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Camden Abu Dis Human Rights Report 
Monthly report on Israeli violations 
in Abu Dis August 2011 

التقرير الشهري لجمعية صداقة كامدن ابوديس  
االسرائيمية في بمدة ابوديس حول االنتهاكات 

  3122 آب رلشه
 

. Israeli violations continued against the 

citizens of occupied Palestine including 
Jerusalem and its suburbs.  A student from Al 
Quds university and another young man were 
killed by Israeli soldiers in Qalandiya Camp on 
the first day of Ramadan. Another young man 
was killed in Sur Baher (part of Jerusalem) after 
an Israeli military jeep drove into him. Israeli 
security procedures at checkpoints around 
Jerusalem were strengthened during Ramadan. 
This report deals with the main violations in 
the area around Abu Dis during the month. 

استمرت االعتداءات االسرائيمية ضد المواطنين الفمسطينيين في 
كان اضي المحتمة بشكل عام وفي القدس وضواحييا بشكل خاص األر 

أبرزىا استشياد طالب من جامعة القدس بعد تعرضو مع شاب آخر 
إلطالق نار من قبل الجنود االسرائيميون في مخيم قمنديا مع بداية 

واستشياد مواطن من بمدة صور باىر بعد أن قام  ،شير رمضان
االسرائيمية  شددت السمطاتجيب عسكري إسرائيمي بدىسو، فيما 

عمى الحواجز المحيطة بمدينة القدس خالل شير  األمنية اإلجراءات
 :خالل شير آبوفيما يمي أىم االنتياكات التي رصدناىا  رمضان،

 

 

.  

 

. 
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Building the Wall and Confiscating 
Land 

األراضيبناء الجدار ومصادرة   

Since the Israeli occupation of the West Bank 
and East Jerusalem and the Gaza Strip in 1967, 
the Israeli authorities have seized tens of 
thousands of donums of Palestinian land on 
different excuses. Directly after the war, Israel 
announced that it would annexe East 
Jerusalem as if they were making it part of 
Israel. Then they announced that the east side 
of the West Bank – including the Jordan Valley 
– was a series of closed military areas because 
it was next to the border with Jordan. From the 
middle of the 1970s, Israel started take huge 
tracts of land from the occupied territories, 
against international humitarian law and all 
international agreements, to build new 
settlements, and also to prevent the possibility 
of a future Palestinian state. 

 
In 2002, the Israeli authorities began to build 
the Separation Wall. This increased the process 
of taking over the land in the West Bank. They 
isolated and confiscated extra areas of land 
from the occupied territories to Israel, and up 
to present, Israel has taken about 52% of the 
land of the West Bank. 

 الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إسرائيلمنذ ان احتمت 
آالف صادرت السمطات االسرائيمية عشرات  7691في العام 

 عن ضم إسرائيل أعمنتبحجج مختمفة حيث  األراضيالدنمات من 
 منذ انتياء إسرائيلالقدس الشرقية الى الحدود المفترضة لدولة 

 كمناطق األغوارية ومنطقة شرق الضفة الغرب أعمنالحرب فيما 
 منذ منتصف السبعينات في بناء إسرائيل بدأتحدودية مغمقة، وقد 

 المحتمة مخالفة األراضيمدن استيطانية عمى مساحات واسعة من 
أي في ذلك كل القوانين والتشريعات الدولية لتقضي كذلك عمى 

 .7691 أراضيفرصة لقيام كيان فمسطيني مستقل عمى 
 

شرعت السمطات ببناء الجدار لتتصاعد عمميات  0220في العام 
 ويتم عزل وضم مناطق األراضيمصادرة 
 األراضيوقد قدر حجم  إسرائيلالمحتمة الى  األراضيمن  إضافية

 20بما يقارب  أالنالى  7691التي تمت مصادرتيا منذ العام 
 .مساحة الضفة الغربية إجماليمن %

A Palestinian source in Jerusalem confirmed 
that in the middle of August, the Israeli Interior 
Ministry agreed to the building of 2780  new 
settlement unions in the settlements based on 
the lands Jerusalem lands. 

 
During the month of Ramadan, Israeli 
bulldozers started digging works in the area of 
Silwan. And settlers started a Jewish  cinema 
and reopened an old water channel in a tunnel 
in Silwan 

 
 

ان  منتصف شير آب محتمةافادة مصادر فمسطينية في القدس ال
وحدة استيطانية في  0172بناء  أقرتوزارة الداخمية االسرائيمية 
 .ةالمحتم مدينةال أراضيالمستوطنات المقامة عمى 

وفي سياق منفصل بدأت الجرفات االسرائيمية مع دخول شير 
وقد قام  .سموان أراضي بمدة جديدة في حفرياترمضان أعمال 
قديمة في أحد لممياه قناة و سينما ييودية  افتتاح دارالمستوطنون ب

فيما صرح مواطنون من البمدة ان السمطات  .البمدة المحتمةأنفاق 
يالء عمى الحدائق خطة إسرائيمية لالستاالسرائيمية تقوم اآلن بتطوير 

 .البمدة العامة في

Israeli violations at the checkpoints 
around Abu Dis 

ت االسرائيمية عمى الحواجز حول عمى صعيد االنتهاكا
 ابوديس

Since the Israelis started to build the Separation 
Wall around Jerusalem they have worked to seal 
off Jerusalem very thoroughly from its suburb, 
and they have made special "terminals1" for 
people to go through to get into the city. 
For the towns on the east of Jerusalem, the 

عمى بناء جدار الفصل العنصري حول  إسرائيل أقدمتمنذ ان 
ل الطرق الرابطة بين المدينة المحتمة ك إغالقمدينة القدس تم 

لمرور  1معابر خاصة أقامتوالضواحي المحيطة بيا، وقد تم 
 أقامتالمواطنين الى المدينة، بالنسبة لبمدات شرقي القدس 
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Israeli authorities built a terminal in a place 
between the Mount of Olives and the town 
of Aizariyeh to allow people carrying West Bank 
passes and who have also got a permit, 
following very long and complicated procedures, 
specially now they use finger prints as well 
as permits. And at al-Zayem on the Jerusalem 
road leading to the settlement of Maale 
Adumim, they have put a checkpoint that can 
only be used settlers and people with 
Jerusalem passes. 

1 The Palestinians are now using the word 
“mua’bar” (translated into “terminal”) to 
describe the huge checkpoints, like international 
frontiers, that are the ways through the Wall. 

السمطات االسرائيمية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون 
ربية وبمدة العيزرية يسمح لممواطنين من حممت ىوية الضفة الغ

 إجراءاتممن تتوفر لدييم تصاريح مرور باستخدامو من خالل 
استخدام بصمة اليد باالضافة  معقدة وطويمة خاصة بعد ان تم

عمى الحاجز المقام عمى طريق  اإلبقاءالتصريح، وقد تم  الى
القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور 

 .المقدسية فقط حممت اليويةالمستوطنين ومواطني القدس 
  
من اجل الدخول الى مدينة القدس يستخدم الفمسطينيون المعابر  2

وىي ببساطة حواجز عسكرية كبيرة ومحصنة مثل نقاط العبور الدولية 
 وىي المكان المتاح الوحيد لمتنقل من خالل الجدار

 

 

. 

On Sunday 21st August, for the second day 
running, there was a checkpoint on the road to 
Maale Adumim, to the east  of Aizaria. This led 
to a big traffic jam in the morning period with 
hundreds of cars waiting for very long and 
complicated security procedures. The line of 
cars reached kilometres inside Aizaria and 
people started to call local radio stations and 
Ma’an to complain about the extent of delay 

 

ا لميوم الثاني عمى التوالي، نصبت قوات االحتالل حاجز  آب 12األحد 
العيزرية شرقي  -"معالي ادوميم"عسكريا عمى طريق مستوطنة 

مئات السيارات التي  أمسوعرقل الحاجز منذ ساعات صباح  .القدس
تفتيش  إجراءاتحاولت الوصول بعد االنتظار ساعات طويمة، ضمن 

الى التأخير في السماح لمسيارات بالدخول،  إضافةمشددة ومعقدة، 
 .كيمومترات حتى وصل مسار السيارات عدة
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caused by this checkpoint. 
 

Thousands of people were forced to stay for 
hours in the very hot August sun. 

عشرات المواطنين عبر اتصاالت ليم لوكالة معا، عن غضبيم  أعرب
تذكر،  أسبابومنعيم من المرور دون  أمسلعرقمة حركتيم منذ 

جبارىم الشمس لساعات وبعدىا يمنع  أشعةعمى الوقوف تحت  وا 
 .الجيش معظميم من المرور

On Sunday 21st August,  the Israeli police raised 

the level of alert in Jerusalem after they received 

information about a possible attack, as they said. 

An official police spokesman said that they 

increased their security procedures after hearing 

definite information about a suicide attack, and 

they put up checkpoints and had walking patrols 

of soldiers. He said that the police were 

conducting security checks not only on people 

but also on cars. 

صوى في رفعت الشرطة االسرائيمية حالة التأىب القآب  12األحد 
تنفيذ  إمكانيةورود معمومات وتحذيرات حول  أعقابمدينة القدس، في 
 .عممية في المدينة

إن " معا"لوبا السومري لـمراسل  إسرائيلوقالت الناطقة بمسان شرطة 
الشرطة االسرائيمية وقوات الجيش رفعت حالة التأىب القصوى 

رية عن النية ورود معمومات تحذي أعقاببالمدينة مع تعزيز القوات في 
 وأجيزةتم تعزيز القوات الراجمة  أثرهعمى " إرىابي"لمقيام باعتداء 

 .كما قالت" المدينة أحياءوتكثيف الدوريات في " األمن"
 وأشخاصان قوات الشرطة تقوم بفحوصات دقيقة لممركبات  وأضافت

 .مشتبو بيم في القدس
On Thursday 25th August in the evening, a Israeli 

force blocked the street with big rocks near 

Qalandia checkpoint in order to make it hard for 

people going to Al Aqsa Mosque.  

The Israeli authorities announced that they 

would improve the security at checkpoints in 

order to stop people from reaching Jerusalem 

‘illegally’  to pray in Al Aqsa mosque on the last 

Friday of Ramadan, known as Lailat il Qadr. 

قامت قوات االحتالل اإلسرائيمي مساء آب  52الخميس 
بالقرب من حاجز قمنديا  إسمنتيةالخميس، بوضع مكعبات 

العسكري، وذلك لمتضييق عمى المواطنين الذين ينوون التوجو 
 .المبارك لمصالة األقصىالى المسجد 

 إجراءالخميس، عن  أعمنتوكانت قوات االحتالل االسرائيمي 
عسكرية لمحيمولة دون وصول المصمين الفمسطينيين الى  تشديد

لشير  األخيرةشعائرىم الدينية في الجمعة  ألداءمحتمة القدس ال
 .رمضان المبارك، والتي تصادف أيضًا ليمة القدر

Israeli pass laws and the issue of 
Jerusalem citizenship 

 :في القدس بالمواطنةالقوانين االحتاللية المتعمقة 
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Successive Israeli governments have worked to 

implement a recommendation made in 1973 by 

the Israeli Ministerial Committee for Jerusalem 

under the leadership of Golda Meir, to reduce 

the percentage of Palestinians in Jerusalem to 

under 22%. This has led to many different 

policies that have distorted the demography of 

Jerusalem. The most recent of these policies has 

been to put great pressure on Palestinians of 

Jerusalem, and led to many thousands of people 

having their Jerusalem IDs taken from them.  

Although five thousand families in Jerusalem 

have lost their IDs since 1973, the Palestinians 

still represent 35% of the population of 

Jerusalem city itself, because many Jerusalemites 

who had moved into the suburbs have moved 

back to live inside the city since the Wall was 

built. During just the year 2006, 1,363 Jerusalem 

residents lost their Jerusalem IDs (figures - Israeli 

Interior Ministry) This came after Israel had 

separated Jerusalem completely from its 

suburbs. Many people who have Jerusalem IDs, 

and many families who have mixed IDs live in 

these suburbs. Note that most people in Abu Dis 

have West Bank IDs but a minority have 

Jerusalem IDs. 

لقد عممت الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى تنفيذ توصية 
برئاسة  3791المجنة الوزارية اإلسرائيمية لشؤون القدس لعام 

غولدا مائير والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان 
من المجموع العام لمسكان، % 55نيون في القدس الفمسطي

وذلك إلحداث خمخمة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك 
فقد لجأت سمطات االحتالل إلى استخدام الكثير من 

األساليب لتنفيذ ىذه الوصية والتي كان آخرىا سحب اليويات 
من السكان العرب في القدس ولكن بالرغم من إقدام السمطات 

مى سحب اليويات من أكثر من خمسة آالف عائمة مقدسية ع
من مجموع السكان % 12إال أن الفمسطينيون يشكمون حوالي 

داخل حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آالف المقدسيين 
سحب  5002لقد شيد العام  لمسكن داخل حدود القدس،

مواطن مقدسي بحجج مختمفة حسب  3121ىويات حوالي 
يأتي ىذا في الوقت الذي  الداخمية االسرائيميةوزارة  إحصائيات
تواصل بين المدينة المحتمة  أينيائيًا  إسرائيلفصمت 

والضواحي التي تضم العديد من السكان من حممة بطاقة 
ىوية القدس حيث يتواجد العديد من االسر في ابوديس ممن 

 .اليويات المختمطة بين الضفة الغربية والقدس أفرادىايحمل 
 

On Tuesday 16th August  near Har Homa 

settlement (built on Abu Ghneim hill), an Israeli 

military jeep hit Ameen Talib Dabash (30 years 

old) from Sur Bahar – and  killed him. Eye 

witnesses said that when the ambulance arrived, 

they tried hard to save Ameen’s life but they 

could not because he had serious injuries. 

 أميندىس المواطن ت إسرائيمي عسكريدورية آب  21ثالثاء لا
 قتمووت من حي صور باىر بالقدس( عاما03)طالب دبش 

راضي جبل أبو بالقرب من مستوطنة ىار حوماة المقامة عمى أ
التي  اإلسعافان طواقم وذكر موطنين  .غنيم، بشكل متعمد

فارق حياة الشييد الذي  إنقاذوصمت الى المكان لم تتمكن من 
 .الخطيرة إصابتوالحياة نتيجة 

On Sunday 22nd August,  the Israeli forces 

decided to close Damascus Gate in Jerusalem 

when people were coming out of the old city. 

People were kept inside and the soldiers chased 

them till they pushed them back into the Al Aqsa 

Mosque. 

إقدام قوات االحتالل اإلسرائيمية عمى إغالق باب آب  55األحد 
مود في القدس القديمة ومحاصرة المصميين الفمسطينيين االع

 .ومالحقتيم في المسجد األقصى

On Tuesday  24th August, the Israeli authority 

turned Jerusalem into a military camp. 

Checkpoints around the city were closed and 

مدينة القدس الى السمطات االسرائيمية حولت   بآ12الثالثاء  
الحواجز المحيطة  وأغمقت مضانخالل شير ر  ثكنة عسكرية
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people were not allowed to say their prayers 

inside the Old City. Even people who lived in the 

Old City were not allowed to pray in the Al Aqsa 

Mosque unless they were over 50. 

، كما منعت المصمين إلييافييا وحالت دون وصول المصمين 
عاما  03عن ال أعمارىمالقدس المحتمة والذين تقل  أبناءمن 

 .األقصىمن دخول المسجد 
Arresting and invading houses  االعتقاالت والمداهمات: 
During this month the Israeli authorities 
continued the policy of invading houses and 
arresting people.  Israeli soldiers together 
with the intelligence forces invaded houses 
during the night, searched and damaged 
things, and made several arrests during the 
last month. 

تقال خالل الشير الماضي استمرت حمالت الدىم واالع
عمى يد سمطات االحتالل اإلسرائيمي حيث قام الجيش 

اإلسرائيمي بمساندة المخابرات بعدة حمالت مداىمة ليميو 
تعرضت خالليا منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب 

 :الجنود أيديعمى 
A student from Al Quds University  shot by Israeli 
soldiers at pointblank range –  
killed on the first day of Ramadan. 
Moatassem  Odwan,  aged 22, a student of 
media studies at the Al Quds University in Abu 
Dis, was shot dead by Israeli soldiers from a 
distance of 20 metres near his home in Qalandia 
Refugee Camp on 1st August 2011. Another 
young man was also killed and a third seriously 
wounded with a bullet in his head. The Israeli 
army invaded the refugee camp to arrest two 
people (which they did) – these three were 
nothing to do with this. The Israeli soldiers shot 
live ammunition with no warning in a context 
where there was no resistance: the people who 
were shot were out with thousands of others 
near their houses, celebrating the evening on the 
first of Ramadan.  

 

 النار إطالقآب مقتل طالب من جامعة القدس بعد  1االثنين 
من مسافة قريبة جدا في أول أيام  إسرائيميونعميو من قبل جنود 

 .شير رمضان في مخيم قمنديا
عام طالب في كمية اإلعالم في  22الشاب معتصم عدوان 

متر  22النار عميو من مسافة  أطمقتجامعة القدس قتل بعد أن 
بالقرب من بيتو في مخيم قمنديا وقد قتل في االعتداء شاب آخر 

يب ثالث بطمقة نارية بالرأس، جاء ذلك خالل اقتحام فيما أص
الجيش االسرائيمي لممخيم بحجة اعتقال مطموبين حيث قام 

الجنود بإطالق نار كثيف بدون أي تحذير لممواطنين وبدون أي 
مبرر حيث كان المئات من المواطنين يحتفمون باليوم األول من 

 .رمضان بجانب منازليم
 

Prisoners’ affairs 
 

 شؤون األسرى
During the long years of the Occupation, 
hundreds of people from Abu Dis have been 
arrested, usually for peaceful resistance against 
the Occupation, such as demonstrations, just as 
in the rest of Palestine. Among these there have 
been many young people under the aqe of 
eighteen; there are now 45 prisoners from Abu 
Dis in Israeli jails. Among them there were 18 
children.  In addition there are currently more 
than 60 student prisoners from Al Quds 
University Abu Dis campus.   
 
Many of these people have suffered bad 
treatment, physical and pyschological torture, 
forced confessions, denial of family visits. There 

خالل سنوات االحتالل الطويمة تعرض المئات من أىالي 
ابوديس لعمميات االعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فمسطين، 
والذين يتم اعتقاليم لمقاومتيم المشروعة لالحتالل، كان من 

 31ضمنيم العديد من االطفال الذين لم يتجاوز عمرىم 
في السجون  معتقل 52عام، يوجد من ابوديس اليوم 

طفل، ىذا باالضافة الى  31االسرائيمية من ضمنيم 
 .سير من طمبة جامعة القدس في ابوديسأمن   20أكثر

 
 يتعرضون لمعاممو سيئة جًدا األسرىالعديد من ىؤالء  

 من التعذيب النفسي والجسدي من اجل الحصول عمى
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is further information on Abu Dis prisoners at  
 
http://www.camdenabudis.net/prisoners.html 
 

 

 ، وال يسمح لعائالتيمإلدانتيممعمومات واعترافات 
 ..لمزيد من المعمومات الرجاء مطالعةبزيارتيم، 

 
http://www.camdenabudis.net/prisoners.html 

On Saturday 6th August a report from the 

Palestinian Ministry of Prisoners’ Affairs said that 

the Israeli management of the prisons had 

frozen all the money that used to be used for the 

education of prisoners in the Hebrew Open 

University. [They were already not allowed to 

use the Palestinian Open University – see last  

month’s report.] This  meant that prisoners who 

were students had lost all opportunity to 

continue their education. 

Note, 280 prisoners out of 6000 prisoners were 

enrolled with the Hebrew Open University – but 

had now lost this opportunity. Many of them 

had actually been nearly finished.  Also none of 

the prisoners who were Towjehi [school finishing 

exams] students were allowed to register for 

next year’s exams. 

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين آب  1السبت 
أن إدارة مصمحة السجون قد جمدت كافة أموال التعميم لألسرى، 
المنتسبين لمجامعة العبرية المفتوحة حتى إشعار آخر، وذلك عمى 

سياسة التعميم ضوء القرار اإلسرائيمي الرسمي الذي يقضي بوقف 
 .لألسرى في السجون

 
 183يذكر أن عدد األسرى الممتحقين بالجامعة العبرية المفتوحة 

أسير فمسطيني، وأن  1333أسيرا من مجموع األسرى البالغ عددىم 
 .م كان عمى وشك إنياء مرحمتو الدراسيةبعضي

من المعتقمين األطفال من التقدم المتحانات  طالب التوجيييفيما منع 
 .التوجييي لمعام القادم

On Thursday 3rd August, Haitham Abedat was 

released from Jalbooah Central Jail after he 

finished a sentence of 12 years. He was moved 

to many different jails and cells during this 

period. 

" جمبوع"من سجن  داتىيثم عبياألسير االفراج عن آب  3الخميس 
عشر عامًا،  اثنا(  21)لبالغة المركزي بعد أن أنيى مدة محكوميتو ا

 .اتبين سجون وزنازين االحتالل العديد من المر  اخالليتنقل 

On the first of August, B’tselem, an Israeli human 

rights organisation published a report about the 

imprisonment of Palestinian children. The report 

says that in the period between 2005 and 2010, 

the Israeli military court found only one child out 

of 853 ‘not guilty’ on charges of throwing stones. 

B’tselem had their information from data given 

to them by an IDF spokesman who was implying 

that it was kind of the Israeli military to charge 

all the children ‘only’ with throwing stones. 

االسرائيمية حول " بتسميم"في احدث تقرير لمنظمة آب األول من 
قاصرا  800فقد قد تم تبرئة واحد فقط من بين , اعتقال القاصرين
 . 1323-1330الحجارة بين عامي  إلقاءفمسطينيا بتيمة 

ين عمى البيانات التي تم استندت في تقريرىا الذي صدر االثن" بتسيمم"
الحصول عمييا من المتحدث باسم الجيش االسرائيمي عن القاصرين 
 .الذين اعتقموا خالل تمك السنوات الست، واتياميم فقط بإلقاء الحجارة

http://www.camdenabudis.net/prisoners.html
http://www.camdenabudis.net/prisoners.html
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On Sunday 7th August,  Mohammad Sabbah, 19 

years old, was released from jail after spending 

22 months and paying a fine of 4000 shekels. 

Mohammad was arrested while he was in the 

last year of Abu Dis Boys’ School. 

عام بعد  19آب االفراج عن األسير محمد بسام صباح  7األحد 
د آالف شيكل وكان محم 4شير وغرامة مالية  22اعتقال دام 

قد اعتقل وىو طالب في السنة األخيرة في مدرسة ابوديس 
 . الثانوية لمذكور

On Thursday 4th August, three prisoners were 

released after they finished their sentence: 

1 – Odei Mohammed Hismeh who spent 24 

months inside; 

2 – Nasser Jabarin who spent 22 months; 

3 – Mohammed Hassan Eriqat who spent 12 

months inside. [ Note, this was Mohammad’s 

third time inside Israeli prison since he was shot 

and arrested in 2008 when he was 16 – see the 

CADFA human rights report in December 2008] 

 ثالثسراح  2/8/1322أطمقت قوات االحتالل اليوم الخميس 
 من اسرى ابوديس بانتياء مدة محكوميتيم وىم حسب مدة الحكم 

 شير 12عدي محمد حشمة  -2

 شير 11ناصر جبارين  -1

 شير 21محمد حسن عريقات  -0

يذكر ان ىذة المرة الثالثة الذي يعتقل فييا محمد بعد ان اصيب 
بامكانكم متابعة  1338واعتقل في شير كانون ثاني من سنة 

 1338قضيتة في تقرير شير كانون اول 
On Sunday 7th August, the lawyer of the 

Palestinian Prisoners’ Ministry, Hussein al-

Sheikh, who had recently visited Atzion 

Interrogation Centre, said that a Palestinian 

child, aged 13, was raped by soldiers during his 

arrest. 

A lawyer had a statement by the brother of the 

prisoner, Ammar Saadi Mohammed Jaber, 26 

years old, who was arrested with his brother, 

Mahmoud (13). Ammar said that he was beaten 

severely by the soldiers all over his body inside 

the police station in Qiriat Arbaa settlement 

before he was moved to Atzion. The lawyer said 

it was very obvious from marks on his face that 

he had been beaten, and also he lost some of his 

teeth. 

The prisoner said that his brother, who was a 

child, was also beaten  and was taken to a side 

room. Ammar was told that the soldiers would 

rape his brother. So he attacked the soldiers to 

try to protect his brother. All the soldiers started 

to beat him severely and he was sent to court 

and charged with trying to attack soldiers. 

كشف محامي وزارة األسرى حسين الشيخ الذي زار  آب 7حد األ
األسرى في معتقل عصيون عن محاولة اغتصاب طفل فمسطيني 

اإلسرائيميين خالل عاما عمى يد الجنود  20معتقل يبمغ من العمر 
 .اعتقالو

 
واستند المحامي الى شيادة شقيق الطفل عمار سعدي محمد جابر 

ى اعتقالو مع شقيقو الطفل عاما من سكان الخميل الذي جر  11
قد تعرض لمضرب المبرح وأضاف عمار أنو من منزلو، محمود 

والشديد عمى وجيو وكافة أنحاء جسمو عمى يد الجنود في معتقل 
كريات أربع قبل نقمو الى عصيون، وظيرت آثار الضرب واألورام 

كذلك أدى الضرب الى سقوط واضحة عمى وجيو حسب المحامي، و 
 .أسنانو

 
األسير جابر أن شقيقو القاصر تعرض لمضرب ومحاولة  وقال

اغتصابو بإدخالو الى غرفة ميجورة مما دفعو الى الدفاع عن شقيقو 
واالشتباك مع الجنود الذين انيالوا عميو بالضرب الشديد، وتم توقيفو 

 .بتيمة ضرب الجنود
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Conclusions and recommendations  
 

   :               وتوصيات ةخالص

 There is helpful information on human rights and 
international humanitarian law at the following 

United Nations site: 
http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/InternationalLaw.aspx 

واالتفاقيات الدولية  ىناك معمومات ىامة حول المعاىدات
 :عمى الموقع االكتروني الخاص لالمم المتحدة

http://www2.ohchr.org/arabic/law/index.h
tm  

 
Some important agreements and decisions 
which the Israeli occupying power are violating 
in their treatment of the Palestinian people 
are: 

  

 

  :يابعض من ىذه المعاىدات التي تقوم اسرائيل بإنتياك

 

1 - The Wall 
The International Court of Justice asked Israel 
to stop work on the  Separation Wall in the 
Palestinian occupied territories including East 
Jerusalem and the area around it, to destroy all 
the bits that are already built and to delete all 
the laws and decisions which the Israeli 
government had made in creating it (Hague 
decisions paragraph 133, 152 and 153 – 
Advisory Opinion of the ICJ, 9th July 2004 

 :لجدار الفاصلا: 1 

من الرأي االستشاري  321، 325، 311عماًل بالفقرات 
لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 

نطالب اسرائيل بوقف أعمال بناء الجدار في  5005
االرض الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس المحتمة وما 

ائي القائم ىناك حوليا، وان تفكك عمى الفور الييكل االنش
وان تمغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية والموائح 

 . التنظيمية المتصمة بو

 
Torture and the mistreatment of prisoners 
 

There are many international agreements 
against torture and mistreatment of prisoners.  
Article 7 of the International Covenant on Civil 
and Political Rights   (1976) reads:  No one shall 
be subjected to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment.”   The UN 
Convention against Torture was signed in 1984. 
  

 

 لتعذيب واساءة معاممة المعتقمينا: 5

عديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق نصت ال
االنسان عمى تحريم التعذيب والمعامالت القاسية وغير 

االنسانية منيا ما جاء في االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية 
والسياسية التي اكدت في مادتيا السابعة عمى عدم جواز 
 اخضاع أي فرد لمتعذيب او العقوبة او معاممة قاسية او

تم توقيع اتفاقية  3751في العام . غير انسانية او ميينة
 .دولية من قبل االمم المتحدة لمنع التعذيب

Confiscation of lands 
 

According to The Hague agreement signed in 
1907 paragraph 46, occupation forces must not 
confiscate lands or properties from the people 
under occupation.   

 

 صادرة االراضيم:  1

إن االستيالء عمى الممتمكات األراضي يشكل مخالفة 
 3709من لوائح الىاي لعام  52 لممادة

http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
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4. Equal treatment of people  
  
 

Israel is a signatory to the undertaking   “ to 
respect and to ensure to all individuals within 
its territory and subject to its jurisdiction the 
rights recognized in the present Covenant, 
without distinction of any kind, such as race, 
colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, 
birth or other status.”  (International Covenant 
on Civil and Political Rights, article 2, paragraph 
1, signed 1966, in effect from 1976) 

 
 

  المساواه في التعامل مع االشخاص: 5

أن إسرائيل بعد أن قد وّقعت وصادقت عمى العيد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية 

، ممزمة 3792والنافذ عام  3722العامة لألمم المتحدة عام 
نصوصو في مجال عالقتيا باألرضي الفمسطينية بتطبيق 

فقرة ( 5)المحتمة بما فييا مدينة القدس وضواحييا ، فالمادة 
تتعيد كل دولة : " من العيد المذكور، تنص عمى أن( 3)

طرف في ىذا العيد باحترام الحقوق المعترف بيا فيو، وبكفالة 
اخمين في ىذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في اقميميا، والد

واليتو، دون أي تمييز بسبب العرق، او المون،أوالجنس، أو 
المغة، أوالدين، أو الرأي سياسيًا، أوغير سياسي، أواألصل 

 .القومي أو اإلجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك

 
 

 

Right to family life 
 

The same international agreement states that  
“No one shall be subjected to arbitrary or 
unlawful interference with his privacy, family, 
home or correspondence, nor to unlawful 
attacks on his honour and reputation… 
Everyone has the right to the protection of the 
law against such interference or attacks” 

 

 المتعمقة باالسر والعائالت لحقوقا: 2

 :من العيد المذكور عمى أنو( 39)كما تنص الماده 
ال يجوز تعريض أي شخص عمى نحو تعسفي أوغير  -أ

قانوني، لتدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أوبيتو 
 .أومراسالتو

من حق كل شخص أن يحميو ىذا القانون من مثل ىذا  -ب
 التدخل أو المساس

This month’s report shows that the people of 
Abu Dis are suffering regular violations of all of 
these agreements and decisions.  We call on 
the international community and all the 
supporters of the rights of the Palestinians to 
make some pressure on Israel as an occupying 
force to stop the violations and to guarantee 
their human rights and their rights under 
international humanitarian law. 

 

من خالل تقريرنا ليذا الشير يتضح ان الموطنين في ابوديس 
الزالوا يعانون من االنتياكات االسرائيمية لكل المعاىدات 

نفة الذكر وعميو فاننا  نطالب المجتمع واالتفاقيات الدولية اآل
الدولي وكل المناصرين لمحق الفمسطيني بالضغط عمى اسرائيل 

لوضع حد النتياكاتيا لمقانون الدولي اإلنساني، ( القوة المحتمة)
ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، وان توقف 

االنتياكات ضد المواطنين الفمسطينيين عماًل بالمعاىدات 
 .التفافيات الدوليةوا

 
. 
 

 


