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التقرير الشيري لجمعية صداقة كامدن ابوديس  
االسرائيمية في بمدة ابوديس حول االنتياكات 

3122 تشرين أول رلشي  
 

 At the beginning of October , some days into the 
Palestinian prisoners’  hunger strike in Israeli jails, 
new prisoners were involved in the hunger strike, 
and people outside the prisons became involved 
in the strike through demonstrations and 
solidarity tents all over the West Bank and even 
across the Arab world and further afield. The 
Israelis increased their pressure on the striking 
prisoners; they refused to accede to their 

demands for their basic when behind her own 
house rights and instead tried to break their will 
and stop their strike.  The Israelis stopped the 
Chair of the Prisoners’ Support Committee who 
comes from Suwaneh in Jerusalem from entering 
the West Bank where he is studying at Al Quds 
University.  Israeli bulldozers destroyed houses of 
Bedouin in Azzayem.  A father of a prisoner 
reported that the Israeli military entered his 
house in the night as they had done in the 
previous month, and destroyed some of his 
belongings. This report gives further details of 
violations during this month. 

في  إضراب األسرىوبعد عدة أيام من  أول مع بداية شير تشرين
دخل الى اإلضراب المئات من عن الطعام  السجون االسرائيمية

المعتقمين الجدد وقد بدأت عمى الفور انعكاسات اإلضراب تأثراتيا 
عمى الساحة الفمسطينية حيث نظمت المظاىرات االحتجاجية في كافة 

ت خيم االعتصام والتضامن في البمدات مدن األراضي المحتمة ونصب
والمدن الفمسطينية وبدأ صدى اإلضراب يصل الى مساحات أوسع 
في العالم العربي ومختمف دول العالم، يأتي ذلك مع ازدياد التعنت 

االسرائيمي وتشديد الضغط عمى األسرى المضربين عن الطعام 
نياء أجل كسر عزيمت وحرمانيم من الحقوق اآلدمية البسيط من يم وا 

إضرابيم، وفي شأن آخر منعت السمطات االسرائيمية مسئول لجنة 
األسرى في منطقة الصوانة في القدس من دخول الضفة الغربية 
ومنطقة ابوديس حيث يدرس في جامعة القدس، كذلك ىدمت 

الجرافات االسرائيمية بركسات تابعة لمبدو في منطقة الزعيم فيما أفاد 
ابوديس عن تكرار مداىمة منزلو في البمدة ليال والد احد األسرى من 

والعبث بمحتوياتو وفيما يمي ابرز االنتياكات االسرائيمية لشير تشرين 
 .أول

Pictures from the solidarity tent put up in Abu Dis so people could express solidarity with the 
Palestinian prisoners on hunger strike in Israeli jails. 
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Building the Wall and Confiscating 
Land 

 بناء الجدار ومصادرة االراضي

 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 inter-
national humanitarian 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. 

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

القدس الشرقية  عن ضم إسرائيل أعمنتبحجج مختمفة حيث  األراضي
شرق  أعمنالحرب فيما  منذ انتياء إسرائيلالى الحدود المفترضة لدولة 

 بدأتحدودية مغمقة، وقد  كمناطق األغوارية ومنطقة الضفة الغرب
مدن استيطانية عمى  منذ منتصف السبعينات في بناء إسرائيل

في ذلك كل القوانين  المحتمة مخالفة األراضيمساحات واسعة من 
فرصة لقيام كيان فمسطيني أي والتشريعات الدولية لتقضي كذلك عمى 

 .7691 أراضيمستقل عمى 
 

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

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

On Sunday 30th October, Israeli bulldozers 
destroyed homes and animal shelters belonging 
to Bedouin families from the Arab Jahaleen tribe 
in Sheikh Anbar in Az Zayem East of Jerusalem. 
These were homes to forty people and hundreds 
of their animals as follows:  household of  
Mohammad Awde Asaaedi  al-Jahaleen (12  
people), his brothers Khader (5 people), Khaleel 
(10 people) and Naif (5 people). 

يدم مسكن من البركس والخيام تالجرافات اإلسرائيمية   72-02األحد 
وحظائر أغنام تعود لعائالت بدوية من عرب الجيالين في منطقة 

 02الشيخ عنبر من أراضي حي الزعيم شرق القدس، يقطنيا نحو 
: األشقاء: ، وتؤوي مئات من رؤوس الماشية، تعود لكل منشخصاً 

 2)، وشقيقو خضر(شخصاً  70)نمحمد عودة الصعيدي الجيالي
 (.شخاصأ 2)، ونايف (شخاصأ 72)، وخميل (أشخاص

Israeli violations at the checkpoints 
around Abu Dis 

عمى صعيد االنتياكات االسرائيمية عمى الحواجز حول 
 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 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 

منذ ان اقدمت اسرائيل عمى بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة 
القدس تم اغالق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتمة والضواحي 

لمرور المواطنين الى  1المحيطة بيا، وقد تم اقامت معابر خاصة
المدينة، بالنسبة لبمدات شرقي القدس اقامت السمطات االسرائيمية 

لواقعة بين جبل الزيتون وبمدة العيزرية يسمح معبر في المنطقة ا
لممواطنين من حممت ىوية الضفة الغربية ممن تتوفر لدييم تصاريح 
مرور باستخدامو من خالل اجراءات معقدة وطويمة خاصة بعد ان تم 
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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. 

التصريح، وقد تم االبقاء عمى  استخدام بصمة اليد باالضافة الى
المؤدي الى مستوطنة معالي  الحاجز المقام عمى طريق القدس الزعيم

حممت اليوية المقدسية المستوطنين ومواطني القدس ادوميم لمرور 
 .فقط

 
 
من اجل الدخول الى مدينة القدس يستخدم الفمسطينيون المعابر  2

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

 

 

Note – there is no area of ‘full Palestinian 
control.’ What this means is that the Palestinian 
authority and police operate in these areas. 

في ما يتعمق بالخريط انو ال توجد مناطق داخل  مالحظة.
فمسطين تقع تحت السيطرة  الفمسطينية الكاممة اما عن ما ىو 

ي الخريطة فيعني ان السمطة الفمسطينية وشرطتيا تعمل داخل ف
 ىذة المناطق

On Thursday 5th October  in the evening, an 
Israeli force put up a checkpoint in the university 
street in Abu Dis near the solidarity tent of the 
prisoners on hunger strike; the soldiers tried to 

أقامت دورية عسكرية اسرائيمية حاجزا عسكريا مساء  72-2الخميس 
عمى شارع جامعة القدس حيث كانت تقام خيمة االعتصام لمتضامن 
مع المعتقمين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل حيث قام 
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provoke people who passed by. The checkpoint 
was there for four hours; during this time the 
soldiers stopped dozens of people and took note 
of the numbers of their identity cards. 

These provocations by the Israeli army against 
the people in the solidarity tent were repeated 
and the Israelis soldiers were around the tent 
every  night. 

الجنود باستفزاز المواطنين والتحرش بالمارة وقد استمر الحاجز لمدة 
ليا الجنود العشرات من المواطنين ودققوا أربع ساعات أوقف خال

 .بيوياتيم الشخصية
وقد تكررت االستفزازات االسرائيمية بحق المتضامنين مع المعتقمين 
داخل خيمة االعتصام حيث عمد الجنود عمى التواجد حول خيمة 

 .االعتصام ليمياً 

On Saturday 8th October, on the occasion of the 
1990 massacre in the Al Aqsa mosque the Israeli 
authorities strengthened their procedures at the 
checkpoints around Jerusalem and surrounding 
towns.  People said that Container checkpoint 
was very crowded in the early morning and also 
Jabaa’ checkpoint was closed for two hours at 7 
in the morning, preventing hundreds of people 
from reaching their work or study on either side 
of the checkpoint. 

وفي ذكرى مذبحة األقصى شددت السمطات االسرائيمية  01-8السبت 
من إجراءاتيا القمعية عمى الحواجز المقامة عمى مداخل مدينة القدس 

المحتمة والبمدات المحيطة بيا حيث أفاد مواطنين أن ازدحام شديد 
شيدىا حاجز الكونتينر في ساعات الصباح فيما قام الجنود 

الحاجز لمدة  بإغالقبع شمال المدينة المتواجدين عمى حاجز ج
تعطيل المئات من الى  أدىساعتين عند الساعة السابعة صباحًا مما 

المواطنين وعدم تمكنيم من الوصول الى أماكن عمميم ودراستيم عمى 
 .جانبي الحاجز

On Sunday 9th October, an Israeli patrol put a 
military checkpoint near the entrance to the 
settlement Maale Adumim in the morning which 
led to a traffic jam extending into Aizariyeh.  

Note that this place often has big traffic jams. It 
is the only through road connecting the north 
and south of the West Bank and Palestinian 
traffic is held up regularly because the traffic 
from the Israeli settlement  is always given 
priority. When there is a checkpoint, this makes 
it even worse. 

أقامت دورية اسرائيمية حاجزًا عسكريا عند مدخل  01-9األحد 
 أزدحاممستوطنة معالي أدوميم منذ ساعات الصباح مما أدى الى 

مروري وصل الى مشارف بمدة العيزرية يذكر ان ىذة المنطقة تعتبر 
من أكثر المناطق ازدحامًا في شرقي القدس حيث تعد المنفذ الوحيد 

دن الضفة الغربية وال يوجد أي بديل لربط شمال لممواطنين لمتنقل بين م
 .الضفة الغربية مع جنوبيا دون المرور منيا

يذكر انو وعمى الرغم من ان ىذا الشارع يعد الوحيد الواصل بين ارجاء 
الضفة الغربية اال ان االولوية تعطى عميو لسيارات المستوطنين المارة 

 نحو المستوطنات االسرائيمية
On Friday 14th October, the Israeli authorities 
closed  Zeituneh checkpoint on Aizariyeh land in 
East Jerusalem. Soldiers refused to let people go 
into Jerusalem  even if  they had a permit 
because the Israelis were trying to prevent a 
demonstration after Friday prayers in support of 
the prisoners on hunger strike. 

أغمقت السمطات االسرائيمية معبر الزيتونة المقام  72-70الجمعة 
عمى أراضي العيزرية شرقي القدس ورفض الجنود العاممين عمى 

المعبر السماح لممواطنين بالدخول الى مدينة القدس حتى من لدييم 
تصاريح خاصة وذلك تحسبا من اندالع مواجيات في ساحات المسجد 

ين المضربين عن الطعام في السجون األقصى تضامن مع المعتقم
 .االسرائيمية
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Israeli pass laws and the issue of 
Jerusalem citizenship  القوانين االحتاللية المتعمقة بالمواطنو في

 :القدس
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 غولدا  7610المجنة الوزارية اإلسرائيمية لشؤون القدس لعام 

مائير والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان الفمسطينيون في 
داث خمخمة في من المجموع العام لمسكان، وذلك إلح% 00القدس 

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 عمى سحب اليويات من أكثر من خمسة آالف 
من % 02 أن الفمسطينيون يشكمون حوالي عائمة مقدسية إال

مجموع السكان داخل حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آالف 
سحب  0229لقد شيد العام  المقدسيين لمسكن داخل حدود القدس،

مواطن مقدسي بحجج مختمفة حسب  7090ىويات حوالي 
يأتي ىذا في الوقت الذي  احصائيات وزارة الداخمية االسرائيمية

رائيل نيائيًا اي تواصل بين المدينة المحتمة والضواحي فصمت اس
التي تضم العديد من السكان من حممة بطاقة ىوية القدس حيث 
يتواجد العديد من االسر في ابوديس ممن يحمل افرادىا اليويات 

 .المختمطة بين الضفة الغربية والقدس
 

On Sunday 16th October the Israeli Municipality 
of Jerusalem forced Ahmed Abd al-Rahman Al 
Bilbeesy from Yaqout al-Hamawi Street in Wad 
al-Joz to destroy his house himself. 
 
And on 26th October Israeli bulldozers knocked 
down a house, farm, seven barns and a cafeteria 
in Anata, Hizma and Jabaa. 

غمت بمدية االحتالل في القدس المواطن احمد عبد أر  72-79األحد 
الرحمن البمبيسي من سكان شارع ياقوت الحموي في واد الجوز عمى 

 .ىدم منزلو بيديو
وكانت الجرافات اإلسرائيمية ىدمت في السادس والعشرين من تشرين 

براكيات وكافتيريا في كل من عناتا  1أول المنصرم منزال ومزرعة و 
 .وجبعوحزما 

Arresting and invading houses  االعتقاالت والمداىمات: 
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. 

استمرت حمالت الدىم واالعتقال خالل الشير الماضي عمى يد 
الجيش اإلسرائيمي بمساندة سمطات االحتالل اإلسرائيمي حيث قام 

المخابرات بعدة حمالت مداىمة ليميو تعرضت خالليا منازل 
 :المواطنين الى التفتيش والتخريب عمى ايدي الجنود

On Tuesday 4th October, and for the second time 
in less than two months, Saleh Afaneh’s house in 
Abu Dis was invaded by the Israeli border police 
after they destroyed the front door. The soldiers  

لممرة الثانية خالل أقل من شيرين اقتحمت قوة من  72-0الثالثاء 
حرس الحدود االسرائيمي منزل المواطن صالح عفانة في منتصف 
الميل وقام الجنود بتكسير الباب الرئيسي لمبيت وبث جو من الرعب 
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kept the children inside their rooms and refused 
to let their father or mother in. The youngest 
child is less than four years old and the oldest of 
the three is thirteen. Saleh said that while his 
wife was trying to go down the stairs inside the 
house to reach the children, she fell down and 
hurt her face. After the soldiers searched the 
house, they left the house with giving any reason 
for what they did. 

داخل المنزل حيث قام الجنود باحتجاز أبناء صالح الثالث والذين ال 
الرابعة في غرفتيم رافضين السماح لوالدييما  يتجاوز عمر أصغرىم

بالوصول اليم، وقد أفاد صالح عفانة ان زوجتو سقطت عن الدرج 
الداخمي في البيت عند محاولتيا التوجو الى غرفة أطفاليا مما أدى 
الى إصابتيا بكدمات، ولم يوضح الجنود سبب ىجوميم ىذا عمى 

 .منزل صالح عفانة وانسحبوا دون التحدث أحد

On Thursday 6th October, the Israeli police 
arrested Amjad Abu Asab the chair of the 
Committee of Support for the Prisoners from his 
house in Suwaneh neighbourhood in Jerusalem.  
They gave his brother a decision from the Israeli 
Minister of Internal Security which prevents him 
from travelling outside the country till 4th May 
2012.  He is currently under an order preventing 
him from travelling that goes on to 5th November 
2011, but this has now been renewed. 

Amjad Abu Asab was also given an order from the 
Commander of the Israeli army in the West Bank, 
preventing him from entering the West Bank ‘to 
protect the security of the state.’ This decision 
stops Amjad, a student at the Al Quds University 
in Abu Dis, from finishing his study for his 
Masters; and it stops him from meeting with his 
family in the West Bank. 

اعتقمت الشرطة اإلسرائيمية أمجد أبو عصب رئيس   72-9الخميس 
. لجنة أىالي األسرى المقدسيين من منزلو في حي الصوانة بالقدس

في حين سممت تمك السمطات شقيقو يعقوب أبو عصب أمرا موقعا 
من وزير األمن الداخمي اإلسرائيمي إيمي يشاي يقضي بمنعو من 

عمما بأنو ممنوع من . 0270من أيار  السفر خارج البالد حتى الرابع
وكانت المخابرات اإلسرائيمية سممت  .0277أيار  2السفر منذ تاريخ 

، كذلك تسمم أمجد أمرا آخر بمنعو من 0277تشرين ثاني  77يوم 
دخول الضفة الغربية موقع من قائد قوات الجيش اإلسرائيمي في 

امجد من متابعة  ويحرم المنع".الحفاظ عمى أمن الدولة"الضفة بحجة 
دراستو في جامعة القدس في أبوديس كونو يدرس الماجستير، إضافة 

 .إلى حرمانو من التواصل مع أقاربو في الضفة الغربية

On Tuesday 24th October,  a force of Israeli 
Border Guards invaded the house of Mohannad 
Abu Hilal, a young man, and ordered him to go to 
the Israeli intelligence. There were clashes in Abu 
Dis after the middle of the night between youth 
and a force of Israeli Border Guards and the 
Israelis went to the house of the ex-prisoner 
Osama Al- Afandeh twice and gave him an order 
to go to the Intelligence. 

باقتحام منزل  ة من حرس الحدود االسرائيميقامت قو  11-24االثنين 
 ،الشاب ميند ابو ىالل وتم استدعائو لمقابمة المخابرات االسرائيمية

في  قوة من حرس الحدود اإلسرائيميحدثت مواجيات بين الشبان و وقد 
سير البمدة بعد منتصف الميل كما داىمت قوات االحتالل منزل اال

 .مرتين وتم استدعاءه لمقابمة المخابرات األفندي أسامةالسابق 
 

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 is now 52 prisoners from Abu Dis 
in Israeli jails. Among them there were 7 
children.  In addition there are currently more 
than 70 student prisoners from Al Quds 
University Abu Dis campus.   

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

عام،  71ضمنيم العديد من االطفال الذين لم يتجاوز عمرىم 
معتقل في السجون االسرائيمية من   09 يوجد من ابوديس اليوم

سير من طمبة أطفل، ىذا باالضافة الى اكثر من    72ضمنيم
 .جامعة القدس في ابوديس

 من التعذيب العديد من ىؤالء االسرى يتعرضون لمعاممو سيئة جًدا  
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Many of these people have suffered bad 
treatment, physical and pyschological torture, 
forced confessions, denial of family visits. There 
is further information on Abu Dis prisoners at  
 
http://www.camdenabudis.net/prisoners.html 

 معمومات واعترافات الجسدي من اجل الحصول عمىالنفسي و 
 بزيارتيم، لمزيد من المعمومات الرجاء الدانتيم، وال يسمح لعائالتيم

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

On Sunday 2nd October, the family of the 
prisoners and the organisations working in Abu 
Dis organised a protest picket outside the 
headquarters of the Red Cross in the town.  They 
called for the help of the international 
community to protect their relatives against 
Israeli procedures in the prisons. This marked the 
opening of a solidarity tent  in the Al Quds 
University Street demonstrating solidarity with 
the prisoners. For ten days there were different 
activities: hundreds of people from Abu Dis and 
the towns around came to the tent to 
demonstrate their solidarity with the prisoners 
on hunger strike. Note that there are 46 
prisoners from Abu Dis inside Israeli jails, among 
them Sameer Abu Naameh who has spent 26 
years inside prison and Mohammed Mohsen who 
has spent 13, and about 22 youths aged under 18 
who have been arrested. 

نظم أىالي األسرى والمؤسسات العاممة في بمدة أبوديس  11-2األحد 
وقفة احتجاجية أمام مقر الصميب األحمر في البمدة طالبوا فييا 

المجتمع الدولي لموقوف ضد اإلجراءات االسرائيمية ضد أبنائيم داخل 
اعتصام وتضامن مع  السجون، وقد تم اإلعالن عن إنشاء خمية

األسرى في منطقة شارع جامعة القدس حيث عقدت فعاليات متعددة 
عمى مدار أكثر من عشرة أيام وقد أم الخمية خالل ففترة االعتصام 

المئات من أىالي أبوديس والبمدات المجاورة تضامنًا مع األسرى 
المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيمية، فيما قرر بعض أىالي 
األسرى إعالن اإلضراب عن الطعام تضامن مع أبنائيم في األسر 

أسير من بمدة أبوديس داخل السجون  46ويذكر أن ىناك قرابة 
عام  26اإلسرائيمية من بينيم األسير سمير أبو نعمة الذي يمضي 

عام باالضافة  13داخل األسر واألسير محمد محسن الذين أمضى 
 . مارىم الثامنة عشرصبي لم تتجاوز أع 22الى قرابة 

On Tuesday 18th October, there were very mixed 
emotions at the release by the Israelis of 477 
prisoners as the first part of the prisoner 
exchange.  40 of them were deported abroad, to 
Turkey, Qatar and Syria and 163 were deported 
internally – they were from the West Bank but 
they were sent to Gaza. And thousands of 
prisoners’ relatives gathered to meet with their 
sons. Among this group, there were no Abu Dis 
prisoners arrested, which disappointed the 
people of Abu Dis, specially the relatives of 
prisoners who had spent many years inside and 
those who were ill.  People are waiting for the 
second part of this deal, hoping that their 
relatives or their sons would be included this 
time. 

فرجت وسط أجواء من الترقب والمشاعر المختمطة أ 11-18الثالثاء 
من الدفعة األولى من صفقة  أسيرا 777السمطات االسرائيمية عن 

( تركيا وقطر وسوريا)منيم الى الخارج  74إبعاد  التبادل حيث تقرر
، إلى قطاع غزة وىم من سكان الضفة الغربية منيم 361وترحيل 

حيث تجمع اآلالف من ذوي األسرى في استقبال أبنائيم في رام اهلل 
لدفعة أي أسير من أبوديس مما شكل إحباط كبير بين ولم تشمل ىذة ا

المواطنين خاصة في ما يتعمق باألسرى من األحكام العالية والمرضى 
وتحديدًا األسير محمد محسن واألسير سمير أبو نعمة، وينتظر 

األىالي الجزء الثاني من الصفقة عمى أمل أن تشمل أبنائيم حيث من 
 554 ين القادمين وتشملالمفترض أن تكون في غضون الشير 

 .أسيرا

On Thursday 20th October, Amjad Abu Hilal, aged 

18, was released after being in prison for four 

months. 

عام بعد اعتقال دام  18فراج عن امجد ابوىالل اال 11-21الخميس 
  .اربعة شيور

Conclusions and recommendations  وتوصيات ةخالص  :              
There is helpful information on human rights and 
international humanitarian law at the following 
United Nations site: 

واالتفاقيات الدولية عمى  ىناك معمومات ىامة حول المعاىدات

http://www.camdenabudis.net/prisoners.html
http://www.camdenabudis.net/prisoners.html
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http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/P
ages/InternationalLaw.aspx 

 :الموقع االكتروني الخاص لالمم المتحدة

http://www2.ohchr.org/arabic/law/index.htm  

 

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

 
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) 

 

  :يل بإنتياكيابعض من ىذه المعاىدات التي تقوم اسرائ

 :لجدار الفاصلا: 2

من الرأي االستشاري لمحكمة  720، 720، 700عماًل بالفقرات 
نطالب  0220العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 

اسرائيل بوقف أعمال بناء الجدار في االرض الفمسطينية المحتمة 
ييكل بما فييا القدس المحتمة وما حوليا، وان تفكك عمى الفور ال

االنشائي القائم ىناك 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.   

 

 مينلتعذيب واساءة معاممة المعتقا: 0

نصت العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق 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 

تم  7601في العام . ة قاسية او غير انسانية او ميينةاو معامم
 .توقيع اتفاقية 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:  4

 09 إن االستيالء عمى الممتمكات األراضي يشكل مخالفة لممادة
 7621من لوائح الىاي لعام 

http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
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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: 0

أن إسرائيل بعد أن قد وّقعت وصادقت عمى العيد الدولي الخاص 
جمعية العامة لألمم بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن ال

، ممزمة بتطبيق نصوصو 7619والنافذ عام  7699المتحدة عام 
في مجال عالقتيا باألرضي الفمسطينية المحتمة بما فييا مدينة 

من العيد المذكور، تنص ( 7)فقرة ( 0)القدس وضواحييا ، فالمادة 
تتعيد كل دولة طرف في ىذا العيد باحترام الحقوق : " عمى أن

يا فيو، وبكفالة ىذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في المعترف ب
اقميميا، والداخمين في 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” 
 

 لحقوق المتعمقة باالسر والعائالتا: 2

 :من العيد المذكور عمى أنو( 71)كما تنص الماده 
ال يجوز تعريض أي شخص عمى نحو تعسفي أوغير قانوني،  -أ

 .لتدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أوبيتو أومراسالتو
خص أن يحميو ىذا القانون من مثل ىذا من حق كل ش -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 
نون من االنتياكات االسرائيمية لكل المعاىدات واالتفاقيات الزالوا يعا

الدولية اآلنفة الذكر وعميو فاننا  نطالب المجتمع الدولي وكل 
( القوة المحتمة)المناصرين لمحق الفمسطيني بالضغط عمى اسرائيل 

لوضع حد النتياكاتيا لمقانون الدولي اإلنساني، ولمباديء الشرعة 
ن، وان توقف االنتياكات ضد المواطنين الدولية لحقوق اإلنسا

 .الفمسطينيين عماًل بالمعاىدات واالتفافيات الدولية

 
Note – February 2012.  References in this report to the 
shooting of a Bedouin girl, Aseel, by the Israeli military 
have been removed from this report as an enquiry was 
held and it was found to be untrue. 
 

لقد تم ازالت خبر اصابة الطفمة من مجمع البدو  0270ة شباط مالحظ
بعد ان وصمتنا اخبار جديدة عن برصاصة اسرائيمية من ىذا التقرير 

 الحادثة انيا لم تكن صحيحة

 
 


