت للقیام بالتمییز ،والصندوق القومي الیھودي ،والوكالة الیھودیة ،الصھیونیة العالمیة
تي جمیع المؤسسات الامتثال " لدولة الطرفا تضمنلجنة بأن ال. وبناًء على ذلك، أوصت األشخاص غیر الیھود

ً تمارس  دم على ق وأن تكون مسؤولةً  ، لاللتزامات القانونیة الدولیة للدولة الطرفكامًال  االً حكومیة امتث مھاما
دعت اللجنة إسرائیل إلى تقدیم المعلومات و(ب)). كما  18المساواة مع الھیئات التنفیذیة األخرى" (الفقرة 

المعدة  المنظمات سلّطتجنة، أمام الل مشترك بیانفي و). 54ومتابعة تنفیذ ھذه التوصیة في غضون عام (الفقرة 
لشعب ا حرمانالضوء على الدور التاریخي الذي لعبتھ المؤسسات الصھیونیة اإلسرائیلیة في لھذا البیان 

عیشھ، عن طریق استغالل  أسبابالسیطرة على والفلسطیني على جانبي الخط األخضر من الوصول إلى 
 المستوطنین اإلسرائیلیین الیھود.الطبیعة الفلسطینیة لصالح الموارد وتحویل 

 على جانبي الخط األخضر بارتھاید)األ(الفصل العنصري 

ات السیاسأن ب األخیرة اعترفتمع اللجنة،  في التفاعل المجتمع المدنيجھود في ضوء ما تقدم، ونتیجة 
ق الشعب بح (األبارتھاید)الفصل العنصري  حد إلى صلت على جانبي الخط األخضر والممارسات اإلسرائیلیة

قطاعات جود و یُبقي على طالما الشرذمةفي  سیستمرأن "المجتمع اإلسرائیلي ب اللجنة وأفادتكما الفلسطیني، 
 وأضافت ،"بلدیات منفصلةي الظروف، ووجود تعلیم غیر متكافئ ينظام ذلك فيبما  ؛یھودیة وغیر یھودیة

 نلرفض المتقدمی ،للجان القبول ةالكامل السلطة التقدیریةوجود تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استمرار "
األدوات  إحدىتعد لجان القبول ذلك حیث ). 21المجتمع" (الفقرة في غیر مناسبین للحیاة االجتماعیة  اعتبارھمو

المستخدمة الستبعاد المواطنین الفلسطینیین من ملكیة األراضي واستخدامھا، إلى جانب السلطات  األساسیة
 1القانونیة وسیاسات المؤسسات الصھیونیة.

رسات عواقب السیاسات والمماحیث "من داخل األرض الفلسطینیة المحتلة الوضع  بخصوص قلقةبقیت اللجنة 
جتمعات مفي ال ،منفصلین بالكامل، ھمامؤسساتبالفصل، مثل وجود ... نظامین قانونیین حد التي ترقى إلى 

ى الفلسطینیة البلدات والقر یسكنونالفلسطینیین الذین السكان و ،شرعیة من جھةالمستوطنات غیر الالیھودیة في 
ً . وأشارت "أخرىجھة من  تین المجموعبین لفصل في ام حكَ الطابع المُ  ھا تشعر بالّروعة منأن" إلى اللجنة أیضا

الوصول وحتیة للطرق والبنیة التبالنسبة ا باستخدام متساوٍ ھمتمتعمن حیث عدم  ،اللتین تعیشان في نفس المنطقة
 فرضالفصل من خالل  یتجسد" بأنھ ،. كما أوضحت اللجنة"إلى الخدمات األساسیة واألرض وموارد المیاه

ة الجدار والمستوطنات وحواجز الطرق ونقاط التفتیش العسكری في تتمثلالحركة التي  على قیودالمعقد من خلیط 
ً الذي یؤثر واستخدام طرق منفصلة ونظام تصاریح  وجوبو ھذه ل صتإذ  ".على السكان الفلسطینیین سلبا

ً انتھاك(األبارتھاید)، الفصل العنصري سیاسات  إلى حدالممارسات   ).22من االتفاقیة (الفقرة  3للمادة  ا

																																																								
أكتوبر  31، الرد على قائمة الموضوعات المتعلقة بالتقاریر الدوریة المشتركة من السابع عشر إلى التاسع عشر إلسرائیل، مركز عدالة، أنظر 1

 :، متاحة على4، صفحة 2019
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 والقضاء علىحظر المنع وال) بشأن 1995( لعام 19 رقم توصیتھا العامة" علىاللجنة  أكدتعلى ذلك،  وبناءً 
من االتفاقیة  3المادة  تنفیذالدولة الطرف على  تحثو، )األبارتھاید(جمیع سیاسات وممارسات الفصل العنصري 

القضاء على جمیع أشكال الفصل بین المجتمعات الیھودیة وغیر الیھودیة وأي سیاسات عن طریق  الً كام تنفیذاً 
الخط األخضر  على جانبي "على الفلسطینیین متناسبٍ  غیرَ ب شدیداً، راً تأثی تؤثرالتي أو ممارسات من ھذا القبیل 

الدولة الطرف إلى تقدیم معلومات  داعیةاللجنة ھذه التوصیة ذات أھمیة خاصة  واعتبرت). كما 23(الفقرة 
 ).55في تقریرھا الدوري المقبل (الفقرة  ھاعن التدابیر الملموسة المتخذة لضمان تنفیذمفصلة 

 عنصري  وفصل كسیاسة تمییز ھاحصاروق غزة إغال

ً  12منذ لجنة الضوء على الحصار اإلسرائیلي المفروض على قطاع غزة الألول مرة، سلطت   ، والذيعاما
ً یشكل،  ً انتھاك ،مالحظات اللجنةل وفقا لحق في حریة التنقل، والحصول على الخدمات األساسیة، وال سیما ل ا

 مع، بما یتعارض )44 لشرب (الفقرةالصالحة لمیاه الق القدرة على الوصول إلى یویعكما الرعایة الصحیة، 
نة . وبناًء على ذلك، حثت اللج(األبارتھاید)بشأن سیاسات وممارسات الفصل العنصري  ،من االتفاقیة 3المادة 

ناء عادة بإل بصورة عاجلة تیسیرالوالسماح و ،الحصار بخصوصإسرائیل على "إعادة النظر في سیاستھا 
الضروریة وكذلك الحق في حریة والمدنیة، وضمان الوصول إلى المساعدة اإلنسانیة العاجلة والمباني المنازل 

 ).45(الفقرة  "التنقل والسكن والتعلیم والصحة والمیاه والصرف الصحي، امتثاال لالتفاقیة

مراجعة، الضوء على إغالق غزة، القبل  مالجنة الالمشترك المقدم إلى  ھاتقریرفي سلطت المنظمات الحقوقیة 
ن سیاسات أموضحة  .لشعب الفلسطینياال یتجزأ من تجزئة  والذي یعد بمثابة عقاب جماعي غیر قانوني، كجزءٍ 

منة ھیفي ال حفاظ على نظامھا المؤسسيتھدف للفي غزة  ھاممارساتوالعنصریة  يسرائیلدولة االحتالل اإل
ً والقمع  الممنھجةالعنصریة  لى اللجنة ع المذكورة حثت المنظماتلذلك،  واضطھاد الشعب الفلسطیني. وفقا

... واالعتراف بأن  ورفع الحصار عن غزة فوراً  ،غالق المستمرإلعن افوري ال بالتوقّف"مطالبة إسرائیل 
سیاسات إسرائیل وممارساتھا التمییزیة، التي تصل إلى حد جریمة الفصل العنصري، جعلت قطاع غزة غیر 

ً " لشعب الفلسطینياحقوق  كاملینتھك الذي و حیاةصالح لل  من االتفاقیة. 3للمادة  خالفا

العنصري  على التمییزالقضاء األمم المتحدة المعنیة ببما توصلت إلیھ لجنة  نامنظمات ترحب ،سبق ما ضوء في
األبارتھاید) (لفصل العنصري تقوم بالتجزئة وا یةسیاسات وممارسات إسرائیلوجود مالحظات ختامیة تفید بمن 
 نحث الدولكما و. نحو انھاء ھذه التجزئةكخطوة ، وذلك على جانبي الخط األخضر الفلسطینيالشعب  بحق

تامیة للجنة، لوضع حد للحالة غیر القانونیة لضمان تنفیذ المالحظات الخعلى اتخاذ تدابیر فعالة األطراف 
نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي على الشعب الفلسطیني ككل، على جانبي الخط األخضر بفعل  الناشئة

یة من قبل المحكمة الجنائ وجدي وشفاف ونزیھ مستقلتحقیق ب وأن تطالبوكالجئین ومنفیین في الخارج، 
واسعة النطاق  اإلسرائیلیة نتھاكاتااللضمان العدالة والمساءلة عن  ،في فلسطینالوضع  حول الدولیة

 الشعب الفلسطیني. بحق ارتكابھاالمشتبھ الدولیة ة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الجرائم الممنھجو


