
اجلمعيـة العامـة

 A            األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.07-10988    120307    120307 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 " جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

 فلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيليةمسألة ال

 ∗تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

                       ، إىل املفوضة السامية        ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦          املؤرخ      ١٠٢ / ٢                                    طلـب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره         - ١
                                       ابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث                             ً                 مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات الس "               حلقـوق اإلنسان   

                                                                                         وفيما يتعلق باملسألة قيد النظر للفلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش               ".                                  الـتقارير والدراسات ذات الصلة    
    ً    ريراً إىل     تق    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٤        املؤرخ  ٧ /    ٢٠٠٥                                   ً                       اإلسرائيلية، قدمت املفوضة السامية عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان 

                                                                      وال تزال املعلومات الواردة يف التقرير ذات عالقة باملوضوع واستكملت             ). A60/324 (                                   اجلمعـية العامة يف دورهتا الستني       
                        واملفوضية السامية حلقوق      ). E/CN.4/2006/28 (                                                                         مبذكرة قدمتها األمانة إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني            

                                                                                              على أنه حيتفظ بالدورة السنوية السابقة لتقدمي التقارير عن مسألة الفلسطينيات احلوامل                ١٠٢ / ٢                         اإلنسـان تفهـم املقرر      
                                          ولذلك فإن التقرير احلايل املقدم إىل جملس         .                                                                                اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية إىل أن يقرر اجمللس ما خيالف ذلك            

  .            ُ                      آخر تقرير قُدم إىل جلنة حقوق اإلنسان                                                     حقوق اإلنسان يتناول التطورات فيما يتعلق هبذه املسألة منذ

                                                                       ، وجه األمني العام مذكرة شفوية إىل كل من البعثة الدائمة إلسرائيل والبعثة       ٢٠٠٧       يناير   /                   كـانون الـثاين     ٩   يف   - ٢
                                                                                                               املراقـبة الدائمـة لفلسـطني لـدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف يشري فيها إىل أنه يود احلصول على أي تعليقات أو             

                                                       ، فيما يتعلق بالتقرير الذي تال ذلك املقدم من املفوضة       ٧ /    ٢٠٠٥                     ً                      د البعثـتان تقدميها عمالً بقرار اللجنة                      مالحظـات تـو   

                                                      

  .ُ                                                            ُيقدم هذا التقرير بعد املوعد احملدد لـه إليراد أحدث املعلومات فيه ∗
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                                                                                                               السامية إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني، واملذكرة اليت قدمتها األمانة إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني    
  .                                يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية                                   عن مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت 

  ،  )١ (                                          ً                                            ، تلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، تقريراً من البعثة املراقبة الدائمة لفلسطني               ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٦   يف   - ٣
          احتالهلا      ٢٠٠٠       سبتمرب   /                                                                                               أعدتـه وزارة الصـحة الفلسطينية، يشري إىل أن إسرائيل تكثف منذ انتفاضة األقصى يف أيلول               

                                                                                                              لألراضي الفلسطينية احملتلة من خالل وضع احلواجز ونقاط التفتيش على مداخل املدن والقرى الفلسطينية، مما                       العسكري
                                                          ً              وهذه القيود اليت تفرض على حرية حركة الشعب الفلسطيين تعترب شكالً من أشكال       .                                يعوق بصورة خطرية حركة املدنيني    

                                                  جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب             من اتفاقية  ٣٣                           ً               العقـاب اجلمـاعي وتشكل انتهاكاً للمادة      
                          من العهد الدويل اخلاص       ١٢                                                          اليت حتظر العقوبات اجلماعية وتدابري التخويف، واملادة             ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢          املؤرخـة   

             سياسة الفصل            وقد أدت     .                                                                                                  باحلقوق املدنية والسياسية اليت تكفل لكل فرد احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته              
  .                      منطقة أو وحدة منعزلة  ٤٣   و ٣                                                         اإلسرائيلية إىل جتزئة قطاع غزة والضفة الغربية على التوايل إىل 

      ٢٠٠٦            إىل عام        ٢٠٠٠     ً                                                                                       ووفقـاً ملركز املعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، مت يف الفترة من عام                - ٤
                                                        للوايت ولدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية وبلغت هذه األعداد                                           حالة من حاالت النساء الفلسطينيات احلوامل ا  ٦٩       تسجيل  

             ومن بني هذه      ).        حاالت  ٩   (    ٢٠٠٤ و  )        حاالت  ٨   (    ٢٠٠٣ و  )        حالة   ٢٤   (    ٢٠٠٢ و  )        حالة   ١٨   (    ٢٠٠١                  ذروهتا يف األعوام    
  .                    حالة يف قطاع غزة    ١٤             بينما سجلت     )              يف رام اهللا    ٩                    منها يف نابلس و      ١١ (                            حالة يف الضفة الغربية        ٤٥                احلـاالت، وقعت    
                   حالتني يف الضفة        ٢٠٠٦                                                                       إال ثالث حاالت يف الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما وقعت يف عام                  ٢٠٠٥                  ومل تسجل يف عام     

  .                                 الغربية ومل تقع أي حالة يف قطاع غزة

                                                                       يف املائة من النساء احلوامل اللوايت كن يرغنب يف الوالدة باملستشفى              ١٠                                       ونتـيجة لـنقاط التفتيش، تعرض حنو         - ٥
                            يف املائة منهن إىل أكثر       ٦                                                                                  ة تتراوح بني ساعتني وأربع ساعات قبل الوصول إىل املرافق الصحية، واحتاج حنو                         لالنتظار مد 

                                                                                وقبل االنتفاضة، كان معدل الفترة الزمنية الالزمة للوصول إىل املرافق الصحية             .                                         من أربع ساعات للوصول إىل تلك املرافق      
            ً                                                       ة تعزى أساساً إىل العقبات اليت تواجهها سيارات اإلسعاف واألفرقة                            وهذه األوضاع اخلطري    .         دقيقة   ٣٠    و   ١٥            يتراوح بني   

                                                                                                                           الطبـية عند حماولة نقل النساء احلوامل عند املخاض عرب نقاط التفتيش، وإىل عمليات التفتيش أو اهلجمات اليت تقوم هبا                    
   .                                                            القوات اإلسرائيلية ضد سيارات اإلسعاف واملرضى الذين تقوم بنقلهم

      ً                                                         وليداً عند نقاط التفتيش لعدم حصول األمهات على الرعاية            ٣٥                                  املقدمة يف نفس التقرير، توىف            ً          ووفقـاً لألرقام   - ٦
                            نساء حوامل جبروح عند نقاط   ٦                          وباإلضافة إىل ذلك أصيبت       .                                                         العاجلـة الالزمة حلالتهن وتوفيت مخس نساء عند الوالدة        

                      وأشري إىل حالة امرأة      .                     ب اجلنود اإلسرائيليني                                                                           التفتـيش نتيجة تعرضهن للضرب وإطالق النريان والغازات السامة من جان          
       وأصيبت   .                                                                                                           حامل يف شهرها التاسع استهدفها اجليش اإلسرائيلي عند نقطة التفتيش، عندما كانت بصحبة زوجها ووالدها              

                                                                                                                   هـذه املـرأة جبروح يف كتفها وأصيب والدها جبروح يف صدره بينما تويف زوجها بسبب اجلروح اليت أصيب هبا نتيجة                     
    ١٦   (  ٣٠-  ٢٦   ، و )      حالة  ١٧   (  ٢٥-  ٢١                                             وتنتمي معظم النساء احلوامل إىل الفئات العمرية    .                          عدة أعرية نارية عليه          إلطـالق 

                                                      

  .               مسية هلذا التقرير                                                                         ورد هذا التقرير باللغة العربية واملعلومات الواردة أدناه تستند إىل ترمجة غري ر  ) ١ (
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                                                           وأدت اخلشية من مواجهة مثل هذه املشاكل إىل اختيار عدد             ).        حاالت  ٩   (  ٤٠-  ٣٦    ، و  )       حالة   ١٥   (  ٣٥-  ٣١    ، و  )      حالـة 
   ).         يف املائة   ٨,٢                     ت الوضع يف املرتل بنسبة         زادت حاال (                                               كبري من النساء الفلسطينيات احلوامل الوالدة يف املرتل 

  .                                                                  ومل ترد أي ردود من البعثة الدائمة إلسرائيل حىت موعد إعداد هذا التقرير - ٧

                    إىل كيانات األمم        ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ٩                                                            كمـا أرسلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان رسالة مؤرخة           - ٨
                                           مكتب منسق الشؤون اإلنسانية، ومكتب منسق        :                             يف األراضي الفلسطينية احملتلة                                              املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التالية املمثلة      

                                                                                                                   األمـم املتحدة اخلاص بعملية السالم يف الشرق األوسط، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ووكالة األمم املتحدة                 
                              األمم املتحدة للسكان، وبرنامج                                                                             إلغاثـة وتشـغيل الالجئني يف الشرق األدىن، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق      

  .                                   األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية

                                             معلومات من منظمة األمم املتحدة للتربية           ٢٠٠٧       فرباير   /                   يناير وأوائل شباط   /                                 ووردت يف أواخـر كـانون الثاين       - ٩
                                اءات من منظمة الصحة العاملية                                                                                              والعلوم والثقافة ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني يف الشرق األدىن تنقل إحص            

                                                                                                                   ومجعـية الصـليب األمحر الفلسطينية وكذلك من منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة                 
                                                                           وأشارت منظمة التربية والعلوم والثقافة إىل أهنا ال متلك معلومات حمددة لتبديها عن   .                                 وصـندوق األمـم املتحدة للسكان     

                                                                                                   ارت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني يف الشرق األدىن إىل أهنا ليست لديها إحصاءات عن                   وأش  .         املوضـوع 
                                                                                                                             مسألة النساء الفلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية وأن املوظفني امليدانيني الذين سألتهم ليست                

                                                 واجلدوالن اللذان أحالتهما منظمة الصحة العاملية        .     ٢٠٠٦            أو عام     ٥   ٢٠٠                                                لديهم معرفة مباشرة بأية حاالت وقعت يف عام         
   ).        أعاله  ٤              انظر الفقرة    (                                                                                                يسـتندان إىل إحصـاءات قدمهـا مركـز املعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية                

                     اإلسعاف يف الفترة                            حاالت إجناب يف سيارات      ١٠                                                                     واملعلومات اليت قدمتها مجعية اهلالل األمحر الفلسطينية تشري إىل وقوع           
                                                                           عند نقطة تفتيش التوفا يف قطاع غزة، وهي نقطة تفتيش قامت القوات                 ٢٠٠٥      مايو   /            يناير وأيار  /                      بـني كـانون الـثاين     

                                                           وحدثت مجيع الوالدات أثناء التأخري الذي تراوحت مدته بني           .                                                          اإلسـرائيلية فيما بعد بتفكيكها عندما انسحبت من غزة        
  .                ساعة ونصف وساعتني

                                                                                         منظمة األمم املتحدة للطفولة أهنا ال متلك تعليقات أو مالحظات إضافية باستثناء كوهنا ال تزال مصممة          وأشارت   -  ١٠
                                                                                                                      عـلى تعزيـز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمرأة الفلسطينية وأطفاهلا، وال سيما وصوهلا إىل املرافق                  

  .                                الصحية دون عقبات ويف الوقت املناسب

                                                                                              األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أن وكاالت األمم املتحدة األخرى العاملة يف األرض الفلسطينية                           والحـظ صندوق   -  ١١
                                                                                                                               احملتلة قدمت بالفعل تقارير شاملة عن مسألة النساء الفلسطينيات احلوامل اللوايت تلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية، وأن                 

  .                                           احلوامل يف السجون اإلسرائيلية ومراكز االحتجاز                                                  مشاركتها تركزت على مسألة معاملة النساء الفلسطينيات

                                                                                                                وأعـرب صـندوق األمـم املتحدة للسكان عن بالغ قلقه إزاء التقارير األخرية عن التأخري عند نقاط التفتيش                    -  ١٢
                                                                                                                         اإلسـرائيلية وللنسـاء اللـوايت بلغن مرحلة املخاض، وأعاد التأكيد على احلق العاملي للمرأة احلامل يف احلصول يف ظل                    

         وقد أدى    .                                                                                                               األوضاع اإلنسانية املعقدة مثل أوضاع األراضي الفلسطينية احملتلة على الرعاية الصحية مبا يف ذلك عند الوالدة               
                                                                                                             تعطـيل النساء احلوامل عند نقاط التفتيش وغريها من احلواجز إىل الوالدة القسرية على جانب الطريق، بل إىل وفاة بعض      
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                                                                                  اإلحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد النساء اللوايت ولدن عند نقاط التفتيش خالل     ً          وفقاً للتقارير  (                النساء واملواليد 
  ،     ٢٠٠٦     ً                               ووفقاً إلحصاءات وزارة الصحة لعام        .  )٢ ( )       حالة   ٣٤                                   حالة، وبلغ عدد حاالت اإلجهاض         ٦٨                 السـنوات الست    
                          امرأة تعاين من صعوبة       ١٨     ٠٠٠           لك قرابة                                                        امرأة حامل يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذ            ١١٧     ٠٠٠          ً          هناك حالياً قرابة    

                                 والواقع أن الرعاية الطبية غري       .                                                                                                يف احلمل والوالدة بسبب انعدام الرعاية املناسبة واملوقوتة قبل الوالدة وأثناء الوالدة وبعدها            
  .                                                                          الكافية أثناء احلمل تشكل ثالث سبب من أسباب وفاة املرأة الفلسطينية يف سن اإلجناب

                                                                                      وق األمم املتحدة للسكان على ضرورة متكني املدنيني الذين هم حباجة عاجلة إىل املرافق                                ولذلـك حـث صند     -  ١٣
                                                                                                                       الصحية من الوصول إليها ومتكني املنظمات اإلنسانية من العمل حبرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيين وال سيما النساء                 

                                            املرأة الفلسطينية ملنع الشدائد عنها، مبا يف ذلك                                                    ويف هذا الصدد يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان مبساعدة    .          واألطفـال 
                                                                        وتتضمن حاالت التدخل الرئيسية تدريب العاملني الصحيني على الرعاية يف            .                                            الشـدائد بسبب التأخري عند نقاط التفتيش      

        تقدمي                                                  َ                                                                حالـة الطـوارئ املـتعلقة باإلجناب؛ وتزويد العاملني املدَربني على الرعاية الصحية بأطقم اإلجناب لتمكينهم من                
                                                                                                     خدمات اإلجناب األكثر فعالية يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها؛ وتيسري تدريب أفرقة دعم اجملتمع ملساعدة األشخاص الذين  
                                                                                                                  يقدمـون الرعاية الصحية ورفع مستوى وعي اجملتمع بتوفر خدمات اإلجناب؛ وشراء األدوية واإلمدادات لضمان مواصلة                

  .                      اخلدمات املتعلقة باألمومة

ـ  -  ١٤              إىل تفاقم       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٨                             بشنها على قطاع غزة يف        ي                                           د أدت الغـارات اليت بدأ اجليش اإلسرائيل           وق
   ة                                               وأدت األضرار العامة اليت حلقت باهلياكل األساسي        .                                                                 معانـاة الشعب الفلسطيين بوجه عام واملرأة والشباب بوجه خاص         

                   وأعرب صندوق األمم     .                         اخلدمات الصحية للخطر                                                                    وشـبكات تولـيد الطاقة الكهربائية وخدمات املواصالت إىل تعريض         
                       ولوحظ يف دراسة وصفية      .                                                                                               املتحدة للسكان عن قلقه إزاء األثر السليب هلذه األضرار على األمومة وكذلك بالنسبة للوفيات             

                                         دراسة عن وفيات األمهات، وزارة الصحة،        (            ً                                                            أجـرهتا مؤخـراً وزارة الصحة بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان             
                                                                                      أن عدم القدرة على إرسال حاالت الطوارئ يف غزة إىل خارج القطاع عند اللزوم من                 )     ٢٠٠٦       ديسمرب   /       األول        كـانون 

  .                            العوامل اليت تسبب وفاة األمهات

                                                                                                       ويواصـل صـندوق األمم املتحدة للسكان من خالل ربطه الشبكي مع وزارة الصحة ومنظمات اجملتمع املدين                  -  ١٥
                                                                       مات األساسية واإلمدادات يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك استعادة صالحية                                                    العمـل مـع شركائه من أجل تقدمي اخلد        

                                                كما أثار الصندوق مسألة اعتبار أي حالة من          .                                                                      املـرافق الصـحية، وكذلـك اخلدمات النفسية االجتماعية واإلكلينيكية         
                           قدرة على نقل النساء احلوامل                                                                                           حـاالت الوالدة عند نقاط التفتيش أو حاالت الوالدة أو الوفاة أو العجز الناجتة عن عدم ال          

   .                                                               إىل املستشفى بسبب احلواجز العسكرية انتهاك حلقوق اإلنسان وحقوق اإلجناب

- - - - - 

                                                      

                                                                                         هناك اختالف بشأن حالة واحدة يف اإلحصاءات اليت قدمتها البعثة املراقبة الدائمة لفلسطني إذ تشري إىل   ) ٢ (
  .    ً      ً   طفالً جديداً  ٣٥                                   من احلوامل عند نقاط التفتيش ووالدة   ٦٩      تعطيل 


