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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

   واألمني العاموتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية

مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت يلـدن عنـد نقـاط التفتـيش                
  تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان : اإلسرائيلية

طلب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنـسان، يف        -١
ضطالع بأنـشطتهما،   مواصلة اال "،  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦املؤرخ   ٢/١٠٢مقرره  

وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسات            
 املؤرخ ٢٠٠٥/٧وطلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل املفوضة السامية، يف قرارها          ". ذات الصلة 

يت يلدن عند   مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوا   "، إعداد تقرير بشأن     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤
  ".نقاط التفتيش اإلسرائيلية بسبب منع إسرائيل هلن من الوصول إىل املستشفيات

 على أنه ُيبقي على الـدورة       ٢/١٠٢وتفهم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املقرر         -٢
 إلعداد التقارير بشأن هذه املسألة إىل أن يقـرِّر اجمللـس            اليت كانت مطبقة من قبل    السنوية  

ويتناول هذا التقرير املقدَّم إىل اجمللس ما حدث من تطورات منذ تقدمي آخـر              . خالف ذلك 
  .(A/HRC/7/44)تقرير هبذا الشأن 

، وجهت املفوضة السامية مذكرات إىل كل مـن         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ويف    -٣
ة يف جنيـف،    البعثة الدائمة إلسرائيل، والبعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى مكتب األمم املتحد          

بيَّنت فيها أهنا تود احلصول على أي تعليقات أو مالحظات قد ترغب كلتا البعثتني يف تقدميها                
قدمته املفوضة السامية   )  ذاته املرجع( وَعِقب صدور أحدث تقرير      ٢٠٠٥/٧عمالً بقرار اللجنة    

  .بشأن مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية
  .ووقت كتابة هذه الوثيقة، مل يكن قد ورد أي رد من كلتا البعثتني  -٤
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الة ـوسعياً إىل مجع معلومات عن هذه املسألة، وجهت املفوضية السامية أيضاً رس             -٥
وكاالهتا املتخصـصة التـايل     و إىل كيانات األمم املتحدة      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧يف  

مكتب منسق األمم املتحدة اخلـاص بعمليـة        : سطينية احملتلة ذكرها واملمثَّلة يف األراضي الفل    
السلم يف الشرق األوسط، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف             

، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         )األونروا(الشرق األدىن   
منائي للمرأة، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         ، وصندوق األمم املتحدة اإل    )اليونيسيف(

  .وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية
 تـشرين   ٢٦ من اليونيسيف، ويف     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ووردت ردود يف      -٦

 ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ من مكتب األونروا امليداين يف غزة، ويف         ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 من مكتب تنسيق الـشؤون     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣منظمة الصحة العاملية، ويف     من  

 من مكتب األونروا امليـداين يف الـضفة         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠اإلنسانية، ويف   
 من صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٣الغربية، ويف   

  .األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
وال متلك األمم املتحدة آلية رصد وإبالغ منهجيني بـشأن مـسألة الفلـسطينيات           -٧

وأفاد مكتبا األونروا امليدانيان يف غزة والـضفة        . اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية     
وأشار مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية إىل أن          . الغربية بأهنما ال يرصدان هذه املسألة     

نقاط التفتيش ليست مؤشراً من املؤشرات اليت يرصدها أو يسجلها بـصورة            الوالدات عند   
غري أنه ذكر يف رده أنه ُيبِلغ عن حاالت الوالدة عند نقاط التفتيش إبالغاً خمصـصاً       . منهجية

أي إصابة  (يف تقاريره األسبوعية حول محاية املدنيني عندما ُيسفر احلادث عن سقوط ضحية             
ن أل نظـراً املكتب يف هذا الصدد أن هذه التقارير ليست شـاملة           وبيَّن  ). شخص أو وفاته  

  .موظفيه امليدانيني قد ال يتلقون معلومات عن كل حادث
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن حصر نطاق املسألة يف الوالدات عند نقاط التفتيش ُيغفل     -٨

إغالق غزة واجلدار   مثل  (نظام اإلغالق املفروض على األراضي الفلسطينية احملتلة        كل  عواقب  
باإلضافة إىل عوائق أخرى تقيَّد حرية تنقل الفلسطينيني كحواجز الطرق واخلنادق والسواتر            

ويتسبب  .، وهو نظام يؤثر تأثرياً خطرياً على احلياة اليومية للفلسطينيات         )الترابية وما إىل ذلك   
ياجاهتن وحقوقهن   يف إضعاف الفلسطينيات بصفة خاصة فيما يتعلق باحت        كلهنظام اإلغالق   

املتصلة بالصحة، إذ يواجهن صعوبات شديدة يف الوصول إىل خدمات الرعايـة الـصحية              
  .األساسية أثناء الوضع

 العوائـق الـيت تقيِّـد       مسألة املعلومات املقدَّمة من منظمة الصحة العاملية        وأبرزت  -٩
 ٢٩ إىل   ٢٥ ففـي الفتـرة مـن     . الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية بسبب تقييد التنقل       

 عدة عمليات عـسكرية،     بالتوازي مع ، َعَمدت قوات الدفاع اإلسرائيلية،      ٢٠٠٨يوليه  /متوز
وَشـِملت  . إىل إحكام تقييد تنقل الفلسطينيني داخل حمافظة اخلليل يف جنوب الضفة الغربية           
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وقد  .القيود إغالق مفرقي طرق رئيسيني، مها الفوار والفحص، مبعدل أربع ساعات يف اليوم            
 شـخص إىل    ١٥٠ ٠٠٠أدى إغالق مفرق طرق الفوار إىل سّد املمر الوحيد لعبور قرابـة             

مدينة اخلليل، يف حني حال إغالق مفرق طرق الفحص إىل وصول الشاحنات التجارية اليت              
 .)١(٦٠ إىل الطريق رقم H2تدخل املنطقة الصناعية يف اخلليل 

اإلسرائيلية جسر بيت كاحل طيلة     ، أغلقت قوات الدفاع     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٧ويف    -١٠
 ترايب، مما أدى فعلياً إىل عزل سكان بيت كاحل وترقوميـا وإذنـا              سديوم واحد باستعمال    

ونتيجة لذلك، اضطرت امرأة من ترقوميا تبلغ       . عن مدينة اخلليل  )  نسمة ٦٠ ٠٠٠وجمموعهم  (
  .)٢(ها إىل املستشفى سنة إىل وضع محلها يف سيارة يف انتظار مركبة إسعاف تنقل٢٤من العمر 

فقد أفاد شهود من    . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨ووقع حادث مماثل يف املكان ذاته يف          -١١
فريق خمتص يف الصحة العقلية تابع ملنظمة الصحة العاملية بأن قوات الدفاع اإلسرائيلية قامت،              

مـرأة إىل   واضطُرت ا .  ترايب، بإغالق الطريق الوحيد املؤدي إىل املركز اجملتمعي        سدبواسطة  
وضع مولودها يف سيارة زوجها إذ تعذر عليهما عبور احلاجز والوصول إىل املستـشفى يف               

  .الوقت املناسب بسبب إغالق الطريق
ويتعلق حادث آخر بامرأة يف احلادية والعشرين متزوجة وأم لطفل واحد ُتقيم يف قرية                -١٢

 وهـي حامـل يف      بشدة ، بدأت ترتف  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤ففي  .  نابلس يف قضاء قصرى  
وحوايل الساعة الواحدة صباحاً، اجتهت وزوجها حنـو أقـرب مستـشفى يف             . الشهر السابع 

التصريح عدم وجود  نابلس، لكن جنوداً إسرائيليني منعومها من عبور نقطة تفتيش هوارة بسبب            
  . )٣(شالالزم للعبور بالسيارة، ونتيجة لذلك، وضعت املرأة مولوداً ميتاً عند نقطة التفتي

، الـيت تـنظم      نقطة تفتيش زعّيم   يف، أوقف جنود    ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين    -١٣
الوصول إىل القدس الشرقية عرب احلاجز، امرأة حامالً يف اخلامسة والعـشرين مـن قريـة                

وقد بادرت املرأة، اليت كانت حتمل بطاقة هوية من القـدس وتـستقل             ). القدس(العيساوية  
وأفادت املـرأة   . سيارة بلوحة إسرائيلية، إىل إعالم اجلنود لدى وصوهلا بأهنا يف طور املخاض           

وبعد أن ُسمح هلـا بـالعبور،       .  ساعتني انفتق خالهلما غشاؤها األمنيويت     استمرأن إيقافها   ب
وضعت مولودها يف السيارة يف طريقها إىل املستشفى حيث ُنقلت على جناح الـسرعة إىل               

  . غرفة الطوارئ
__________ 

 ٤، ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ - ٢٣ املدنيني، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقرير أسبوعي حول محاية )١(
انظر  ؛٢٠٠٨أغسطس /آب

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_270_2008_07_29

_english.pdf. 

 .املرجع ذاته )١(
 ، انظـر  "باتـساليم "أدلت هنيل عوين عبد الرحيم أبو ريدة بشهادهتا إىل منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية               ) ٢(

www.btselem.org/english/testimonies/20080904_Nahil_Ridah_Ridah_forced_to_give_birth_at_checkpoint.asp. 
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ويؤثر تقييد التنقل على حياة الفلسطينيات ال أثناء الوالدة فحسب بل أيضاً خـالل                -١٤
ويف هذا الصدد، أشارت منظمة الصحة العاملية إىل حالـة          . رة الرعاية قبل الوالدة وبعدها    فت

وعزون عتمة قرية يطّوقها    . ة الشرقية يف إقليم جنني    طعقرييت عزون عتمة يف إقليم قلقيلية وبر      
بات والعق. اجلدار متاماً وال ميكن الوصول إليها إال عرب بوابة حترسها قوات الدفاع اإلسرائيلية            

الرئيسية اليت تعوق الوصول إىل رعاية صحية جيدة وتؤثر على تقدمي خدمات الصحة بانتظام              
، مبـن فـيهم     أهايل القرية يف هذه القرية هي وجود اجلدار وإجراءات التفتيش اليت خيضع هلا            

ويشكل الوصول إىل خدمات الرعاية الـصحية       . املرضى، لدى دخول القرية واخلروج منها     
 سيما عندما تكون البوابة مغلقة، خطراً إضافياً بسبب احتمال تـدهور الوضـع              الثانوية، ال 

ويتفاقم خطر الوالدة دون إشـراف أيـضاً        . الصحي يف احلاالت الطارئة ويف حالة احلوامل      
  .بسبب عدم وجود قابلة يف عزون عتمة

بيـة، حيـث    الشرقية فهي بلدة معزولة متاماً يف إقليم جنني يف الضفة الغر  برطعةأما    -١٥
والوصـول إىل   . )٤(ميكن دخول األقاليم األخرى يف الضفة الغربية واخلروج منها عرب بوابتني          

من التاسعة مساًء إىل اخلامسة  (خدمات الرعاية الصحية الثانوية، ال سيما بعد إغالق البوابتني          
عـالج   إىل   حيتاجونوقد يشكل ذلك خطراً على حياة املرضى الذين         . عملية معقدة ) صباحاً

 الـشرقية أو    برطعـة وحيتاج سيارات اإلسعاف واملرضى لدى دخول       . ضروري مستعجل 
وكثرياً ما يسفر ذلك عن     . اخلروج منها إىل تنسيق خاص مع اجلنود اإلسرائيليني عند البوابة         
كما أنه ال ُيسمح بدخول   . تأخري يف نقل املرضى وميكن أن يتسبب يف تعقيد حالتهم الصحية          

وكانـت األونـروا   . عيم إىل القرية دون سابق تنسيق مع اجلنود اإلسرائيليني    أي أدوية أو تط   
تقدم خدمات عيادات متنقلة لكنها باتت تواجه مشاكل يف دخول القرية بسبب إجـراءات              

  . التفتيش اإلسرائيلية عند بوابة الدخول
ة بأن ما   ويفيد صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأ           -١٦

وقد . الوالدة حالة والدة يف السنة تواجه صعوبات يف طريقها إىل مرافق            ٢ ٥٠٠يقدر بنحو   
استحدثت فلسطينيات كثريات آليات تكيف متنوعة شديدة اخلطر استجابة إىل تقييد التنقل            
أو خمافة أن يتعذر عليهن عبور نقاط التفتيش اإلسرائيلية يف الوقت املناسـب للوصـول إىل                

وتفيـد  .  الوالدة تأثراً شـديداً    مكانونتيجة لذلك تأثرت أمناط     . ات الرعاية الصحية  خدم
مثـل  (التقارير بأن تلك املمارسات حتدث حىت وإن أدت إىل تدين مستوى الرعاية الصحية              

وتفيد التقارير بأن املخاطر املقترنـة      ). الوالدة يف البيت بإشراف قابلة أو يف عيادات األطباء        
يش وإغالق الطرقات وغري ذلك من احلواجز تسببت يف زيادة حاالت الوالدة يف             بنقاط التفت 

 يف تفاقم خطر تلك الـوالدات علـى صـحة النـساء        وبالتايل يف املائة،    ٨,٢البيت بنسبة   

__________ 

 . وشاكدبرطعة )٤(
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وتفيد تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية بأن نسبة الوالدات خـارج املرافـق            . ومواليدهن
  . يف املائة١٣,٢الصحية تصل إىل 

اجلدار ونقاط التفتيش وإغالق (وختاماً، يظل التأثري السليب الناجم عن نظام اإلغالق         -١٧
على وصول الفلسطينيات إىل الرعاية املالئمة قبـل        )  الترابية وما إىل ذلك    والسدودالطرقات  

الوالدة وأثناءها وبعدها مصدر قلق شديد، إذ يعوق إعمال حق كل فرد يف أعلى مـستوى                
وينبغي أيـضاً اإلشـارة إىل أن سياسـات اإلغـالق           . )٥(صحة البدنية والعقلية  ممكن من ال  

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية       أن تصل إىل حد     اإلسرائيلية ميكن يف بعض احلاالت      
وأخرياً، يذكَر مرة أخـرى أن      . )٦( من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١٦أو املهينة مبوجب املادة     

يات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية جيـب أن تفهـم يف              مسألة الفلسطين 
سياق النظام األعّم لالحتالل اإلسرائيلي وما يقترن به من تقييد للتنقل بالنظر إىل تأثري ذلـك      

  . على مجيع جوانب احلياة يف األراضي احملتلة
        

__________ 

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف عدد من االتفاقيات الدوليـة الـيت              ٢٥ يف املادة    هذا احلق حممي   )٥(
املـادة  (لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       صدقت عليها إسرائيل، مبا يف ذلك العهد ا       

؛ واتفاقية القضاء على    )‘٤’)ه(٥املادة  (؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          )١٢
وترى هيئات معاهـدات    ). ٢٤املادة  (؛ واتفاقية حقوق الطفل     )١٢املادة  (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

قوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن إسرائيل، بوصفها دولة طرفاً يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،               ح
تظل تتحمل املسؤولية عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة،              

وقد اعتمدت حمكمة ). A/HRC/8/17ة  انظر الوثيق (ما دامت مستمرة يف ممارسة واليتها على هذه األراضي          
 بشأن النتائج القانونية لبناء جدار يف األراضي        ٢٠٠٤العدل الدولية موقفاً مماثالً يف فتواها الصادرة يف عام          

والحظت حمكمة العدل الدولية أيـضاً أن التزامـات إسـرائيل        . ١١٣-١٠٢الفلسطينية احملتلة، الفقرات    
التزاماً بإزالة أي حـاجز     "وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتضمن      مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلق    

 ).١١٢الفقرة " (يعوق ممارسة تلك احلقوق يف اجملاالت اليت نقل فيها االختصاص إىل السلطات الفلسطينية
وانظر أيـضاً   ). ٥٣-٤٧، الفقرات   A/57/44الوثيقة  (إسرائيل  : استنتاجات وتوصيات جلنة مناهضة التعذيب     ) ٦(

، اليت ذكرت فيها جلنة مناهضة التعذيب أن عدم قيام الدولة الطرف مبنع ارتكاب              CAT/C/PER/CO/4الوثيقة  
 .أفعال بالغة الضرر بالصحة البدنية والعقلية للنساء يشكل ضرباً من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية


