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راسالت بين هيومن رايتس ووتش واإلدارة المدنية اإلسرائيلية حق: مُ لمُ 

 بنى عليها منا�ل جديدةالتي تُ  يضابشأن وضع األر 
 

 بشيساري 
 ساري بشي   من: 

 بعد الظھر 12على الساعة  2018فبرایر/شباط  19اإلثنین     بتاریخ:
 .............   إلى: 

 "ي نوف"أمیرمشروع  نشیھ،لفیھ مأاألرض في وضع أسئلة بخصوص   الموضوع: 
 Map of civil admin question-amieri.nof.pdf; registration   ُمرفقات:

block 39-parcel 7.jpg 
 

 تحیة طیبة،
لفي أوجد مشروع جدید قید اإلنشاء في یُ حیث  رضاأل یةلطلب معلومات حول وضعالیوم  مكتب إلیكأ
حلل عده ھیومن رایتس ووتش حالیا، والذي یُ تُ تقریر  الستعمالھا فيالمعلومات نطلب ھذه  .نشیھم

بموجب قانون  اأنشطة المصارف اإلسرائیلیة في مستوطنات الضفة الغربیة في سیاق مسؤولیاتھ
 .الدولیَّین القانون اإلنسانينسان وحقوق اإل

 
 بلدا حول العالم. 90حقوق اإلنسان في  ترصدستقلة مُ ونظمة غیر حكومیة ھیومن رایتس ووتش مُ 

 ،عن انتھاكات حقوق اإلنسان من قبل إسرائیل التقریرو ثبالبحفریقنا في إسرائیل وفلسطین یقوم 
 وحماس. ،والسلطة الفلسطینیة

 
 أسئلتي أدناه:رجى االطالع على یُ 
 

في  ،"أمیري نوف"مشروع  ،ھامرمان زیماخیجري حالیا تنفیذ مشروع بناء من قبل شركة  .1
 .منشیھلفي أ" في جفعات طال"

تقسیم األراضي؟ إذا كان األمر كذلك، متوافق علیھا ل ھل یتوافق المشروع مع خطة .أ
 یھا؟ فما الخطة ومتى تمت الُموافقة عل

كرم إلى ُمنظمة أرسلت  وزة اإلدارة المدنیة، والتيتُشیر الخرائط التي كانت بح .ب
اإلسرائیلیة، إلى أن أمیري نوف یجري بناؤھا في منطقة أُعلنت أراضي دولة  نابوت

. مع ذلك، ووفقا للخرائط، یبدو أن الجزء الشرقي من المنطقة تمت 1980في عام 
ق. یُرجى من قبل فریق الخط األزر 2014إزالتھ من تصنیف أراضي دولة في عام 

، والتي تُوضح المنطقة التي تمت إزالتھا مرفقةاالطالع على نسخة من الخریطة، 
من التصنیف. المنطقة األكثر اتساقا في ھذا المجال بالتحدید ھي منطقة 
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تصنیف أراضي دولة؟ من . ھل تمت إزالة ھذه المنطقة فعال 202177/674758
كیة خاصة؟ ما ھو وضع ھذه إذا كان األمر كذلك، لماذا؟ ھل ھذه األرض مل

 المنطقة؟ ھل یُسمح بالبناء في ھذه المنطقة حسب السلطات اإلسرائیلیة؟

، بالقرب من المنطقة التي المرفقةالخریطة الُموضحة في ، 39حوض، 7رقم القطعة تقع  .2
تم تصنیف ھذا الجزء ". وفقا لخرائط اإلدارة المدنیة، منشیھلفي أیجري فیھا بناء مشروع "

، ھنارفقة ، وتم بناء منازل ھناك. سجالت الضریبیة المُ 1980نطقة أراضي دولة عام الممن 
 وضالح، 7سجلة للقطعة رقم المُ المالكة باعتبارھا  ،من قریة عزون ،لیماندرج عائلة سُ تُ 

 "أراضي دولة"؟ كـ جزء من المنطقةتصنیف فلماذا تم ن كان األمر كذلك، . إ39

وحدة ، "سحة، بالقرب من قریة ماإلكانالجزء الشمالي من  فيیجري بناء مشروعین سكنیین  .3
" (إحداثیات اإلكانمساكن و"اب، شینفذه متُ )، 35.040838 ,32.114908 " (إحداثیاتاانإلك

ھذه تنفیذ ام. وفقا لخرائط اإلدارة المدنیة، یتم ئشوتُنفذه ) 35.040710 ,32.111000
 ؟ھذا التصنیفأي عام تم  أراضي دولة. فيتصنیفھا المشاریع في منطقة تم 

، حتى نتمكن من عكس 2018 آذار/مارس 7رجى تقدیم ردكم على ھذه األسئلة في موعد أقصاه یُ 
 ......أو ....... توضیح على:الأي أسئلة أو طلبات أن كانت لدیكم رجى االتصال بي یُ تقریرنا. ذلك في 

 .....أو
 .اإللكترونیةتأكید استالم ھذه الرسالة یُرجى 

 
 االحترام، مع

 
 بشيساري 
 عن إسرائیل وفلسطین في ھیومن رایتس ووتش مناصرةالبرنامج مدیرة 
........ 

 ............ سكایب:
 ................. :خلويھاتف 
 saribashi@تویتر: 
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 -غیر سري-
-1- 

 
 جیش الدفاع اإلسرائیلي [شعار]

 اإلدارة المدنیة
 والسامرة یھودا منطقة

 بالجمھور دائرة االتصال
 45571 -حق الحصول على المعلومة 

 2018أبریل/نیسان  29
 

 بشياري : سإلى
 ................: البرید اإللكترونيعبر 

 منطقة یھودا والسامرةفي اإلدارة المدنیة رد  –منشیھ لفي أتعلقة بالبناء في المُ  مرسالتكالموضوع: 
 2018 شباط/فبرایر 19رسالتكم الُمؤرخة في المرجع: 

رجى االطالع یُ أعاله.  شار إلیھابالمسألة المُ  ةتعلقالمُ  مرسالتك ناستالمبھذه الرسالة اؤكد نُ  .1
 :على رد اإلدارة المدنیة في منطقة یھودا والسامرة

إلى أن األرض "نوفي أمیریم"  شیر التحقیق الذي أجریناه فیما یتعلق بمشروعیُ  .أ
لبناء باسمح یُ . لملكیات المھجورةالُمشرف على الحكومة واخاضعة إلدارة المعنیة 

 .1997عام  فيعتمدة المُ المنطقة بما یتوافق مع خطة ھناك 

ع مالحظة أن سجالت الضرائب ال تتضمن الخرائط، لم نتمكن من تحدید مكان م .ب
رجى تزویدنا ، یُ أن نُعید إجراء التحقیق ونترغب حیثوم. الملكیة موضوع رسالتك

 ة بشأن رمز الموقع.عدسابسجالت الضرائب إضافة إلى مُ 

 ملمعلوماتك .2

 مع االحترام،
 ناوراني – ار[توقیع]: النقیب ب

 مسؤول عن العالقات العامة
 مدنیةالدارة اإل مكتب رئیس

 
 نُسخة إلى:

 دارة المدنیةئیس اإلر
 رئیس المكتب، اإلدارة المدنیة

 رئیس قسم البنیة التحتیة
 : ....، ......ھاتف –یھودا والسامرة ، اإلدارة المدنیة، منطقة العالقات العامةقسم 
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  ....: البرید اإللكتروني .....،: فاكسال
45571 
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 -غیر سري-
-1- 

 
 جیش الدفاع اإلسرائیلي [شعار]

 اإلدارة المدنیة
والسامرة یھودا منطقة  

 دائرة االتصال بالجمھور

 حق الحصول على المعلومة - 45571

2018أبریل/نیسان  29  

 
 بشياري : سإلى

 ..............: لبرید اإللكترونيعبر ا
 رد اإلدارة المدنیة في منطقة یھودا والسامرة – إلكانارسالتكم الُمتعلقة بالبناء في الموضوع: 

 2018 شباط/فبرایر 19رسالتكم المؤرخة في المرجع: 
 

ى االطالع رجأعاله. یُ  شار إلیھابالمسألة المُ  ةتعلقالمُ  مرسالتكنا استالمھذه الرسالة ؤكد بنُ  .3
 :على رد اإلدارة المدنیة في منطقة یھودا والسامرة

في  اشار إلیھالمُ اإلحداثیات بمجموعتّي  أجریناه فیما یتعلقالذي تحقیق یُشیر ال .أ
فقد تم ، 35.040838 32.1114908  ،تینباإلحداثیأنھ فیما یتعلق  نارسالتكم، الحظ

 .2005عام التصنیف 

الحظ أن ھذه منطقة مفتوحة ، نُ 35.040710 ,32.111000 تینفیما یتعلق باإلحداثی .ب
الذي یقول إن أعمال البناء تجري حالیا  مال تتطابق مع الوصف الوارد في رسالتك

إلى خط المنازل الواقعة شمال غرب اإلحداثیات تم شر. وحیث أفي ھذا الموقع
 مردرجة في المنطقة المذكورة في أوجد خطة تقسیم صالحة مُ المذكورة أعاله، تُ 
 .المستوطنةالمصادرة لصالح 

 لمعلوماتكم. .4

 مع االحترام،
 ناوراني – ار[توقیع]: النقیب ب

 مسؤول عن العالقات العامة
 مدنیةالدارة اإل مكتب رئیس

 نُسخة إلى:
 دارة المدنیةئیس اإلر

 رئیس المكتب، اإلدارة المدنیة
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 رئیس قسم البنیة التحتیة
 ....، ......: ھاتف –، منطقة یھودا والسامرة ، اإلدارة المدنیةالعالقات العامةقسم 

 ءءءءءء ....: ، البرید اإللكتروني....       :فاكسال
45573 




