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dret internacional”.2

Les entrevistes fetes per Al-Haq a famílies, dones i homes palestins que vivien al 
lloc que ara es coneix com l’assentament industrial d’Atarot posen de manifest 
les conseqüències devastadores d’aquest assentament per als individus, les 
comunitats i l’entorn. Les entrevistes permeten elucidar el règim discriminatori de 
planificació i zonificació, que de manera sistemàtica denega permisos d’obres a les 
comunitats palestines i crea un entorn inhabitable, no ajustat als estàndards per a 
un habitatge adequat. D’aquesta manera, Israel, que és la potència ocupant i qui 
ha de vetllar pel compliment de la llei, no està complint amb les seves obligacions 
pel que fa al dret humanitari internacional3 i als drets humans, i tampoc amb 
el que estableixen el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals 
(ICESCR, per les seves sigles en anglès),4 i el Pacte internacional de drets civils i 
polítics (ICCPR, per les seves sigles en anglès).5 

2  SC/RES/2334 (2016), “Reafirma que la creació d’assentaments per part d’Israel al Territori Palestí Ocupat des 
de 1967, inclòs Jerusalem Est, no té validesa legal i representa una violació flagrant del dret internacional i un gran 
obstacle per assolir la solució dels dos estats i una pau àmplia, justa i duradora”.

3  Això inclou les obligacions d’Israel en el marc del Quart Conveni de Ginebra, que Israel va ratificar el 6 de juliol 
de 1951 i que va entrar en vigor el 6 de gener de 1952, i les seves obligacions en virtut del Reglament de La Haia, 
que són constitutives del dret internacional humanitari consuetudinari. 

4  Assemblea General de l’ONU, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, 16 desembre de 
1966, Nacions Unides, sèrie de tractats, vol. 993, p. 3, Israel va ratificar el Pacte el 3 d’Octubre del 1991. 

5  Assemblea General de l’ONU, Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 16 de desembre de 1966, Nacions 
Unides, Sèrie de tractats, vol. 999, p. 171, Israel va ratificar el Pacte el 3 d’octubre de 1991.

1 intRoducció

El 1967, Israel inicia l’ocupació militar de Cisjordània, inclòs Jerusalem Est i la 
Franja de Gaza, que conformen el Territori Palestí Ocupat (OPT per les seves 
sigles en anglès). Des d’aleshores, la potència ocupant s’ha apropiat de manera 
sistemàtica i il·lícita de terres palestines públiques i privades, a més d’explotar els 
recursos naturals palestins i crear entorns coercitius per forçar el desplaçament 
de la població palestina protegida. Aquestes mesures han activat i estimulat 
l’economia nacional d’Israel i la dels assentaments, en detriment de l’economia i 
dels drets de la població palestina.  

El següent informe examina l’abast de les mesures discriminatòries d’Israel contra 
la població palestina i posa com a exemple el cas de l’assentament industrial 
d’Atarot al Jerusalem Est ocupat i l’impacte negatiu que ha tingut en les vides 
dels palestins i palestines que hi vivien, així com en la població palestina, en 
general. Segons el dret internacional, l’assentament industrial d’Atarot és il·legal, 
com també ho són altres assentaments israelians. En aquest sentit, el Tribunal 
Internacional de Justícia va emetre una opinió consultiva on s’hi estableix que 
“els assentaments israelians al Territori Palestí Ocupat (incloent-hi Jerusalem Est) 
s’han creat en contravenció del dret internacional”.1 A més, la resolució 2334 del 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides especifica de manera molt clara que 
“la creació per part d’Israel d’assentaments al Territori Palestí Ocupat (incloent-hi 
Jerusalem Est), des de 1967, no té validesa legal i suposa una infracció greu del 

1  Conseqüències legals de la construcció d’un mur (opinió consultiva) 2004, paràgraf 120 disponible a: https://
www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
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Cisjordània, que n’inclouen dos que són a Jerusalem Est.10 

Les darreres investigacions d’Al-Haq mostren que Israel ha seguit avançant en pla 
de planificació expansió dels assentaments a Cisjordània i Jerusalem Est, en terres 
palestines públiques i privades. El 27 de gener de 2020, l’administració Trump 
va anunciar allò que va anomenar “el tracte del segle”, que descriu un pla per a 
una nova annexió del Territori Palestí Ocupat, fet que suposa una infracció de les 
normes del dret internacional. El pla explica com: 

“L’estat d’Israel es beneficiarà de tenir unes fronteres segures i reconegudes. 
No haurà de desmantellar cap assentament i incorporarà la gran majoria 
d’assentaments al territori israelià contigu. Els enclavaments situats dins 
de territori palestí contigu passaran a formar part de l’estat d’Israel i s’hi 
connectaran amb un sistema de transport efectiu”.11

Posteriorment, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va prometre, 
una vegada més, que s’annexaria la vall del Jordà ocupada.12 No obstant això, 
aquestes polítiques i plans d’Israel per consolidar el control territorial fa temps 
que es van concebre i es van començar a executar des de l’inici de l’ocupació 
militar del territori palestí, l’any 1967.13 

Durant la primera meitat del 2019, Israel va seguir avançant ràpidament en la 
planificació i la construcció d’unitats d’habitatge en assentaments.14 L’expansió 
10  Ministry of Economy and Industry, Industrial Areas, recuperat de: http://economy.gov.il/English/Industry/
DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/deafult.aspx 

11   United States Whitehouse, “Peace to Prosperity. A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli 
People” (January 2020) 12, recuperat de: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-
Prosperity-0120.pdf

12  Netanyahu declara: “Si guanyem, quan guanyem, seguirem fent història. Tan bon punt guanyem, aplicarem 
la llei d’Israel a totes les comunitats jueves a la Vall del Jordà i a Judea i Samaria” a “Netanyahu deixa entreveure 
que avançarà amb l’annexió després de les eleccions”, The Times of Israel (5 Febrer 2020), recuperat de: https://
www.timesofisrael.com/netanyahu-suggests-hell-move-annexation-forward-only-after-elections/ Vegeu també: 
Lahav Harkov, “Israel begins mapping out West Bank land for annexation after election” The Jerusalem Post (8 
February 2020), recuperate de: https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-begins-mapping-out-West-Bank-land-
for-annexation-after-election-616961 

13  Vegeu,Allon Plan (juny 1967), recuperat de: https://ecf.org.il/issues/issue/148; Anthony Coon, Town Planning 
under Military Occupation: An Examination on of the Law and Practice of Town Planning in the Occupied West Bank 
(Dartmouth Publishing Company Limited, 1992), 176.

14  European Union, Six-Month Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, 
(periode de l’informe gener-juny 2019) (30 setembre 2019) recuperat de: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_
occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf 

2  Zones industRials a cisjoRdània i als
 assentaments de jeRusalem est

Els assentaments israelians poden ser residencials, zones industrials i zones 
agrícoles, entre d’altres, i tots ells s’han creat de manera il·legal a Cisjordània, 
al Territori Palestí Ocupat. Els assentaments industrials israelians a Cisjordània 
es distingeixen per la presència de fàbriques dirigides per empreses israelianes i 
multinacionals, que es dediquen, entre altres coses, al processament de matèries 
primeres o a la producció de béns.6 Els assentaments solen ser completament 
industrials quan se situen fora dels assentaments residencials o bé parcialment 
industrials, quan hi són dins.7 La investigació documental preliminar d’Al-Haq i la 
cartografia dels assentaments industrials a Cisjordània, inclòs Jerusalem Est, va 
permetre identificar 24 assentaments o complexos dins o a la vora d’assentaments 
ja existents. Al-Haq també va identificar cinc plans d’Israel per construir nous 
assentaments industrials.8 A més, segons Who Profits, hi ha 19 zones industrials 
administrades per Israel al Territori Palestí Ocupat, que és on es troben bona 
part dels “productors israelians dedicats a l’exportació i un nombre més petit 
d’empreses multinacionals”.9 No obstant això, les xifres oficials d’Israel són més 
baixes. El Ministeri d’Economia israelià enumera 14 assentaments industrials a 

6  Aquest informe empra els termes zones industrials i assentaments industrials indistintament. 

7  Human Rights Watch, Occupation, Inc.: How Settlement Businesses Contribute to Israel’s Violations of 
Palestinian Rights (2016) (en endavant Occupation Inc.), 5. 

8  Segons la investigació documental duta a terme per Al-Haq, existeixen plans d’Israel per construir assentaments 
industrials als assentaments d1’Avnei Hefetz, Elkana-Oranit, Talmon, Tene Omari i Maccabim. 

9  Who Profits, Industrial Zones in the Occupied Palestinian Territory (en endavant ‘Who Profits, Industrial Zones), 
recuperat de: https://whoprofits.org/dynamic-report/industrial-zones/

http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/deafult.aspx
http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/deafult.aspx
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-suggests-hell-move-annexation-forward-only-after-elections/
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-suggests-hell-move-annexation-forward-only-after-elections/
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-begins-mapping-out-West-Bank-land-for-annexation-after-election-616961
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-begins-mapping-out-West-Bank-land-for-annexation-after-election-616961
https://ecf.org.il/issues/issue/148
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://whoprofits.org/dynamic-report/industrial-zones/
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dels assentaments va seguir durant el 2019 i a finals del mes de juliol del mateix 
any, Israel va aprovar la construcció de 6000 cases en assentaments israelians 
il·legals. Aquesta expansió també incloïa i beneficiava els assentaments industrials 
israelians.15 L’any 2018, el govern d’Israel va anunciar l’aprovació dels plans per 
establir nous assentaments industrials a la vora dels assentaments residencials 
de Beita Illit i Avnei Hefetz.16 A més, a finals de juny del 2019, el legislador del 
Likud i antic alcalde de Jerusalem, Nir Barkat, va proposar un pla per crear 12 
assentaments industrials a la Cisjordània ocupada.17 Cal destacar que, mentre el 
govern israelià avança ràpidament en la concessió de permisos per a l’expansió 
d’assentaments il·legals, aplica un sistema de planificació discriminatori amb la 
negativa de permisos per a infraestructures residencials i comercials palestines, a 
l’Àrea C i a Jerusalem Est, a la Cisjordània ocupada.18

15  Adam Forrest, “Israel approves thousands of new settler homes in West Bank”, UK Independent (31 juliol 
2019), recuperat de:  https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-
jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html 

16  European Union, Six-Month Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, 
(periode de l’informe gener-juny 2019) (30 setembre 2019) recuperat de: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_
occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf 

17  Ariel Kahana, “Former Jerusalem mayor proposes plan to complement US ‘deal of the century’” Israel Hayom 
(24 juny 2019) recuperat de: https://www.israelhayom.com/2019/06/24/former-jerusalem-mayor-proposes-plan-
to-complement-us-deal-of-the-century/

18  Al-Haq, “Settling Area C: The Jordan Valley Exposed” (2018) 18, recuperat de: http://www.alhaq.org/cached_
uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed.pdf; United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs, “Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of 
the West Bank” (15 December 2009), available at: https://www.ochaopt.org/content/restricting-space-planning-
regime-applied-israel-area-c-west-bank 

3  les múltiples i diveRses Raons
 d’isRael peR justificaR la constRucció
d’assentaments industRials

Les autoritats israelianes veuen els assentaments industrials com un component 
essencial de la seva estructura d’assentaments i la seva estratègia d’annexió. El 
primer ministre Netanyahu, defensor del projecte Gran Jerusalem, dissenyat per 
modificar de manera substancial les fronteres i la demografia de Jerusalem, per 
després annexar parts de la Cisjordània ocupada, va remarcar la importància 
dels assentaments industrials per a l’estratègia d’annexió israeliana.19 Pel que fa 
a assegurar la sostenibilitat de l’assentament residencial de Ma’ale Adumim, va 
manifestar: “hi afegirem la zona industrial que necessita i l’expansió necessària 
per permetre el desenvolupament avançat d’aquest lloc (assentament Ma’ale 
Adumim) […] Aquest lloc serà part de l’Estat d’Israel”.20 Les zones industrials i les 
empreses que treballen en els assentaments són clarament essencials pel que 
fa a la creació de llocs de treball i per incentivar l’arribada de nous colons i així, 
assegurar la presència continuada d’assentaments residencials preexistents. Tal 
com va denunciar Human Right Watch, el 2013 hi havia 126 000 colons treballant 
a Cisjordània, dels quals un 42 % (53 300 treballadors) treballaven en indústries 
19  P/20/4158, Proposed Greater Jerusalem Law (Proposta de llei de la Gran Jerusalem), 2017 – 5777. Presentada 
al president i diputats del Knesset i a la taula del Knesset el 22 de març de 2017 [24 d’adar del 5777] La nota 
explicativa del projecte de llei diu: “S’havia debilitat la posició de Jerusalem com a ciutat líder i més vital a Israel 
i la seva població més forta i destacada s’ha anat traslladant a les ciutats de Shefla (terres baixes). Aquesta llei 
permetrà canviar aquesta tendència i ajudarà que Jerusalem recuperi la seva posició com a símbol i cor del poble 
jueu i reunirà les millors forces d’Israel i de la jueria mundial amb el propòsit d’enfortir la ciutat de Jerusalem” 
Nota explicativa, P/20/4158, Proposed Greater Jerusalem Law, 2017 – 5777.  Presentada al president i diputats del 
Knesset i a la taula del Knesset el 22 de març de 2017 [24 d’adar del 5777]  

20  Peter Beaumont, “Netanyahu backs annexation of 19 West Bank settlements” The Guardian (3 octubre 2017), 
recuperat de: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/netanyahu-backs-annexation-of-west-bank-
settlements 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://www.israelhayom.com/2019/06/24/former-jerusalem-mayor-proposes-plan-to-complement-us-deal-of-the-century/
https://www.israelhayom.com/2019/06/24/former-jerusalem-mayor-proposes-plan-to-complement-us-deal-of-the-century/
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed.pdf
https://www.ochaopt.org/content/restricting-space-planning-regime-applied-israel-area-c-west-bank
https://www.ochaopt.org/content/restricting-space-planning-regime-applied-israel-area-c-west-bank
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/netanyahu-backs-annexation-of-west-bank-settlements
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/netanyahu-backs-annexation-of-west-bank-settlements


La clau industrial del pla d’Israel per a l’eliminació permanent de PalestinaL’assentament d’Atarot
A L -HAQ AL -HAQ

1312

dels assentaments.21

Les justificacions legals que planteja l’estat d’Israel per tal de seguir amb la seva 
expansió colonial d’assentaments il·lustren la interdependència econòmica 
existent entre assentaments residencials i industrials. Per exemple, en les 
comunicacions de l’Estat d’Israel sobre la Llei de regularització d’assentaments, 
argumentaven que els assentaments són necessaris per als “valors del sionisme” i 
que els colons tenen el “dret natural” de viure a Cisjordània. A més, defensen que, 
pel que fa al dret internacional, els colons constitueixen la població civil local i per 
tant, se’ls han de satisfer les necessitats, i això inclou també les econòmiques.22 
Tot i oposar-se a la introducció de la llei, en una comunicació paral·lela, l’advocat 
general estava d’acord amb bona part dels arguments presentats per l’Estat d’Israel 
per justificar la presència d’assentaments. Argumentava que els assentaments 
erigits en terres palestines de propietat privada estaven justificats en virtut de la 
“bona fe” i que defensar les necessitats dels colons com a població civil justifica 
l’expropiació de terrenys privats per a “usos públics”.23 

Des del punt de vista polític, el fet de justificar aquests assentaments de cara a la 
comunitat internacional fa que Israel deixi ben clara quina és la seva naturalesa 
econòmica i industrial. Israel descriu la proliferació d’aquest tipus d’assentament 
com una “creació de capacitats” altruista per a l’economia palestina, que es 
deu a les iniciatives econòmiques israelianes24 i destaca particularment els llocs 
de treball oferts per empreses i colons israelians a persones palestines.25 Les 
empreses que operen als assentaments segueixen un argumentari similar per 
justificar-se i descriuen les seves activitats com a factors per la pau que promouen 

21  Occupation Inc. (N.7), Human Rights Watch, “Occupation, Inc.: How Settlement Businesses Contribute to 
Israel’s Violations of Palestinian Rights” (2016) 84. 

22  Adalah, “Responses of Israeli government and attorney general in Settlements Regularization Law Case” 
(gener 2018), recuperat de: https://www.adalah.org/en/content/view/9371

23  Ibid.

24  State of Israel, “Supporting Palestinian Capacity Building: Israel’s Efforts in Supporting the Palestinian 
Economy, Civil Affairs and Security Reforms” (2009), 6.

25  Ibid, 8

la “convivència”, a través del treball equitatiu.26 No obstant això, aquestes 
afirmacions no s’ajusten gens a la realitat sobre el terreny. Els assentaments 
industrials, que formen part de l’estructura d’assentaments il·legal d’Israel, 
impedeixen als palestins i palestines tenir accés a les seves terres i fer-ne ús. Les 
repercussions no tenen a veure únicament amb la confiscació de terres, sinó més 
aviat amb les restriccions sistemàtiques d’Israel al moviment de persones i béns 
en tota la Cisjordània ocupada, així com les restriccions al comerç i l’accés limitat 
als recursos hídrics, fets que els permeten mantenir captius tant els recursos 
palestins, com la seva economia.27

A més, a banda d’apropiar-se de terres i recursos palestins, les empreses israelianes, 
però també les multinacionals que operen als assentaments il·legals exploten 
la mà d’obra palestina. Els treballadors palestins són sovint els descendents 
directes dels propietaris de ple dret de les terres expropiades a sobre de les 
quals s’han erigit els assentaments industrials israelians,28 però a causa del poc 
desenvolupament econòmic derivat de la presència dels assentaments, no tenen 
cap altra opció laboral que treballar als assentaments israelians, en condicions 
d’explotació i sota nombroses violacions dels drets humans.29 Els treballadors i 
treballadores palestins s’enfronten, per exemple, a condicions laborals difícils així 
com a polítiques discriminatòries que fan que la seva feina es dugui a terme en 
condicions d’explotació. Això inclou sous inferiors als seus col·legues israelians, 
absència d’assistència sanitària o de mesures de seguretat laboral i d’altres drets 
laborals bàsics.30

26  Aquestes justificacions han estat aprovades i repetides pel president israelià Reuvel Rivlin, que descriu una 
fàbrica en concret com un “centre de convivència i ponts cap a la pau”. Vegeu Occupation Inc. (N.7), 99; Això ha 
comptat amb el suport dels mitjans de comunicació internacionasl, “At West Bank Factories, Keeping the Peace Is 
a Mutual Interest”, New York Times (13 October 2018); vegeu també HeidelbergCement, “Sustainability Report”, 
(2018) 62.

27  Pearce Clancy, “Corporate Capture and Solidarity during Occupation: The Case of the Occupied Palestinian 
Territory” (20 febrer 2020), recuperat der: https://www.cambridge.org/core/blog/2020/02/20/corporate-capture-
and-solidarity-during-occupation-the-case-of-the-occupied-palestinian-ter itory/; Banc Mundial, “West Bank and 
Gaza - Area C and the future of the Palestinian economy” (2013), recuperat de: http://documents.worldbank.org/
curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf

28  Informació arxivada a Al-Haq, obtinguda el 15 de gener del 2018, “L’assentament de Muswa Al-Jathima es 
va construer sobre terres propietat de persones palestines del poble de f Al-Jiftlik. Això vol dir que jo treballo avui 
sobre la terra que era propietat dels meus tiets i els meus parents abans de l’ocupació de Cisjordània per part 
d’Israel, el 1967”.

29  Vegeu Occupation Inc. (N.7), Human Rights Watch, Occupation, Inc.), 87-100; també, Who Profits, Industrial 
Zones (N.9). 

30  Al-Haq, Occupied Livelihoods: Palestinians Striving for their Right to Work, (1 May 2012), recuperat de: http://
www.alhaq.org/advocacy/6891.html 

https://www.adalah.org/en/content/view/9371
file:///D:/Projects/Al-HAQ/Projects/Graphic/2020/Catalan%20Versions/Data/NULL
file:///D:/Projects/Al-HAQ/Projects/Graphic/2020/Catalan%20Versions/Data/NULL
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3.1   De quina manera Israel anima a crear 
assentaments industrials i hi facilita la 
presència d’empreses 

El govern d’Israel ofereix nombrosos beneficis a les empreses que treballen als 
assentaments de la Cisjordània ocupada, inclòs Jerusalem Est i les anima a operar-
hi, també als assentaments industrials. Tot això està facilitat per un intricat conjunt 
de lleis i classificacions, que aparentment s’han establert per ajudar les àrees 
afectades per la baixa prosperitat socioeconòmica, així com per la no aplicació 
selectiva d’algunes lleis israelianes concretes a aquestes empreses.

La majoria d’assentaments, incloses totes les seves zones industrials, han estat 
classificats segons la llei israeliana com a Àrees de Prioritat Nacional (NPAs, per 
les seves sigles en anglès). Les NPA compleixen els requisits per rebre una sèrie 
de beneficis i suport econòmics, tal com estableix la Llei de foment de la inversió 
de capital (Llei d’inversió) de 1956 i estan designades com a tal, segons la Llei 
d’eficiència econòmica pel 2009-2010, d’acord amb la resolució 3292, aprovada 
pel govern israelià el 1998.31 El marc de les NPA està basat pretesament en quatre 
objectius principals: 

“(1) alleujar l’escassedat d’habitatge que afecta molts dels residents a Israel; 

  (2) fomentar de manera positiva la migració cap aquestes comunitats; 

  (3) fomentar el desenvolupament en aquestes comunitats i 

  (4 millorar-ne la resiliència econòmica”.32 

Les designacions es basen en diversos factors que inclouen el nivell socioeconòmic, 
la ubicació geogràfica i la distància dels centres de comerç israelians i de les 
fronteres, i les amenaces per a la seguretat. És per això que tots els assentaments 
que reben la qualificació de NPA ho fan sota l’ègida de la seguretat,33 mentre que 
les comunitats palestines dins d’Israel, en bona part, no tenen l’estatus de NPA, 

31  Who Profits, Industrial Zones (N.9). 

32  Occupation Inc. (N.7),32.

33  Who Profits, Industrial Zones (N.9).Who Profits, “Industrial Zones in the Occupied Palestinian Territory;  
Adalah, On the Israeli Government’s New Decision Classifying Communities as National Priority Areas” (February 
2010), 8.

tot i ser de mitjana les comunitats socioeconòmiques més pobres.34

A la pràctica, les ajudes que reben les empreses que operen als assentaments 
il·legals són considerables. Tal com denuncia Who Profits, el preu del lloguer 
per metre quadrat a l’assentament industrial de Barkan es d’aproximadament 
16 - 24 NIS (EUR 4,3 - 6,4), mentre que a Beit Shemesh, a Jerusalem Est, el 
preu és de 35 NIS (EUR 9,4), a més de 8 NIS (EUR 2,1) de despeses de gestió. 
En el cas de l’assentament industrial d’Atarot, que s’examina més avall i que 
està situat al Jerusalem Est ocupat, la taxa municipal és d’aproximadament 
74 NIS (EUR 21,4) per metre quadrat, mentre que a Jerusalem Oest, la taxa 
oscil·la entre els 92 i els 123 NIS (EUR 24,6 - 32,3). A aquesta disparitat cal 
afegir-hi les subvencions a què tenen dret les empreses dels assentaments i 
així com la reducció del 50 % de l’impost de societats. Totes aquestes mesures 
contribueixen a incentivar el trasllat il·lícit d’empresaris industrials del poder 
ocupant al Territori Palestí Ocupat.35

34  El 1998, el govern d’Israel va designar 553 NPA, que incloïen 104 assentaments, però només quatre 
comunitats palestines, fet que és alhora arbitrari i discriminatori. Vegeu Adalah, “On the Israeli Government’s New 
Decision Classifying Communities as National Priority Areas”, (febrer 2010), 7-8, Adalah, “The Inequality Report: 
The Palestinian Arab Minority in Israel” (2011), 23, and Human Rights Watch, Occupation Inc. (N.7), 32-33.

35  Who Profits, Industrial Zones (N.9); Prohibició del trasllat de civils de la potència occupant, article 49, Quart 
Conveni de Ginebra (1949).  
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3.2  Assentaments industrials: són fonamentals 
per a l’ocupació israeliana i l’estructura 
d’assentaments il·legal

Els assentaments industrials contribueixen al l’estructura d’assentaments d’Israel 
de diferents maneres. La confiscació il·legal de terres palestines públiques 
i privades facilita especialment la construcció d’assentaments industrials i 
contribueix al control territorial del Territori Palestí Ocupat. Segons un informe 
del Banc Mundial del 2018, eliminar aquestes restriccions i permetre l’accés dels 
palestins als recursos agrícoles, turístics, miners i d’extracció podria fer créixer el 
PIB aproximadament un 36 % a Cisjordània pel 2025.36

Per mantenir l’estructura d’assentaments industrials il·legals, Israel fa servir un 
sistema dual a Cisjordània: aplica la legislació civil als colons israelians, mentre 
que la població palestina protegida està subjecta a la llei militar israeliana.37 
Aquesta política de dualitat suposa una violació del dret internacional humanitari, 
ja que als territoris ocupats, s’hi hauria d’aplicar la llei militar, independentment 
de quina sigui la nacionalitat dels subjectes. Per tant, el sistema jurídic dual 
suposa un biaix legal que obstaculitza l’accés dels palestins a la justícia i la 
reparació.38 Els assentaments industrials es beneficien d’aquesta discriminació 
i l’accentuen.39 D’acord amb el sistema jurídic dual, la seva existència és un 
exemple més del tracte preferencial que reben els colons israelians, mentre 
que els palestins estan exposats a nombroses violacions dels drets humans i a 

36  Banc Mundial, Economic Monitoring to the Ad Hoc Liaison Committee (27 setembre 2018, recuperat de: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-
2018-AHLC-Report-final.pdf

37  Vegeu, Jonathan Kuttab i Raja Shehadeh, “Civilian Administration in the Occupied West Bank: Analysis of  
Israeli Military Government Order No. 947” Al-Haq (1982), recuperat de: http://www.alhaq.org/cached_uploads/
download/alhaq_files/publications/Civilian_Administration_in_the_Occupied_West_Bank.pdf

38  Human Rights Watch, “Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the 
Occupied Palestinian Territories” (2010) 1, recuperat de: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/
iopt1210webwcover_0.pdf

39  Yesh Din, “The Great Drain: Israeli quarries in the West Bank: High Court Sanctioned Institutionalized Theft” 
(14 setembre 2017) 20, recuperat de: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/תובצחמ+הדמע+ריינ/
YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+English.pdf 

condicions de vida insuportables.40

A més, les empreses israelianes i les multinacionals que operen als assentaments 
industrials pot ser que proporcionin a les Forces d’Ocupació israelianes (IOF per 
les seves sigles en anglès) productes i serveis emprats per perpetuar l’ocupació i 
contribuir de manera directa o indirecta a la proliferació d’assentaments.41 Aquest 
fet s’observa, entre d’altres, en el subministrament de material i equipament per 
a la construcció, material de vigilància, equipament per a fer enderrocs, serveis 
de seguretat, serveis de transport, serveis bancaris i financers, l’explotació de 
recursos naturals i la contaminació de les terres i pobles palestins i les zones 
adjacents.42 Amb el subministrament d’aquests productes i serveis, tant les 
empreses israelianes com les multinacionals es beneficien de la construcció, 
l’existència i el manteniment dels assentaments il·legals43 i alhora, participen en 
la violació sistemàtica dels drets humans i el dret internacional. 

40  Al-Haq, “Unpacking Gender in Coercive Environments: The Case of the Jordan Valley (2018), 
7, recuperat de: http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/
UnpackingGenderinCoerciveEnvironmentsTheCaseoftheJordanValley.pdf

41  Business and Human Rights Resource Center (Centre de recursos comercials i drets humans), “Israeli banks 
involved in financing illegal settlements in Palestine, Who Profits’ report” (2018), recuperat det: https://www.
business-humanrights.org/en/israeli-banks-involved-in-financing-illegal-settlements-in-palestine-who-profits-
report

42  Consell de Drets Humans de l’ONU, “Report of the independent fact-finding mission to investigate the 
implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian 
people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” A/HRC/22/63 (7 febrer 2013), 
paràgraf 96.

43  Per a una llista no exhaustiva de 60 empreses que es beneficien d’aquesta manera, vegeu ARIJ (Institut 
d’Investigació Aplicada de Jerusalem) “The Israeli Settlement Enterprise: Grave Breaches of International Law”, 
(gener 2016), 69-75.
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internacionals a no reconèixer les mesures d’annexió israelianes, el 1970, Israel va 
crear l’assentament industrial d’Atarot al Jerusalem Est ocupat i va presentar un 
pla estratègic detallat per desenvolupar-lo. Aquest pla incloïa uns 1530 dunums 
(153 hectàrees) de terres palestines de Beit Hanina i 56 dunums (6 hectàrees) dels 
pobles d’Al-r Ram i Dahiyat al Bareed.48 

Actualment, Israel presenta Atarot com un barri sencer de Jerusalem Est, fet que 
separa i elimina del mapa de manera efectiva qualsevol resta de les terres de Beit 
Hanina, Al-Ram i Dahiyat Bareed i qualsevol presència palestina. 

Figura 1: Mapa dels límits municipals de Jerusalem49    Figura 2: Mapa del “Barri d’Atarot”50

48  Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization”,  80,  Jerusalem 
Quarterly (2019), arecuperat de: https://www.palestine-studies.org/en/node/1649529; The Applied Research 
Institute Jerusalem, “Ar Ram Town Profile” (2012) 19, available at: http://vprofile.arij.org/jerusalem/pdfs/vprofile/
Ar%20Ram_EN.pdf

49  Nadav Shragai, “A Jerusalem Solution: One Sovereignty, Multiple Local Authorities (including for the Arab 
Neighborhoods)”, Jerusalem Center for Public Affairs, recuperat de: https://jcpa.org/a-jerusalem-solution-one-
sovereignty-multiple-local-authorities-including-for-the-arab-neighborhoods/

50  “Housing Sector in East Jerusalem, a Market Opportunity Analysis: Submitted to Al-Quds Economic Forum and 
the Office of the Quartet In the Framework of East Jerusalem Market Assessment“ (19 març 2015), 12, recuperat 
de: http://www.quartetoffice.org/files/server/160317_Dimensions%20Consulting%20-%20EJ%20Housing%20
Opportunity%20Analysis_vf.pdf

4  l’assentament industRial d’ataRot
 al jeRusalem est ocupat

Tal com s’ha comentat, hi ha 24 assentaments a Cisjordània, inclòs Jerusalem Est 
ocupat. En aquest informe, l’assentament industrial d’Atarot, construït en terres 
confiscades dels pobles palestins de Beit Hanina, Al-Ram i Dahiyat al Bareed,44 
s’examinarà en el context de les mesures i les polítiques accelerades i intensificades 
d’Israel a tot Jerusalem Est, que tenen com a objectiu principal destruir les restes 
que queden de l’economia palestina, assegurar l’annexió de la ciutat i expulsar els 
palestins i palestines que encara hi viuen.45

El 1967, Israel va ocupar Cisjordània i Jerusalem Est per, gairebé de manera 
immediata, començar a ampliar els límits del municipi, com a part del pla per 
annexionar la ciutat i declara-la capital de manera unilateral i il·legal (vegeu la 
figura de sota).46 Aquesta annexió va ser qualificada d’il·legal per la resolució 
267 (1969) del Consell de Seguretat de l’ONU.47 Tot i les condemnes i les crides 

44  Bimkom, Survey of the Palestinian neighbourhoods of East Jerusalem (2013), 18, recuperat de: http://
bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf; In 1970, 
Israel confiscated 56 dunums of Ar Ram village lands for the Atarot industrial settlement. The Applied Research 
Institute Jerusalem, “Ar Ram Town Profile” (2012) 19, recuperat de: http://vprofile.arij.org/jerusalem/pdfs/
vprofile/Ar%20Ram_EN.pdf

45  Al-Haq, “Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation” (2019),  
15, recuperat de: http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/09/23/occupying-jerusalem-old-city-
webversion-1569218179.pdf

46  B’tselem, East Jerusalem, (11 novembre 2017, actualitzat el 27 de gener del 2019), recuperat de: https://
www.btselem.org/jerusalem; Israel Ministry of Foreign Affairs, Municipalities Ordinance (Amendment No. 6) Law, 
5727-1967, http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook1/pages/13%20law%20and%20
administratio n%20ordinance%20-amendment%20no.aspx.

47  UNSC/RES/267 (1969).

https://www.palestine-studies.org/en/node/1649529
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
https://www.btselem.org/jerusalem
https://www.btselem.org/jerusalem
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook1/pages/13%20law%20and%20administratio%20n%20ordinance%20-amendment%20no.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook1/pages/13%20law%20and%20administratio%20n%20ordinance%20-amendment%20no.aspx
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L’any 2002, Israel va construir el mur d’annexió, que encercla l’àrea designada per 
la zona industrial d’Atarot, que queda completament separat  d’Al-Ram i Qalandia, 
tot fragmentant la zona i trencant la contigüitat de Cisjordània. Abans d’això, els 
palestins i palestines podien viatjar sense cap impediment per tota Cisjordània i 
d’Al-Ram fins a Jerusalem per la carretera principal. Actualment, el mur d’annexió 
talla i amplia de facto els límits municipals de Jerusalem i s’apropia de les terres 
d’Al-Ram i Beit Hanina. El Tribunal Internacional de Justicia, en l’Opinió consultiva 
sobre el mur, el qualifica “d’annexió de facto”.51  El tribunal conclou:

“Si bé el Tribunal pren nota de les garanties que proporciona Israel que la 
construcció del mur no equival a una annexió i que el mur és de caràcter 
temporal (vegeu paràgraf 116 supra), no pot romandre indiferent a certs 
temors que li han estat expressats que el traçat del mur predefinirà la futura 
frontera entre Israel i Palestina i que Israel integrarà els assentaments i els 
seus accessos. El Tribunal considera que la construcció del mur i el seu 
règim associat crea un ‘fet consumat’ sobre el terreny que podria convertir-
se en permanent. De ser així, i malgrat la caracterització formal del mur per 
part d’Israel, equivaldria a una annexió de facto”.52

51  Conseqüències legals de la construcció d’un mur (opinió consultiva) 2004, paràgraf 121, recuperat de: https://
www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf

52  Ibid.

L’assentament industrial d’Atarot53

Actualment, tot el perímetre de l’assentament industrial d’Atarot està flanquejat 
pel mur d’annexió i hi ha ‘check points’ que en custodien l’entrada. Des de dins de 
l’assentament d’Atarot, les empreses que hi ha poden veure clarament el mur que 
aïlla les comunitats palestines de Beit Hanina i Al-Ram a l’altre costat.

Per altra banda, l’aeroport de Jerusalem a Qalandia, establert el 1920 hauria 
d’haver estat una artèria de trànsit vital per a l’Estat de Palestina, però es va anar 
deteriorant i desmantellant, fins que l’any 2000, les forces d’ocupació israelianes 
el van tancar.54 Israel ha canviat el nom de la zona on hi havia l’aeroport per 
‘Atarot airport’, tot i que l’aeroport civil no va operar mai amb aquest nom. 
Això posa de manifest els intents d’Israel per eliminar els noms i la presència 
palestins i substituir-los per presència i noms israelians: un tret característic de la 
colonització. Aquesta zona, Israel la considera “part de l’àrea de la zona industrial 

53  Foto © The Jerusalem Film and Television Fund (2015), recuperat de:

http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-zone/

54  Nahed Awwad, “In search of Jerusalem Airport”, 35, Jerusalem Quarterly 35, recuperat de: https://www.
palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_airport_0_0.pdf

http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-zone/
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d’Atarot” i s’hi ha fet un pla per convertir-la en zona residencial amb la construcció 
d’11 000 apartaments.55

Segons el Ministeri d’Economia i Indústria, “l’Àrea industrial de Jerusalem-
Atarot”, situada a la part nord de Jerusalem Est, acull una gran varietat 
d’empreses de diferents àmbits industrials. També diu que l’assentament està 
situat en 924 dunums (92,4 hectàrees) 56, amb només 2 dunums (0,2 hectàrees) 
vacants, i 913 dunums (91,3 hectàrees) considerades com a “zona d’ús” per a 
la indústria i el comerç, tallers i espais públics.57 No obstant això, l’organització 
pro drets humans israeliana, Bimkom, assegura que l’assentament industrial 
d’Atarot comprèn una àrea una mica més gran, 1462 (146,2 hectàrees) dunums 
de terra, bona part de la qual està destinada a ús industrial o carreteres o està 
catalogada com a espais oberts públics i privats.58 

Mapa de Jerusalem- Zonificació de l’Àrea industrial d’Atarot59

55  Dov Benovadi, “Huge Housing Project Set for Atarot Airport Area“ Hamodia (2 desembre 2019) recuperat de: 
https://hamodia.com/2019/12/02/huge-housing-project-set-atarot-airport-area/

56  Un dunum és una unitat de terra utilitzada per mesurar les àrees de terreny a Palestina des del mandat 
britànic.  Un dunum equival a 1000 metres quadrats. 

57  Ministry of Economy and Industry, Jerusalem-Atarot Industrial Area, recuperat de: http://economy.gov.il/
English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx

58  Bimkom, Survey of the Palestinian neighbourhoods of East Jerusalem (2013), 18, recuperat de: http://
bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf 

59  Israel Ministry of Economy and Industry, Photos of the Industrial Area, recuperat det: http://economy.gov.il/
English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx

Empreses de l’Assentament d’Atarot

L’assentament industrial d’Atarot està gestionat per l’Autoritat de Desenvolupament 
de Jerusalem (JDA per les seves sigles en anglès), una agència formada per 
l’Ajuntament de Jerusalem i el Govern d’Israel creada per “iniciar, planificar i 
promoure accions per al desenvolupament econòmic de Jerusalem”.60 L’actual 
director general de la JDA està vinculat al Govern d’Israel i a l’Oficina del Primer 
Ministre. A més, ha treballat com a consultor pel ministre de Transport i Seguretat 
Viària, el ministre d’Habitatge i Construcció i l’alcalde de Jerusalem.61 Segons el 
Ministeri Israelià d’Economia i Indústria, actualment, l’assentament d’Atarot té 
2056 treballadors des del 2020, amb un pla de contractar-ne 1201 més.62

De la mateixa manera que la majoria d’assentaments, el d’Atarot rep ajudes 
econòmiques com a part del pla d’NPA. Així doncs, la JDA ofereix una gran varietat 
d’incentius a les empreses i les fàbriques de l’assentament industrial d’Atarot, 
que inclouen beneficis sobre la propietat, els impostos i les subvencions, entre 
d’altres.63 A més, el Govern d’Israel, l’Ajuntament de Jerusalem i la JDA ofereixen 
subvencions per a la reubicació i l’expansió d’empreses i fàbriques que treballin 
en els àmbits de l’alta tecnologia, la biomedicina i les indústries de les ciències de 
la vida, que vulguin traslladar-se a Jerusalem.64

Hi ha aproximadament unes 160 empreses i fàbriques que treballen a la zona 
industrial d’Atarot, entre les quals hi ha empreses alimentàries, tallers de 
mecànica de l’automòbil, magatzems, fusteries, bugaderies, empreses de 
construcció, fabricants de detergents químics, fabricants de cosmètics, fàbriques 
tèxtils, fàbriques de productes metàl·lics, fàbriques de vidre i fàbriques d’acer, 
entre d’altres. Entre les empreses que operen a Atarot,hi ha G1 Secure Solutions, 
Oppenheimer Manufacturing and Marketing, Abadi Bakery, Israel Electric 
Corporation, la Central Bottling Company (Coca Cola Israel) i Readymix Industries.  

G1 Secure Solutions, antigament coneguda com a G4S, amb seu a l’assentament 

60  The Jerusalem Development Authority, recuperat de: http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21 

61  Prime Minister’s Office, Press Release: Eyal Haimovsky Joins Prime Minister’s Bureau Staff, recuperat de: 
https://www.gov.il/en/departments/news/spokehaimovsky240412

62  Ministry of Economy and Industry, Jerusalem-Atarot Industrial Area, recuperat de: http://economy.gov.il/
English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx 

63  Occupation Inc. (N.7), 107. 

64  “Jerusalem’s Grants and Benefits” a “Israel Advanced Technology Industries” (2015), recuperat de: http://
www.aaege-israel.org/wp-content/uploads/2015/03/IATI-Israeli-ICT-Industry-Review-2015.pdf
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industrial d’Atarot, ha contribuït de manera directa a mantenir l’estructura 
d’assentaments il·legal d’Israel65 amb la prestació de serveis de seguretat a les 
empreses que hi ha als assentaments de Modi’in Illit, Ma’ale Adumim, i Kalia.66 
També ha aportat sistemes de gestió integrada per a les presons israelianes 
de Ofer, Megiddo, Al-Naqab i Shatta,67 on hi ha reclosos un gran nombre de 
palestins i palestines.68

Entre les nombroses empreses que treballen de manera il·legal a l’assentament 
industrial d’Atarot, la majoria de les quals són israelianes, també hi ha 
multinacionals amb seu a Suècia, Mèxic i els EUA.69 Tres de les multinacionals 
que hi ha a l’assentament industrial d’Atarot són Cemex, General Mills (Pillsbury) 
i Volvo Group (AB Volvo).70 

cemex -  mèxic 
Cemex és una multinacional mexicana que produeix i distribueix ciment i formigó 
premesclat, àrids i clinker. Des del 31 de desembre de 2016, Cemex tenia 159 
sucursals a tot el món, 6 d’elles a Israel: Readymix Industries, Cemex Holdings Ltd., 
Chemocrete Ltd., Israel America Aggregates Ltd., Kadmani Readymix Concrete 
Ltd., and Lime & Stone Production Company.71 Readymix industries té les seves 
plantes a la Cisjordània ocupada, concretament als assentaments industrials de 

65  UK National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, “UK NCP follow-up statement: 
complaint by LPHR against G4S” (juliol 2016) paràgraf 26, recuperat de: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846881/bis-16-323-uk-ncp-follow-up-complaint-
lphr-g4s.pdf; LPHR, “New research indicates that G1 Secure Solutions, formerly G4S Israel, remains involved in 
human rights violations against Palestinians” (5 August 2019), available at: https://lphr.org.uk/blog/new-research-
indicates-that-g1-secure-solutions-formerly-g4s-israel-remains-involved-in-human-rights-violations-against-
palestinians/

66  Who Profits, G1 Secure Solutions (abans G4S Israel), recuperat de: https://whoprofits.org/company/g4s-
israel-hashmira/

67  Ibid. 

68  Les presons de Megiddo, Al-Naqab i Shatta estan situades dins de la Línea Verda. La pràctica d’Israel de 
detenir els presos polítics palestins a Israel suposa una violació del dret internacional.  L’article 76 del Quart Conveni 
de Ginebra estipula que el poder ocupant ha de recloure els residents del territori ocupat en presons que es trobin 
dins d’aquest territori. Vegeu l’article 76 del Quart Conveni de Ginebra

69  Who Profits, Atarot Industrial Zone, recuperat de: https://whoprofits.org/industrial-zones/atarot-i-z/

70  Ibid. 

71  Segons la llista de filials de Cemex, el 31 de desembre del 2016 

Mevo Horon, Atarot i Mishor Adumim.72 A més, l’empresa ha estat subministrant 
el ciment per a la construcció del mur d’annexió, nombrosos punts de control 
militars o check points a la Cisjordània ocupada i el tren lleuger de Jerusalem, que 
està pensat per connectar Jerusalem amb els assentaments il·legals israelians, tot 
travessant el Territori Palestí Ocupat.73 Readymix Industries també ha subministrat 
materials per construir infraestructures dels assentaments israelians il·legals.74 

general mills (pillsbury) - united states 
General Mills (Pillsbury) és una multinacional americana que fabrica productes 
alimentaris, concretament, productes de massa congelada. Shalgal, situada 
a l’assentament industrial d’Atarot, és una empresa que produeix productes 
alimentaris per a General Mills (Pillsbury). És una empresa gran amb uns 200 
treballadors i és propietat de Avraham Elbaz i Maimon Ben David.75 A més de 
violar els principis del dret internacional com a empresa que opera dins d’un 
assentament il·legal, General Mills (Pillsbury) té un efecte negatiu directe sobre 
les vides dels i les residents palestins que viuen als voltants de la fàbrica. Segons 
un dels residents que té la casa al sud de la fàbrica: 

“quan aboquen la farina [a les batedores que estan a l’exterior], ens entra a 
casa. De vegades les bosses de farina ens passen volant per sobre de casa”.76

Cal destacar que General Mills Israel i General Mills Inc. (que va comprar Pillsbury 
el 2001)77 han estat incloses a la llista d’empreses que han estat investigades per la 
seva ‘activitat en assentaments il·legals i per tant, figuren a la base de dades de les 
Nacions Unides d’empreses actives en els assentaments il·legals i que infringeixen 

72  Per veure el mapa, aneu a: http://www.readymix.co.il/BuildaGate5/general2/company_search_tree.
php?mc=73~All~~readymix

73  Who Profits, “Readymix Industries (Israel) Ltd. Group”, recuperat de: https://whoprofits.org/company/
readymix-industries-israel-ltd-group/

74  Ibid. 

75  Who Profits, “General Mills (Pillsbury)”, recuperat de: https://www.whoprofits.org/company/general-mills-
pillsbury/

76  Entrevista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

77   Securities And Exchange Commission, “Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(D) of the Securities 
Exchange Act of 1934 for the Quarterly Period ended February 24, 2002” (2002) 5, recuperat de: https://www.sec.
gov/Archives/edgar/data/40704/000089710102000250/genmills021817_10q.htm

https://whoprofits.org/company/g4s-israel-hashmira/
https://whoprofits.org/company/g4s-israel-hashmira/
https://whoprofits.org/company/readymix-industries-israel-ltd-group/
https://whoprofits.org/company/readymix-industries-israel-ltd-group/
https://www.whoprofits.org/company/general-mills-pillsbury/
https://www.whoprofits.org/company/general-mills-pillsbury/


La clau industrial del pla d’Israel per a l’eliminació permanent de PalestinaL’assentament d’Atarot
A L -HAQ AL -HAQ

2726

els Principis rectors de l’ONU sobre empreses i drets humans.78

volvo group (aB volvo) -  suècia 
La multinacional sueca Volvo Group, fabrica camions, autobusos i material de 
construcció. La maquinària pesant de Volvo Group s’ha utilitzat en nombroses 
demolicions de cases palestines a la Cisjordània ocupada i a Jerusalem Est.79 Entre 
l’11 i el 13 de juny de 2019, Al-Haq va documentar l’ús d’un budòzer de Volvo 
per part de les forces d’ocupació israelianes per arrasar i excavar terres agrícoles 
palestines a Sinjel, per poder fer el traçat de les canonades de subministrament 
d’aigua als assentaments i posts avançats construïts de manera il·legal a les terres 
de Sinjel.80 A més, també es va fer servir equipament d’aquesta empresa per a 
l’establiment d’assentaments israelians il·legals, la construcció dels punts de 
control militar de Huwara i parts del mur d’annexió.81 Dos dels tallers de reparació 
de vehicles certificats per la companyia treballen a assentaments israelians 
il·legals, a la Cisjordània ocupada: un d’ells a l’assentament industrial de Mishor 
Adumim i l’altre a l’assentament industrial d’Atarot. 

78  A/HRC/43/71, base de dades de totes les empreses involucrades en les activitats que es recullen al paràgraf 
96 de la missió d’investigació internacional independent per investigar com afecten els assentaments israelians els 
drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la població palestina a tot el Territori Palestí Ocupat, inclòs 
Jerusalem Est (12 febrer 2020) p. 6, paràgraf 27 i p. 8, recuperat de: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E

79  Vegeu Al-Haq, Affidavit No. 3345/2007, recuperat det: http://www.alhaq.org/monitoring-
documentation/14105.html; Al-Haq, Affidavit No. 3373/2007, recupeat de: http://www.alhaq.org/monitoring-
documentation/14116.html; Al-Haq, Affidavit No. 3394/2007, recuperat de: http://www.alhaq.org/monitoring-
documentation/14121.html

80  Al-Haq, “Israeli Occupying Authorities Demolish Palestinian Water Wells; Expand Water Lines for Israeli 
Settlements - Reporting Period: 10-16 June 2019” (28 juny 2019) recuperat de: http://www.alhaq.org/monitoring-
documentation/15167.html

81  Who Profits, “Volvo Group (AB Volvo)”, recuperat de: https://whoprofits.org/company/volvo-group-ab-volvo/

4.1   El Pla estratègic local de Jerusalem 2020 i 
l’assentament industrial d’Atarot

La proposta de l’anomenat “Pla estratègic local de Jerusalem 2020” (d’ara endavant 
“Pla estratègic de Jerusalem”) la va anunciar per primera vegada l’alcalde de 
Jerusalem Oest Uri Lupolianski el setembre del 2004. El pla planteja de manera 
clara que el 2020 es pretén aconseguir un “equilibri demogràfic” de la població de 
Jerusalem del 70 % de jueus i el 30 % “d’àrabs”.82 El pla també proposa pel 2020 
la construcció de 65 000 habitatges addicionals, tant als assentaments il·legals a 
Jerusalem Est com als afores de la ciutat.83

A més, inclou una recomanació especial perquè l’assentament industrial d’Atarot 
sigui la principal zona industrial.84 També anima i exigeix que diverses indústries 
es traslladin a l’assentament industrial d’Atarot, concretament demana el trasllat 
dels tallers de reparació de l’automòbil del “Centre de Serveis i Negocis” a Wadi 
Al-Joz a l’assentament industrial d’Atarot.85 Tal com es destaca al pla, amb els anys, 
l’assentament industrial d’Atarot s’ha connectat amb les principals carreteres i 
autopistes per assegurar-ne l’accés fàcil i un ràpid moviment de productes cap a 
dins i cap a fora de l’àrea.86 Aquestes infraestructures viàries inclouen una carretera 
de l’appartheid d’ús exclusivament israelià: la carretera de 6 kilòmetres ‘404 
Begin North’ (anomenada Ruta 50 des del 2012), que connecta punto de control 
militar o check point d’Atarot amb el parc industrial de Har Hotzvim a Jerusalem.87 
A més, les autoritats d’Israel s’han encarregat de la protecció i la seguretat de 
l’assentament industrial d’Atarot, amb la construcció del mur d’annexió i la 

82  Jerusalem Municipality, Local Outline Plan Jerusalem 2000: Report No. 4 (August 2004), recuperat 
de: http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/
LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf

83  Ibid. 

84  Ibid.

85  Marian Houk, Atarot and the Fate of the Jerusalem Airport, (2008) Jerusalem Quarterly, vol 35, pp. 64-75, 
recuperat de: https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf

86  David Kretzmer, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the OccpiedOccupied Territories 
(State University of New York Press, 2002), 96.

87  Ma’an Development Center, “Apartheid Roads: Promoting Settlements, Punishing Palestinians” (2008) 31; 
POICA, “Israel inaugurates the third phase of bypass road No. 50 in occupied East Jerusalem” Applied Research 
Institute Jerusalem (2012) recuperat de: http://poica.org/2016/04/israel-inaugurates-the-third-phase-of-bypass-
road-no-50-in-occupied-east-jerusalem/

http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/14105.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/14105.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/14116.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/14116.html
https://whoprofits.org/company/volvo-group-ab-volvo/
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf
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presència continua de l’exèrcit i la “policia fronterera”.88 Els factors esmentats i 
concretament, la infraestructura desenvolupada dins l’assentament, han creat un 
entorn propici per a les empreses i per al desenvolupament industrial. Segons la 
JDA, això ha fet que augmentin les sol·licituds de terreny dins l’assentament.89

De moment, no es preveu que es construeixin habitatges per als colons dins 
l’assentament industrial d’Atarot, però així i tot, els funcionaris israelians han 
anunciat en nombroses ocasions plans per establir-hi noves unitats d’habitatge.90 
El maig del 2017 el govern israelià va presentar uns plans per construir un nou 
barri a l’assentament industrial d’Atarot amb 10 000 unitats d’habitatge,91 i el 
desembre del 2017, el ministre israelià d’Habitatge i Construcció va avançar un pla 
per construir-ne 6000 unitats a Jerusalem Est, 5000 de les quals a l’assentament 
industrial d’Atarot.92 Més recentment, el febrer del 2020, el Ministeri Israelià 
d›Habitatge va presentar a l›Ajuntament de Jerusalem un pla per construir 9000 
unitats d›habitatge per a colons israelians a l›assentament industrial d›Atarot.93  

Els funcionaris israelians també han destacat la importància d’Atarot com a 
instrument per consolidar l’annexió de Jerusalem Est i unir-lo al Pla estratègic de 
Jerusalem. El 2018, el ministre de construcció i Habitatge d’Israel va assegurar 
que “també s’hi construiran institucions públiques i educatives, que inclouran 
sinagogues, escoles, parcs, centres comunitaris i àrees d’esport. Hem de seguir 
consolidant el [nostre] control a l’àrea de Jerusalem, des de Maaleh Adumin, a 
l’Est fins a Givat Zeev a l’Oest, des d’Atarot al Nord fins a l’àrea de Betlem i la Tomba 

88  Al-Haq, Affidavit No. 4384/2008 (1 August 2011), recuperat de: http://www.alhaq.org/monitoring-
documentation/14067.html;  State of Israel, “Palestinian Capacity Building: Israel’s Efforts in Supporting the 
Palestinian Economy, Security Reforms and Civil Affairs” (June 2009) p. 23, recuperat de: https://mfa.gov.il/MFA_
Graphics/MFA%20Gallery/Documents/AdHocLiaisonJune2009.pdf

89  The Jerusalem Development Authority, recuperat de: http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21

90  Per saber més sobre els debats sobre la construcció d’un assentament israelià a Atarot, vegeu Marian Houk, 
“Atarot and the Fate of the Jerusalem Airport” Jerusalem Quarterly, 35 (2008) 64-75, recuperat de: https://www.
palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf

91  Peace Now, “Possible Critical Developments in East Jerusalem” (2017), recuperat de: https://peacenow.org.il/
en/possible-critical-developments-east-jerusalem

92  Raoul Wootliff i Sue Surkes, “14,000 housing units planned for Jerusalem, 6,000 of them over Green line” The 
Times of Israel (2017), recuperat de: https://www.timesofisrael.com/14000-housing-units-planned-for-jerusalem-
6000-over-green-line/

93  Peace Now, “Plan Advanced for a New Settlement in Atarot in the Heart of Palestinian East Jerusalem” (18 
febrer 2020), recuperat de: https://peacenow.org.il/en/plan-advanced-for-a-new-settlement-in-atarot-in-the-
heart-of-palestinian-east-jerusalem

de Raquel, i fins a Efrat i Gush Etzion”.94 El Pla estratègic de Jerusalem que sosté 
l’expansió de l’assentament industrial d’Atarot és un exemple més de la política 
institucionalitzada de l’Estat d’Israel, que té per objectiu l’annexió permanent del 
Territori Palestí Ocupat, incloent-hi Jerusalem Est. 

L’assentament industrial d’Atarot95 

94  Yehuda Shlezinger, “20,000 housing units approved for Maaleh Adumim” Israel Hayom (2018), recuperat de: 
https://www.israelhayom.com/2018/10/28/20000-housing-units-approved-for-maaleh-adumim/ 

95  Foto © The Jerusalem Film and Television Fund (2015), recuperat de:

http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-zone/

file:///D:/Projects/Al-HAQ/Projects/Graphic/2020/Catalan%20Versions/Data/NULL
file:///D:/Projects/Al-HAQ/Projects/Graphic/2020/Catalan%20Versions/Data/NULL
http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf
https://www.timesofisrael.com/writers/raoul-wootliff/
https://www.timesofisrael.com/writers/raoul-wootliff/
https://www.timesofisrael.com/writers/raoul-wootliff/
https://peacenow.org.il/en/plan-advanced-for-a-new-settlement-in-atarot-in-the-heart-of-palestinian-east-jerusalem
https://peacenow.org.il/en/plan-advanced-for-a-new-settlement-in-atarot-in-the-heart-of-palestinian-east-jerusalem
https://www.israelhayom.com/2018/10/28/20000-housing-units-approved-for-maaleh-adumim/
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4.2  El Pla 5800 o Pla 2050 de Jerusalem per 
desenvolupar l’assentament d’Atarot - la clau 
industrial per eliminar Palestina

EL Pla estratègic 5800 Jerusalem 205096

El Pla Jerusalem 5800, redactat per un comitè d’experts i aprovat pel Ministeri 
Israelià de Jerusalem i Patrimoni i el Ministeri de Turisme, ofereix una “visió 
futurística de la Jerusalem metropolitana”. El pla presenta un esquema per a una 
revisió radical de Jerusalem i en preveu l’expansió de l’àrea metropolitana, per 
tal d’absorbir com a suburbis les ciutats i pobles palestins de Ramallah i Betlem.97 
Atarot juga un paper central en els plans de desenvolupament i té per objectiu 
“acollir milers de treballadors de totes les àrees de la regió metropolitana de 
Jerusalem i d’altres parts del país”.98 El pla preeu donar feina a unes 400 000 
96  “5800 Jerusalem 2050” (2016), 8, recuperat de: http://downloads-en.jerusalem5800.com/files/assets/basic-
html/page-1.html#

97  Ibid, 20.

98  Ibid, 27.

persones en un “centre de treball gegant” a Atarot. La infraestructura de suport, 
es millorarà amb el sistema de trens interurbans de Jerusalem i la construcció 
d’una línia addicional que vagi directament a l’assentament d’Atarot.99 El pla 
proposa que:

“s’haurà de construir una tercera línia de tren des de Tel Aviv, per donar 
servei al centre de treball que es construirà a Atarot. Aquesta línia - que 
es construirà paral·lelament a la ruta 443 - permetrà que les persones que 
viuen fora de l’àrea metropolitana de Jerusalem puguin anar a treballar a 
Atarot i també facilitarà la comunicació entre aquest assentament i Tel Aviv. 
A més, aquesta línia de tren permetrà transportar matèries primeres des 
del port d’Ashdod fins a Atarot i fer la ruta inversa, d’Atarot a Ashdod, per 
a l’exportació. 100

S’espera que hi hagi un elevat nombre de treballadors a l’assentament d’Atarot 
i és per això que el pla recomana construir una línia de metro addicional, una 
vegada la població passi de les 160 000 
persones. 101 La idea és que Atarot 
funcioni com un eix comercial per 
a Jerusalem i Tel Aviv, i que compti 
amb el suport d’una infraestructura 
ferroviària que connecti Atarot amb 
Israel i d’aquesta manera, consolidi 
la colonització. Atarot està dissenyat 
perquè pugui créixer cap amunt amb 
gratacels i, igual que va passar amb Tel 
Aviv, alteri i elimini tant geogràficament 
com arquitectònicament la presència 
agrícola i els pobles palestins.

Esquerra: Impressió dels artistes d’Atarot del Pla estratègic de Jerusalem102

99  Ibid, 75.

100  Ibid, 79.

101  Ibid,  78.

102  Ibid,  27.

The Metropolitan Jerusalem Master Plan 9

What will Jerusalem look like in 35 
years? What will the city's social 
character be? What will the citywide 
and inter-city transportation systems 
be like? What will be unique about the 
city? What kind of people will visit? 
What will be the city's central sites? 
The Jerusalem 5800 Plan presents an 
innovative, groundbreaking vision for 
the city of Jerusalem in the second 
half of the 21st century.

The Vision
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4.3  Com es malmet l’economia mitjançant entorns 
coercitius a Jerusalem

L’assentament industrial d’Atarot i les activitats comercials que s’hi duen a terme 
són un reflex de la política sistemàtica d’Israel per mantenir i prolongar l’ocupació 
i el seu règim institucionalitzat d’opressió cap als palestins, a través de l’aïllament, 
la fragmentació i l’apropiació de terres. En aquest context, les pràctiques 
discriminatòries d’Israel a Jerusalem Est tenen per objectiu expulsar els palestins 
i palestines de la ciutat mentre segueixen apropiant-se il·legalment de més 
propietats i terres palestines, en benefici de l’estructura d’assentaments il·legal 
d’Israel. Aquestes mesures inclouen, entre d’altres, l’apropiació i confiscació de 
terres, el desplaçament de colons israelians a territori ocupat, el desmantellament 
dirigit de l’economia palestina, l’enderroc de cases i les polítiques urbanístiques 
discriminatòries.103 Per exemple, l’any 2015 l’institut de recerca Applied Research 
Institute - Jerusalem va documentar l’enderrocament d’un” edifici comercial 
palestí de tres plantes (cadascuna de 100 m2) a la zona industrial d’Atarot, al nord 
de Jerusalem. L’edifici en qüestió era propietat de la família Abu Diyab”.104 Mentre 
als palestins se’ls denegen sistemàticament els serveis essencials i segueixen patint 
les conseqüències d’aquestes mesures discriminatòries, els colons israelians es 
beneficien considerablement del sistema de les NPA.105 

A més, les restriccions de moviment, com l’accés a Jerusalem Est, imposades 
per Israel als palestins dins del Territori Palestí Ocupat s’han intensificat en els 
darrers anys, especialment per la construcció de nous assentaments i l’expansió 
dels que ja hi havia, la construcció del mur d’annexió, els punts de control militar, 
les carreteres d’ús exclusiu per als colons i la designació de terres com a zones 
militars tancades, entre d’altres.106 Els palestins i les palestines estan subjectes a 
un règim discriminatori de permisos administratius que restringeix severament el 

103  Vegeu Al-Haq, “Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation” 
(2019), recuperat de: http://www.alhaq.org/publications/15212.html

104  ARIJ, “The Israeli Settlement Enterprise: Grave Breaches of International Law”, (gener 2016), 197.

105  Ibid.

106  OCAH, “Humanitarian Impact of Settlements” , recuperat de: https://www.ochaopt.org/theme/
humanitarian-impact-of-settlements; Vegeu Al-Haq, “The Annexation Wall and its Associated Regime” (2011), 
recuperat de: http://www.alhaq.org/publications/8136.html

seu moviment cap als assentaments, Jerusalem Est, la Franja de Gaza i Israel.107 
Això fa que la contigüitat territorial palestina s’hagi soscavat, dividit i fragmentat 
deliberadament i la majoria de la població de la Palestina ocupada no pugui 
accedir lliurement a Jerusalem Est, fets que repercuteixen de manera negativa i 
limiten les oportunitats laborals de les palestines i palestins.108  

En aquest sentit, i com a conseqüència de la captura de l’economia, les terres i 
els recursos palestins per part d’Israel,109 els palestins i les palestines s’han hagut 
d’adaptar i cercar oportunitats de treball i mitjans de subsistència a altres llocs i això 
inclou també els assentaments israelians.110 Avui dia, la manca d’alternatives viables 
fa que milers de palestins segueixin buscant feina a terres que els pertanyien i que 
se’ls van expropiar il·legalment, com l’assentament industrial d’Atarot.111

De manera similar, els amos de les empreses palestines a Jerusalem s’han vist 
afectats per les pràctiques il·legals d’Israel d’apropiació i annexió de terres i recursos 
naturals palestins, les restriccions de moviment i l’aïllament i la fragmentació. La 
manca de terreny accessible als palestins a Jerusalem Est, bé sigui per a l’expansió 
d’un negoci existent o per crear-ne un de nou, és un dels principals factors que 
fan que els palestins traslladin les seves empreses a l’assentament industrial 
d’Atarot.112 A més, a causa de les polítiques discriminatòries d’Israel i la provisió 
desproporcionada de serveis públics pels residents de Jerusalem Est i Oest,113 els 
palestins de Jerusalem Est no estan connectats directament a la xarxa elèctrica, 
que és essencial per a poder fer funcionar les seves fàbriques.114 

107  Al-Haq, “Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation” 
(2019) 9, recuperat de http://www.alhaq.org/publications/15212.html

108  Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization” (2019), Jerusalem 
Quarterly, vol 80, pp. 41-56.

109  Who Profits, Industrial Zones (N.9).

110  Banc Mundial “West Bank and Gaza: Jobs in West Bank and Gaza Enhancing Job Opportunities for 
Palestinians” (juny 2019), 18, recuperate de: http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/
pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf

111  Al-Haq, “Occupied Livelihoods: Palestinians Striving for their Right to Work” (2012), recuperat de: http://
www.alhaq.org/advocacy/6891.html

112  Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization” 80 Jerusalem 
Quarterly (2019) 41-56.

113  UN Habitat, “Right to Develop: Planning Palestinian Communities in East Jerusalem” (2015), 7.

114  Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization” 80 Jerusalem 
Quarterly (2019) 41-56.

http://www.alhaq.org/publications/15212.html
https://www.ochaopt.org/theme/humanitarian-impact-of-settlements
https://www.ochaopt.org/theme/humanitarian-impact-of-settlements
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
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Així mateix, des que el desembre de 1995 el Ministeri de l’Interior va introduir la 
política del “centre de vida”, que s’aplica als palestins residents a Jerusalem Est, 
aquests estan en risc continu que se’ls revoqui l’estatus de residents, si decideixen 
traslladar-se a altres zones del Territori Palestí Ocupat.115 Els palestins i les 
palestines amb permís de residència a Jerusalem han de provar sistemàticament 
que resideixen de manera permanent a Jerusalem Est o a Israel i que no han 
modificat el seu “centre de vida” fora d’Israel o de Jerusalem Est o a qualsevol 
altre indret al Territori Palestí Ocupat.116 Aquesta política s’inscriu dins de 
l’àmplia estratègia d’Israel per forçar el desplaçament dels palestins i palestines 
amb targeta d’identitat de Jerusalem i aconseguir que el nombre de jueus sigui 
superior al de palestins.

Malgrat que els mitjans de comunicació israelians asseguren que els assentaments 
són una plataforma de “coexistència” entre palestins i israelians,117 el trasllat 
d’empreses palestines a Atarot i la mà d’obra palestina als assentaments israelians 
són, de fet, productes que Israel ha creat per generar entorns coercitius i condicions 
de vida insuportables per als palestins residents a Jerusalem Est. A mesura que les 
zones palestines es van degradant, els treballadors i les treballadores palestins de 
Jerusalem, limitats per la política del “centre de vida”, es veuen forçats a treballar 
a l’assentament industrial d’Atarot en circumstàncies difícils i poc segures i privats 
dels drets laborals bàsics.118  

115  Ibid.

116  Per a més informació sobre la política del “centre de vida” d’Israel, vegeu Al-Haq “The Jerusalem Trap” 
(2011) recuperat de: http://www.alhaq.org/publications/8086.html

117   Jessica Steinberg, ‘On edge of Jerusalem alongside security barrier, Jews and Arabs shop at new mall’ 
The Times of Israel, (8 gener 2019),  recuperat de: https://www.timesofisrael.com/outside-jerusalem-alongside-
security-barrier-jews-and-arabs-shop-at-new-mall/

118  Banc Mundial “West Bank and Gaza: Jobs in West Bank and Gaza Enhancing Job Opportunities for 
Palestinians” (juny 2019) 13, recuperate de: http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/
pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf

4.4   L’assentament industrial d’Atarot: l’impacte 
sobre els Drets Humans i Mediambientals

A més de la política sistemàtica d’Israel de desplaçaments forçats i d’annexió 
permanent de territori ocupat mitjançant la construcció d’assentaments il·legals, 
bé siguin residencials, industrials o agrícoles, la construcció de l’assentament 
industrial d’Atarot ha tingut un impacte negatiu, especialment sobre el medi 
ambient, i els drets humans dels palestins i palestines que hi viuen. 

4.4.1 el centre comercial “Ramy levy”
Des que el 2019 es va construir el centre comercial “Ramy Levy” a l’assentament 
industrial d’Atarot, els palestins que hi viuen i els que treballen a la vora pateixen 
sovint l’assetjament de l’Ajuntament de Jerusalem i estan subjectes a les seves 
polítiques urbanístiques discriminatòries.119 Una propietària palestina que viu a 
l’altra banda del carrer del centre comercial, va explicar a Al-Haq com l’Ajuntament 
de Jerusalem denega de manera sistemàtica les llicències d’obres als palestins i 
per això ella no va tenir més remei que construir sense llicència.120 Poc després 
l’Ajuntament de Jerusalem li va ordenar que enderroqués ella mateixa una part 
de casa seva. Declarava: 

“El meu marit va començar a reformar la casa per dividir-la en dues parts: 
una per a mi i els meus fills, i una altra pel seu pare i la seva dona. Va 
començar a construir dues habitacions noves, cadascuna de les quals tenia 
uns 20 metres [quadrats] i un cost de prop de 100 000 NIS (EUR 25.994). 
Vaig sol·licitar una llicència d’obres a l’Ajuntament de Jerusalem tot i que 
ja sabia que, de tota manera, no les concedeixen. Estava embarassada de 
trigèmins i molt contenta, però també molt cansada i no em trobava bé. 

Fa gairebé un any, amb l’inici del projecte “Rami Levy”, l’Ajuntament 
de Jerusalem va començar a vigilar-nos cada vegada de més a prop i 
va emetre una ordre d’enderrocament per dues de les habitacions, per 
haver construït sense llicència.  Tot i que vam contractar un advocat 
que ens va costar gairebé 10 000 NIS (EUR 2599), el tribunal va ordenar 
l’enderrocament el 12 de gener de 2016 i ens va donar fins al 12 d’abril 

119  Al-Haq, “Development of Atarot threatening Palestinian neighbourhoods of East Jerusalem” (23 June 2016), 
recuperat de: http://www.alhaq.org/advocacy/6404.html

120  Vegeu també Badil, “Forced Population Transfer: The Case of Palestine: Discriminatory Zoning and Planning  

Working Paper No. 17” (desembre 2014),  37.

http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
https://www.timesofisrael.com/outside-jerusalem-alongside-security-barrier-jews-and-arabs-shop-at-new-mall/
https://www.timesofisrael.com/outside-jerusalem-alongside-security-barrier-jews-and-arabs-shop-at-new-mall/
http://www.alhaq.org/advocacy/6404.html
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per executar-lo. El 4 d’abril vam sentir un soroll a fora i jo em pensava 
que eren les obres del Rami Levy. Quan vaig obrir la porta, vaig veure les 
forces especials israelianes amb un buldòzer. Havien vingut per enderrocar 
les dues habitacions i van dir que ens posarien una multa de 70 000 NIS 
(EUR 18 196). Vaig trucar a dos palestins que treballen a la vora i els vaig 
demanar que ens ajudessin a enderrocar les habitacions [per evitar la 
multa]. Resulta que es poden construir milers de metres [quadrats] a 
l’assentament pel centre comercial, però nosaltres, els palestins, no 
podem construir dues habitacions a casa nostra”. 121 

El centre comercial “Rami Levy” representa un exemple de com l’economia dels 
assentaments israeliana ha capturat l’economia palestina. Els petits negocis 
palestins de la localitat s’han anat debilitant per la competència que els fa el 
centre comercial. Per exemple, una dona palestina que viu a la vora de Shu’fat, 
un barri palestí proper a Beit Hanina on hi ha el centre comercial, explicava: “no 
es tracta de donar suport a un comerciant israelià per davant d’un de palestí. 
Per mi es tracta d’estalviar diners. Un quilo de tomàquets em costaria 8 NIS 
(EUR 2,08) a les zones àrabs; al Rami Levy, em costa 3 NIS (EUR 0,78). Tinc una 
gran família i procuro comprar allà on és més barat, especialment amb la mala 
situació econòmica que estem passant”.122 La construcció del centre comercial, 
juntament amb les polítiques discriminatòries imposades per Israel, com les 
restriccions per a la construcció i la política del “centre de vida”, han fet que els 
palestins es tornin “clients captius”. 

121  Al-Haq Affidavit No. 2016/346 fet el  18 d’abril del 2016.

122  The Media Line, “Co-existence Pains: New Rami Levy Mall Benefits Consumers, Hurts Local Businesses” 
(24 de gener del 2019),  recuperat de: https://themedialine.org/news/co-existence-pains-new-rami-levy-mall-
benefits-consumers-hurts-local-businesses-with-video/

4.4.2   una comunitat invisible
Abans que s’establís l’assentament industrial d’Atarot, l’àrea on es troba era un 
conjunt de terres agrícoles que pertanyien en gran mesura a Beit Hanina i on hi 
vivien diverses famílies. Actualment, hi ha una vintena de famílies que encara 
viuen a l’assentament industrial d’Atarot, algunes de les quals des de fa 40 o 50 
anys, abans que s’establís la zona industrial.

Casa residencial a l’assentament d’Atarot © Al-Haq (2019)

Una de les residents, que ha preferit restar en l’anonimat, ens explicava que el 
1966 es va traslladar a Wa’ar Abu Hirmaz - el lloc que avui es coneix com Atarot. 
Segons ella, el seu marit i la seva família hi han viscut des del 1956. Dels seus 12 
fills, les seves 8 filles han anat a viure o bé al poble de Beit Hanina o bé als Estats 
Units d’Amèrica. Dos dels seus fills encara viuen amb ella i el seu marit a casa seva, 
al lloc que és ara Atarot, i n’hi ha dos més que també han emigrat als EUA. Té una 
cinquantena de nets, quatre dels quals viuen al mateix edifici. Recorda com ha 

https://themedialine.org/news/co-existence-pains-new-rami-levy-mall-benefits-consumers-hurts-local-businesses-with-video/
https://themedialine.org/news/co-existence-pains-new-rami-levy-mall-benefits-consumers-hurts-local-businesses-with-video/
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canviat la vida des que es va establir l’assentament industrial d’Atarot i assegura 
que: 

“Era un lloc apartat i poc edificat, ple d’arbres i vinyes[…]. Des de casa, 
veiem les muntanyes i respiràvem aire fresc. Ara només veiem fàbriques i 
un refugi per a animals. Abans ens despertàvem amb el cant dels ocells i ara 
el que ens desperta és la policia i el soroll de les batedores industrials”.123 

A més, destacava que els residents de Beit Hanina Al-Balad (que ha quedat aïllat 
del poble annex de Beit Hanina) se’n van a viure als afores del poble, quan es 
casen. També va explicar com els seus fills solien jugar fora perquè no hi havia res 
i era segur. Ens deia que: 

“La casa solia ser lloc on evadir-nos, però ara estem buscant la manera 
de fugir d’aquí. No és segur estar fora a causa de les fàbriques, l’exèrcit 
[israelià] i els colons”.124 

a. Serveis denegats 

Algunes de les cases palestines a l’assentament industrial d’Atarot estan cobertes 
de pols i rodejades d’escombraries de les fàbriques i empreses dels voltants. N’hi 
ha d’altres que no tenen accés directe als camins o els carrers pavimentats i s’hi 
ha d’accedir per camins de terra. Els serveis municipals i de manteniment són 
pràcticament inexistents a les zones residencials, mentre que les fàbriques tenen 
una infraestructura ben establerta i tenen accés regular als serveis municipals. En 
aquest context, un dels residents declarava: 

“Pago aproximadament 5700 NIS (EUR 1488) d’impostos a l’Ajuntament 
Israelià de Jerusalem, però no rebo cap mena de servei. Llencem les 
nostres escombraries al contenidor del refugi per a animals. La casa no està 
connectada a la xarxa de clavegueram tot i que pago entre 600 i 700 NIS 
(EUR 156,6 i 182,7) cada mes pel clavegueram. Mentrestant, les fàbriques 
que tenim al voltant tenen una infraestructura sòlida amb clavegueram, 
electricitat i aigua”.125 

Un altre resident explicava a Al-Haq que ells paguen impostos municipals, però 
han de llençar les escombraries als cubells de la fàbrica de Pillsbury que tenen al 

123  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

124  Ibid.

125  IEntrevista del  21 de setembre del 2019, als arxius d’Al-Haq.Ibid.

costat, perquè a ells no els han atorgat cubells.126 

b. Aïllament

Un altre dels residents destaca com l’Ajuntament Israelià de Jerusalem impedeix 
la construcció de carrers per a l’ús de les palestines i els palestins:

“L’entrada de casa nostra és un camí de terra perquè l’Ajuntament Israelià 
de Jerusalem diu que encara estan en la fase de planificació d’aquesta zona. 
Sabem que volen les terres i per això volen que la nostra entrada estigui a 
l’altra banda”.127 

Aquesta política fa que les palestines i els palestins que viuen a la vora de 
l’assentament industrial d’Atarot estiguin aïllats d’altres parts de Jerusalem Est. 
Un dels residents explicava: 

“El mur ens ha aïllat de Bir Nabala i Al-Ram, a la vegada, les fàbriques i 
l’assentament industrial ho han fet de Beit Hanina i de la resta de Jerusalem. 
Les modificacions en els carrers i carreteres també han contribuït a 
l’aïllament. Hem deixat de rebre visites perquè s’ha blocat l’accés a casa 
nostra des del carrer principal. Si ens vénen a veure, han de venir per una 
circumval·lació i no saben el camí”.128

Un altre resident que ha viscut a la mateixa casa durant els últims 57 anys 
manifestava que se senten aïllats i separats d’altres palestins i que suporten una 
gran càrrega quan surten de casa seva. Declarava: 

“És difícil anar o tornar d’Atarot amb transport públic. Quan van a l’escola 
al matí, els infants van per la carretera principal i sovint han de passar per 
davant dels soldats israelians. Tinc sis fills, que tenen entre 12 i 27 anys. 
La més petita, que en té 12, ha de sortir a les 6 del matí de casa per anar a 
l’escola perquè no hi ha cap manera de poder anar directament d’Atarot a la 
seva escola a Beit Hanina. El transport públic va d’Atarot a Qalandia, i d’allà, 
a Beit Hanina, cosa que fa que el trajecte sigui més llarg. Normalment, 
no surt sola de casa al matí perquè és massa aviat. És millor que algú 
l’acompanyi des de casa perquè els carrers estan buits a aquesta hora i no 
són segurs. Per mi tampoc és fàcil anar enlloc des de casa. Generalment, 

126  IEntrevista del  21 de setembre del 2019, als arxius d’Al-Haq.Ibid.

127  IEntrevista del  21 de setembre del 2019, als arxius d’Al-Haq.Ibid.

128  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq
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demano a algun dels meus fills que em porti en cotxe. Tenim menys visites 
ara perquè no hi ha transport públic que arribi fins a casa nostra i es tarda 
molt a arribar-hi.129

c. Confiscació de terres

Terres agrícoles palestines a l’assentament industrial d’Atarot, des del terrat d’un dels 
habitatges © Al-Haq (2019)

Al-Haq va entrevistar alguns residents, que van destacar l’impacte que té la 
política d’apropiació de terres d’Israel. Un d’ells declarava: 

“A principis dels 70, [el govern d’Israel] ens va enviar uns documents on 
manifestaven la seva intenció de confiscar terres en aquesta zona. Ens 
van impedir que cultivéssim la terra i ara aquesta terra s’ha convertit en 
carreteres i una rotonda que es va construir ara fa dos anys”.130 

129  IEntrevista del  21 de setembre del 2019, als arxius d’Al-Haq.Ibid.

130  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

De la mateixa manera, un altre resident recordava com l’Ajuntament Israelià de 
Jerusalem els va notificar dues vegades l’any passat que cinc dunums de la seva 
propietat, incloent-hi la terra on hi ha casa seva, havien estat declarats propietat de 
l’Estat i que l’Ajuntament preveu construir-hi una carretera. Segons l’entrevistat, a 
aquesta terra hi ha plantades figueres, oliveres, llimoners i presseguers. 

d. Prohibicions a la construcció i l’expansió

Els palestins i palestines residents a Atarot també pateixen les severes restriccions 
que els imposen les autoritats israelianes pel que fa a les llicències d’obres, 
com passa a la resta de Jerusalem Est.131  Els palestins i palestines de Jerusalem 
Est només tenen permès construir sobre el 13 % de la zona de Jerusalem Est, 
la major part de la qual ja està plena a vessar de construccions preexistents.132 
Per altra banda, als assentaments israelians, se’ls ha atorgat el 35 % del sòl de 
Jerusalem Est per poder construir i expandir-se.133 A més, l’Ajuntament Israelià 
de Jerusalem només dona entre 50 i 100 permisos d’obres a l’any als palestins.134 
El procés per aconseguir-los és llarg i complex i inclou requisits complicats per 
demostrar la propietat de la terra, a banda d’haver de pagar les costoses despeses 
relacionades.135 Així doncs, el cost de la sol·licitud de permisos, juntament amb 
l’assistència legal que se sol requerir no estan a l’abast de la majoria de la població 
palestina resident a Jerusalem Est. En relació amb la política discriminatòria per a 
l’obtenció de permisos d’obres, un dels entrevistats deia el següent: 

“No tenim permís per construir res sobre el sòl que hi ha al voltant de casa 
nostra, encara que sigui nostre”.136 

Un altre afirmava: 

131  Badil, “Forced Population Transfer: The Case of Palestine: Discriminatory Zoning and Planning  

Working Paper No. 17” (December 2014), 37.

132  OCAH, “Record number of demolitions, including self-demolitions, in East Jerusalem in April 2019” (14 maig 
2019), recuperat de: https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-
east-jerusalem-april-2019 

133  Ibid. 

134  Al-Haq, Demolitions in East Jerusalem Leave 52 Palestinians Homeless (2 febrer 2012), recuperat de: http://
www.alhaq.org/monitoring-documentation/6933.html

135  OCAH, Record number of demolitions, including self-demolitions, in East Jerusalem in April 2019 (14 maig 
2019), recuperat de: https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-
east-jerusalem-april-2019

136  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019
https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6933.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6933.html
https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019
https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019
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“Vam sol·licitar un permís per construir una casa nova aquí, però 
[l’Ajuntament de Jerusalem] ens el va denegar i ens va demanar més d’un 
milió de NIS (EUR 261 011,7). Fa set anys van enderrocar una estructura 
que hi havia sobre la casa perquè no tenia llicència”.137 

4.4.3   soroll, contaminació i l’abocador d’atarot
Les fàbriques industrials són les principals causants de la degradació del medi 
ambient i de l’augment significatiu de la contaminació atmosfèrica i d’altres formes 
de contaminació. Les fàbriques que hi ha a l’assentament industrial d’Atarot 
no en són una excepció. Algunes d’aquestes fàbriques estan en funcionament 
les 24 hores del dia i emeten tota mena de substàncies contaminants a l’aire. 
Atarot és un dels assentaments industrials més grans de Jerusalem138 i la seva 
empremta ecològica té, sens dubte, un impacte en el benestar de les terres i la 
població del voltant. 

La planta de formigó d’Atarot139

137  IEntrevista del  21 de setembre del 2019, als arxius d’Al-Haq.Ibid.

138  Atarot-Jerusalem, recuperat de: http://www.atarot-jerusalem.org.il

139  Planta de formigó d’Atarot - Jerusalem Nort, recuperat de: https://www.shapir.co.il/en/concrete-plants/
atarot-concrete-plant-north-jerusalem/

a. Soroll

Els palestins que viuen a l’assentament industrial d’Atarot estan permanentment 
exposats al soroll de les fàbriques que tenen a la vora durant tot el dia i, de 
vegades, fins i tot, de nit. Un d’ells declarava:

“El soroll dels motors és fort i treballen 24 hores al dia”.140 

Un altre resident assenyalava el soroll molest del refugi d’animals situat al costat 
de casa seva, on hi ha un gran nombre de gats i gossos. 

“El soroll no és normal i a les nits és encara pitjor. Prové de les màquines 
pesades i els motors que estan en funcionament les 24 hores del dia 
i també de la càrrega de productes. Els aproximadament 700 gossos del 
refugi d’animals que hi ha just al costat de casa nostra estan bordant 
constantment.141 

b. Contaminació

Segons mostra un estudi recent, la majoria de dies, els nivells de contaminació a 
l’assentament industrial d’Atarot superen els límits permesos.142 Les fàbriques que 
hi ha emeten una gran quantitat de partícules contaminants que poden afectar 
el sistema respiratori i que són especialment perilloses per als nens, les persones 
amb malalties respiratòries o coronàries, la gent gran i les dones embarassades.143 
A més, alguns dels residents pateixen de manera directa les conseqüències del 
funcionament de les fàbriques. La fàbrica de Pillsbury, per exemple, està situada 
al nord de la casa d’una de les famílies entrevistades. Segons un dels residents, 
aquesta família ha de conviure amb “les escombraries de la fàbrica, que estan a 
l’aire lliure” a prop de casa seva. També explicava que s’havien queixat diverses 
vegades a l’Ajuntament de Jerusalem, fet que ha resultat amb multes per algunes 
fàbriques. A més afegia que:

“també hi ha escorxadors de gallines i fàbriques a 100-150 metres de 
distància que emeten unes olors desagradables”.144 

140  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

141  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

142  Haaretz, ‘Key Product from Jerusalem Industrial Zone: Air Pollution’ (15 gener, 2018) recuperat de: https://
www.haaretz.com/israel-news/.premium-key-product-from-jerusalem-industrial-zone-air-pollution-1.5462323

143  Ibid.  

144  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-key-product-from-jerusalem-industrial-zone-air-pollution-1.5462323
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-key-product-from-jerusalem-industrial-zone-air-pollution-1.5462323
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La inhalació constant de fums industrials, gasos i productes com la farina fa que els 
residents corrin el risc de patir diverses malalties, especialment respiratòries.145 

c. L’abocador d’Atarot

A més dels residus que genera el mateix assentament, l’Ajuntament de Jerusalem 
també aboca bona part dels seus residus a l’abocador d’Atarot. La ciutat de 
Jerusalem produeix unes 1500 tones de residus cada dia, producció que ha 
crescut a un ritme d’un 4 % anual. 146 Els més afectats per l’abocador, a banda 
dels palestins i palestines que viuen a Atarot, són aquells i aquelles que viuen 
a la resta de Beit Hanina, especialment al barri d’Al-Hijra, Al-Ram i a Dahiyet al-
Barid. Al mateix temps, l’assentament més proper a l’abocador, Navi Ya’kov, està 
a uns sis kilòmetres i, per tant, no pateix la pudor ni els altres efectes adversos de 
l’abocador”.147 

L’abocador afecta de manera molt negativa els palestins i palestines que viuen a 
Atarot. Una dona que viu a l’est de l’abocador explicava:

“Ara fa 10 anys que hi ha l’abocador allà. S’hi amunteguen tot tipus de residus. 
La pudor que en surt és insuportable i se sent tot l’any; de vegades de dia, 
d’altres de nit. Quan bufa el vent o quan fa calor, encara és pitjor. Hem de 
tancar les finestres i encendre l’aire condicionat, fet que fa que pugi molt la 
factura de la llum. A vegades, el meu marit de 70 anys vomita de la pudor”.148 

Una altra dona, que viu al cap del carrer, també es queixava de l’abocador i la forta 
pudor que fa. Explicava que també han de tancar finestres i que han hagut de 
comprar “ventiladors addicionals i instal·lar nous aparells d’aire condicionat”149 i 
això ha fet que els augmentessin les factures de la llum.

145  Cedars Sinai, Occupational Lung Diseases, recuperat de: https://www.cedars-sinai.org/health-library/
diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html

146  Haaretz, ‘What a Waste: Jerusalem’s Underused Sorting Center’ (16 agost 2019), recuperat de: https://www.
haaretz.com/israel-news/.premium-what-a-waste-jerusalem-s-underused-sorting-center-1.7688483

147  Anadolu Agency, مصانع ”عطروت“ اإلرسائيلية بالقدس... استيطان برائحة الموت, Israeli factories of Atarot: settlement 
enterprise with the smell of death, (2017).

148  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

149  Entrvista del 21 de setembre de 2019, als arxius d’Al-Haq

5  anàlisi legal

L’ocupació militar de Cisjordània, inclòs Jerusalem Est i la Franja de Gaza està 
regulada pel dret internacional humanitari (DIH) com a lex specialis. És a dir, el 
Reglament annex a la Convenció de La Haia IV relatiu a les lleis i costums de la guerra 
terrestre de 1907 (Reglament de La Haia), el Quart Conveni de Ginebra relatiu a la 
protecció deguda a les persones civils en temps de guerra del 1949 (Quart conveni 
de Ginebra) i les disposicions del dret internacional consuetudinari del Protocol 
addicional al Conveni de Ginebra del 12 d›agost de 1949, relatiu a la protecció de 
les víctimes dels conflictes armats internacionals (1977) (Protocol addicional I). 

A més, com a potència ocupant, Israel està obligat a aplicar de manera 
extraterritorial els tractats de drets humans, que funcionen com a complement 
de les disposicions del DIH, en el territori ocupat. Fonamentalment, el dret 
a l’autodeterminació, que és un dels principis bàsics del dret internacional. La 
seva realització constitueix una condició indispensable per a la garantia efectiva 
i l’observança dels drets humans individuals.150 A més, el principi de sobirania 
permanent sobre els recursos naturals, com a component essencial del dret a 
l’autodeterminació, prohibeix al poder ocupant explotar il·lícitament els recursos 
naturals del territori ocupat i això inclou l’ús del sòl per als assentaments i protegeix 
la capacitat de la població del territori ocupat de disposar lliurement de les seves 
riqueses i recursos naturals, conformement al seu dret a l’autodeterminació i 
desenvolupament.151 

150  Comité de Drets Humans de l’ONU, observació general 12: El dret dels pobles a l’autodeterminació (Art.  1) 
(13 March 1984) UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1.

151  UNGA Res 3175 (XXVIII) (17 desembre 1973) UN Doc. A/RES/3175(XXVIII); UNGA Res 1803 (XVII) (14 
desembre 1962) UN Doc. A/ RES/1803(XVII); Armed Activities Congo/Uganda (n 192) paràgraf 244-245.

https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html
https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-what-a-waste-jerusalem-s-underused-sorting-center-1.7688483
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-what-a-waste-jerusalem-s-underused-sorting-center-1.7688483
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5.1   Assentaments il·legals 

Des de l’inici de l’ocupació de Cisjordània, Jerusalem Est i la Franja de Gaza per part 
d’Israel el 1967, Israel ha construït, mantingut i expandit assentaments il·legals. 
Hi ha nombroses resolucions de l’ONU, com ara les resolucions de l’Assemblea 
General,152 les del Consell de Seguretat153 i dels òrgans de vigilància dels tractats 
de l’ONU de drets humans,154 que estableixen que, segons el dret internacional, 
els assentaments israelians al Territori Palestí Ocupat són il·legals. La Resolució 
446 (1979) del Consell de Seguretat de l’ONU condemna de manera clara que 
“la política i les pràctiques d’Israel en relació amb la creació d’assentaments a 
territori palestí i d’altres territoris àrabs ocupats des del 1967 no tenen validesa 
legal”.155 Més recentment, el 2019, a les Observacions finals del Comitè per a 
l›Eliminació de la Discriminació Racial (CERD, per les seves sigles en anglès) a 
Israel, s›hi critica el fet que Israel no apliqués la Convenció al Territori Palestí 
Ocupat i el Comitè va arribar a la conclusió que «els assentaments israelians en 
Territori Palestí Ocupat, especialment a Cisjordània i Jerusalem Est, no només són 
il·legals en virtut del dret internacional, sinó que representen un obstacle per al 
gaudi dels drets humans per part de tota la població, sense distincions d›origen 
nacional o ètnic».156

Les pràctiques generalitzades i sistemàtiques d’Israel de traslladar els seus propis 
ciutadans als assentaments, a la Cisjordània ocupada i Jerusalem Est, infringeixen 
nombroses disposicions del dret internacional i suposen greus violacions dels 

152  Vegeu p. ex. Resolució 66/17 (2012) de l›Assemblea General de l›ONU, preàmbul 15, 16; Resolució 71/95 
(2016) de l›Assemblea General de l›ONU, preàmbul, paràgraf 4; Resolució 73/255 (2018) de l›Assemblea General 
de l›ONU, preàmbul, paràgraf 4-5 i 11.

153  Vegeu p. ex. Resolució 446 (1979) de l’Assemblea General de l’ONU, paràgraf 4; Resolució 452 (1979) de 
l’Assemblea General de l’ONU; Resolució 465 (1980) de l’Assemblea General de l’ONU, paràgrafs 5-6; Resolució 
2334 (2016)de l’Assemblea General de l’ONU, paràgraf 1-3; Resolució 2334 (2016) de l’Assemblea General de 
l’ONU, Doc S/RES/2334,paràgraf 1.

154  Vegeu p. ex. CERD 1994 Informe, paràgraf 87; CERD 1998 Observacions, paràgraf 10; CERD 2007 Observacions, 
paràgraf. 14, 32; CERD 2012 Observacions, paràgraf 4, 10; i CERD 2019 Observacions, paràgraf. 4.

155  Resolució 446 (1979) de l›Assemblea General de l›ONU, paràgraf 1.

156  Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial, Observacions finals 
sobre els informes disset i dinou d’Israel CERD/C/ISR/CO/17-19 (27 gener 2020) paràgraf.  9. El comitè conclou que 
“aquesta posició no s’ajusta a la lletra i l’esperit del Conveni del dret internacional, tal com també ha afirmat el 
Tribunal Internacional de Justicia”.

Convenis de Ginebra, crims de guerra i crims contra la humanitat.157 Per exemple, 
la permanència del règim d’assentaments atempta contra el caràcter temporal de 
l’ocupació bel·ligerant i el principi conservacionista en el qual es basa l’administració 
dels ocupants del territori ocupat, inherent a l’article 43 del Reglament de La 
Haia i l’article 64 del Quart Conveni de Ginebra.158 L’apropiació de terres agrícoles 
privades palestines per part d’Israel i la reclassificació de terres palestines de 
titularitat pública com a terres de l’Estat d’Israel violen les disposicions sobre la 
protecció de la propietat privada, segons l’article 46 del Reglament de La Haia, 
l’abús de la requisició previst als articles 52 i 53 del Reglament de La Haia i la 
violació del privilegi d’usdefruit previst a l’article 55 del Reglament de la Haia.159

Les prohibicions particulars fan referència al trasllat forçós de la població protegida 
i el trasllat dels civils de la potència ocupant amb la finalitat de colonitzar el 
territori. L’entorn coercitiu creat a Jerusalem Est i altres parts del Territori Palestí 
Ocupat pot conduir al trasllat forçós de la població palestina protegida. L’article 
49(1) del Quart Conveni de Ginebra prohibeix “el trasllat forçós en massa o 
individual, així com les deportacions de persones protegides del territori ocupat”. 
A més, el paràgraf 6 de l’article 49 del Quart Conveni de Ginebra estipula que “el 
poder ocupant no podrà deportar o traslladar una part de la població civil pròpia 
al territori ocupat”. Aquestes pràctiques poden arribar a suposar un delicte de 
trasllat forçós que, sota la jurisdicció de la Cort Penal Internacional (CPI) és un 

157  Protocol Addicional I (1977) Article 84(4)(c): “A més de les infraccions assenyalades en els paràgrafs anteriors 
i als Convenis, es consideraran infraccions greus del present protocol, quan aquestes es cometin de manera 
intencionada i violin els Convenis del protocol: c) les pràctiques d’apartheid i d’altres pràctiques inhumanes i 
degradants que impliquin atemptats contra la dignitat de les persones i que estiguin basades en la discriminació 
racial.

158  Y Arai- Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and 
its Interaction with International Human Rights Law (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2009), 106, np. 
53. Vegeu també E H Schwenk, “Legislative Power of the Military Occupant under Article 43, Hague Regulations” 
(1945) 54 Yale Legal Journal 393, 403.

159  L’article 55 del Reglament de La Haia impedeix que l’ocupant “malbarati o espoliï els béns en qüestió i no 
és concebible que l’administrador o usufructuari [el poder ocupant] pugui utilitzar els béns impunement de tal 
manera que es destrueixi o s’arruïni l’economia del territori ocupat o es privi als seus habitants de […] carbó, 
petroli, ferro, acer […]”, perquè això equivaldria a un espoli il·lícit. United States of America v E. Von Weizsaecker et 
al., US Military Tribunal at Nuremburg (Judgment, 14 April 1949), in Trials of War Criminals before the Nuremberg 
Military Tribunals, Vol. XIV, 747.
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crim de guerra i un crim contra la humanitat.160  161  162 

El desembre del 2019, la fiscal de la CPI va finalitzar un examen preliminar de 
cinc anys de la seva oficina sobre la situació de Palestina i va arribar a la següent 
conclusió: 

“La fiscal està convençuda que existeix una base raonable per iniciar una 
investigació sobre la situació a Palestina, conformement al paràgraf 1 de 
l’article 53 de l’Estatut. Hi ha motius raonables per creure que s’han comès, 
o s’estan cometent, crims de guerra a Cisjordània, inclòs Jerusalem Est, i a la 
Franja de Gaza (“Gaza” o “Franja de Gaza”). A més, la fiscalia ha identificat 
possibles casos derivats de la situació que serien admissibles”.163

Després de l’examen de la jurisdicció territorial per part de la Sala de Qüestions 
Preliminars, es recorrerà a la responsabilitat penal individual pels delictes comesos 
al Territori Palestí Ocupat, incloent-hi els delictes sobre els quals es fonamenta 
l’estructura d’assentaments il·legal d’Israel, com per exemple, la creació de 
l’assentament d’Atarot.

5.2   El dret a l’autodeterminació i la sobirania 
permanent

L’assentament industrial d’Atarot és un exemple de l’annexió de facto del Territori 
Palestí Ocupat, especialment de Jerusalem Est, fet que suposa una violació 
dels drets inalienables dels palestins i les palestines, concretament del dret 
d’autodeterminació, que inclou el principi de la sobirania permanent sobre els 
recursos naturals.164 El principi d’autodeterminació és un principi bàsic de la Carta 
de les Nacions Unides i així es destaca al paràgraf 2 de l’article 1 i es reafirma a 
l’article 1 comú al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) i al Pacte 

160    Article 49 (1), Quart Conveni de Ginebra.

161    Article 49 (6), Quart Conveni de Ginebra.

162  Articles 7(1)(d), 8(2)(b)(viii), Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional (adoptat el 17 de juliol del 1998, 
entrada en vigor 1 juliol 2002) 2187 UNTS 3.

163  No. CPI-01/18, Situació de l›Estat de Palestina, Sol·licitud d›enjudiciament, d›acord amb l›article 19(3) que 
s›emeti un veredicte sobre la jurisdicció territorial del Tribunal a Palestina, (22 gener 2020) paràgraf  2.

164  Declaració sobre els principis de dret internacional referents a les relacions d’amistat i la cooperació entre els 
Estats de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides (Declaració de relacions d’amistat),UNGA Res 2625 (XXV) 
(24 octubre 1970) UN Doc A/RES/2625(XXV)

Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC).165 A més, el dret 
d’autodeterminació, com a norma imperativa del dret internacional, inclou 
el dret dels pobles a “la lliure disposició dels seus recursos i riquesa natural” i 
“a determinar lliurement la seva condició política i procurar lliurement el seu 
desenvolupament econòmic, social i cultural”.166  En aquest sentit, el Tribunal 
Internacional de Justicia, en la seva opinió consultiva sobre el cas del mur, va 
considerar que la construcció del mur al Territori Palestí Ocupat, juntament amb 
el règim associat de restriccions de moviment, confiscació de terres, destrucció 
de propietats i construcció d’assentaments israelians, infringeixen les normes 
peremptòries de la ius cogens del dret internacional, que donen lloc a obligacions 
erga omnes.167 Com a tal, la infraestructura de l’assentament israelià d’Atarot, 
juntament amb el mur d’annexió circumdant i els punts de control militar que 
hi ha, tant allà com a Qualandia, imposen restriccions al lliure moviment dels 
palestins i palestines i violen els drets humans bàsics que inclouen, entre d’altres, 
el dret a l’autodeterminació, la sobirania sobre la terra i els recursos naturals, el 
dret al treball i a l’habitatge.168

5.3   El dret a un habitatge adequat

Els assentaments israelians i les seves infraestructures s’han construït en terres 
palestines apropiades, fet que ha provocat el desplaçament forçós generalitzat i 
sistemàtic de la població palestina. Per exemple, el 2012, la Missió d’Investigació de 
l’ONU va assenyalar el “gran nombre d’ordres d’enderrocament, desallotjaments 
forçats i plans de ‘reubicació’ en zones identificades per a la consolidació dels 

165  Assemblea General de l’ONU, Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 16 de desembre de 1966, Nacions 
Unides, Sèrie de tractats, vol. 999, p. 171, Israel va ratificar el Pacte el 3 d’Octubre de 1991; Assemblea General 
de l’ONU, Pacte Internacional dels Drets Económics, Socials i Culturals, 16 de desembre del 1966, Nacions Unides, 
Sèrie de tractats. 993, p. 3, Israel va ratificar el Pacte el 3 d’Octubre del 1991.

166  Article 1, Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics; Article 1 Pacte Internacional dels Drets Económics, 
Socials i Culturals; Article 1(2), Carta de les Nacions Unides (adoptada el 24 d’octubre del 1945) 1 UNTS (sèrie de 
tractats); Assemblea General, Resolució 2625 (XXV), Declaració de relacions d’amistat, paràgraf  1; Declaració sobre 
la concessió de la independència als països i pobles colonials, UNGA, Res 1514 (XV), (14 desembre 1960) UN Doc 
A/RES/1514 (XV) paràgraf 2

167  Conseqüències legals de la construcció d’un mur (opinió consultiva) 2004, paràgraf 120 disponible a: https://
www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf

168  Vegeu, Al-Haq, Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation 
(2019), recuperat de: http://www.alhaq.org/publications/15212.html 
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assentaments”.169 L’article 53 del Quart Conveni de Ginebra prohibeix la destrucció 
per part del poder ocupant de qualsevol propietat pública o privada, excepte si 
la destrucció és estrictament necessària per causa de les operacions militars.170 A 
més, l’article 147 del Quart Conveni de Ginebra prohibeix com a greu infracció del 
Conveni la destrucció extensiva i l’apropiació de propietats.171 En aquest sentit, 
la política sistemàtica d’Israel d’apropiació i annexió permanent de terres del 
Territori Palestí Ocupat poden suposar una infracció greu del Quart Conveni de 
Ginebra i un crim de guerra segons l’Estatut de Roma de la CPI.

Les mesures discriminatòries imposades per les autoritats israelianes violen 
encara més el dret dels palestins a un habitatge adequat a Atarot.172 El dret a 
un habitatge adequat implica necessàriament tenir accés a serveis, materials, 
instal·lacions i infraestructures adequats per a la vida diària.173 

Tal com assenyalen els testimonis dels palestins i palestines que viuen a Atarot, 
la població palestina protegida no té accés a aquests serveis. A més, il·lustren 
com la planificació urbanística i el sistema de zonificació d’Israel afecta de 
manera negativa els drets humans.174 Tot i que paguen taxes municipals, els 
palestins i palestines que viuen a Atarot estan privats dels serveis municipals 
bàsics, les seves cases no estan connectades al sistema de clavegueram, ni als 
carrers pavimentats i tampoc tenen servei municipal de recollida de residus. 
Així doncs, Israel no ha respectat el dret a un habitatge adequat, com estableix 
l’article 11(1) del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals,175 
ni tampoc l’article 2(2) del Conveni, que estipula que els drets garantits s’han de 
poder exercir sense restriccions.176 
169  Consell de Drets Humans de l’ONU, “Report of the independent fact-finding mission to investigate the 
implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian 
people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” A/HRC/22/63 (7 febrer 2013), 
paràgraf 65. 

170  Article 53, Quart Conveni de Ginebra

171  Article 147, Quart Conveni de Ginebra

172  Article 11(1), Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals

173  ACNUDH i UN Habitat, El dret a un habitatge adequat, full informatiu núm. 21/Rev.1, 2009, recuoperat de: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_ rev_1_Housing_en.pdf.

174  Al-Haq, Special Focus: Highest Rate of Demolitions in Shu’fat Refugee Camp in 15 Years (2018), recuperat 
de: http://www.alhaq.org/advocacy/6123.html; Els palestins de Jerusalem est només tenen permís per construir 
en el 13 per cent de Jerusalem Est, fet que posa de manifest les mesures sistemàtiques de discriminació d’Israel 
contra els palestins.

175  Article 11(1) Pacte Internacional dels Drets Económics, Socials i Culturals

176  Article 2(2) Pacte Internacional dels Drets Económics, Socials i Culturals

5.4   El dret a la llibertat de moviment 

Els assentaments israelians i el seu règim associat, inclosos els punts de control 
militar, les carreteres d’ús exclusiu per a colons i els obstacles físics com el mur 
d’annexió i els seus accessos, han restringit de manera significativa la capacitat 
dels palestins de moure’s lliurement per la Cisjordània ocupada, inclòs Jerusalem 
Est. Tot i que la potència ocupant pot aplicar certes restriccions de moviment 
sota la consideració de necessitats militars i per “restablir i garantir […] l’ordre 
públic i la seguretat”, la imposició d’una arquitectura de control social repleta 
de restriccions a la circulació, que té per objectiu avançar en una colonització de 
72 anys, no compleix els requisits de les excepcions de seguretat que permet el 
Reglament de La Haia.177

L’article 12(1) del PIDCP estableix que “qualsevol persona que es trobi legalment 
a l’Estat tindrà dret a circular lliurement pel seu territori i a triar lliurement la 
seva residència”.178 Aquest dret també està recollit a l’article 13 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans.179 Qualsevol restricció d’aquest dret ha d’estar 
“fixada per la llei […] que sigui necessària per protegir la seguretat nacional, 
l’ordre públic, la salut o la moral pública o els drets i llibertats dels altres, i ha de 
ser compatible amb la resta de drets reconeguts en aquest Conveni”.180

S’imposen dures restriccions discriminatòries a la circulació dels palestins i 
palestines mitjançant l’establiment i l’expansió dels assentaments i les seves 
xarxes d’infraestructura. Els assentaments han fet que les comunitats palestines 
quedin dividies físicament i geogràficament, com passa amb la separació d’Al-Ram 
i la separació que han causat l’assentament d’Atarot i el mur. A més, les restriccions 
a la llibertat de moviment a què han de fer front els palestins i palestines que 
viuen a l’assentament d’Atarot fan que quedin aïllats de les comunitats palestines 
properes i que tinguin dificultats d’accés a l’educació.181 

177  Article 43 del Reglament de La Haia

178  Article 12(1) del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics

179  Article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans

180  Article 12(3) del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) Israel va ratificar el PIDCP el 1991.

181  Article 13 del Pacte Internacional dels Drets Económics, Socials i Culturals.

http://www.alhaq.org/advocacy/6123.html
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5.5   El dret a la salut

En permetre la planificació i la zonificació de la indústria pesant als voltants dels 
habitatges palestins, Israel està infringint les obligacions que té com a potència 
ocupant de respectar, protegir i fer efectiu al més alt nivell el dret a la salut de la 
població palestina protegida.182 L’article 12(2) del PIDESC exigeix que Israel, com a 
estat part, creï les condicions adequades que permetin assegurar tots els serveis 
mèdics […] inclosa la provisió d’accés equitatiu i oportú als serveis bàsics de salut 
preventiva, curativa i de rehabilitació.183 Tanmateix, la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant, ratificada el 1991 per Israel, estableix uns requisits molt detallats per 
eliminar els riscos ambientals associats a la contaminació de l’aire.184 En el seu 
informe anual més recent al Consell de Drets Humans de l’ONU, el relator especial 
sobre drets humans i el medi ambient es va centrar en el dret de respirar aire net, 
com un dels components essencials del dret a la salut i descriu els efectes negatius 
de la contaminació de l’aire en el gaudi de diversos drets humans, especialment 
en el dret a la vida i a la salut, sobretot per als grups més vulnerables.185

Les persones que viuen prop de l’assentament industrial d’Atarot manifesten els 
efectes mediambientals nocius causats per la inhalació de fums, gasos i productes 
industrials, com la farina, que posen en perill la seva salut.186 A més, Israel té 
l’obligació positiva de proporcionar als treballadors i treballadores palestins una 
atenció sanitària adequada i mesures de seguretat al lloc de treball de manera no 
discriminatòria.187 

182  Article 26 del Quart Conveni de Ginebra, vegeu també Consell de Drets Humans de l’ONU “Report of the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967” (15 març 
2019) UN Doc A/HRC/37/75, paràgraf 63.

183  Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, observació general núm 14: El dret al nivell més alt possible 
de salut (article 12), 11 agost 2000, UN Doc.  E/C.12/2000/4, paràgraf 17.

184  Israel ha ratificat la Convenció internacional sobre l›eliminació de totes les formes de discriminació racial, 
el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional dels Drets Económics, Socials i Culturals, la 
Convenció sobre l›eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, la Convenció Contra la Tortura i 
Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, la Convenció sobre els Drets de l›Infant i la Convenció sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat.

185  Vegeu també, Consell de Drets Humans, qüestió de les obligacions en matèria de drets humans relatives al 
gaudi d’un entorn segur, net, sa i sostenible, Informe del Relator Especial a l’Assemblea General de l’ONU (8 gener 
2019) UN Doc A/HRC/40/55.

186  Cedars Sinai, Occupational Lung Diseases, recuperat de: https://www.cedars-sinai.org/health-library/
diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html

187  Al-Haq, Occupied Livelihoods: Palestinians Striving for their Right to Work, (1 May 2012), recuperat de: 
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html

5.6  Empresa i Drets Humans

Segons els Principis rectors sobre les empreses i els drets humans de l’ONU, 
tant la potència ocupant com els estats tercers tenen l’obligació de regular les 
activitats empresarials, en la seva jurisdicció i en les operacions a l’estranger.188 
Per tant, els estats no només tenen l’obligació d’executar lleis i polítiques per 
“complir amb el seu dret de protecció”, sinó que també han d’orientar de manera 
eficaç les empreses que treballen sota la seva jurisdicció.189  En aquest sentit, els 
estats haurien d’assegurar que les empreses que operen en contextos de conflicte 
armat prolongat i ocupació no són còmplices de les violacions de drets humans. El 
primer pas seria que els estats assegurin que les empreses actuen amb diligència 
deguda quan operen al Territori Palestí Ocupat. També poden “proporcionar 
l’assistència adequada a les empreses per avaluar i abordar els principals riscos 
d’abusos” i “negar l’accés al suport i els serveis públics a les empreses que estiguin 
involucrades en violacions greus dels drets humans, així com garantir que les 
polítiques d’estat, la legislació, els reglaments i les mesures d’aplicació de l’Estat 
són efectives per contrarestar la participació de les empreses en les violacions 
de drets humans”.190 Les empreses que participen de les activitats il·legals dels 
assentaments, com ara estar presents a Atarot, s’exposen a acabar apareixent a la 
base de dades de l’ONU sobre empreses actives en els assentaments il·legals.191 
Els empresaris particulars, que són còmplices d’actuar amb coneixement de 
causa en l’ajuda i la instigació a la comissió de crims de guerra i crims contra 
la humanitat, poden enfrontar-se a una responsabilitat penal individual per la 
jurisdicció universal o davant d’un mecanisme penal internacional com la CPI. 

188  Principis rectors de l›ONU, Principi 2.

189  Principis rectors de l›ONU, Principi 3: 

190  Principis rectors de l›ONU, Principi 7; Per a una anàlisi més detallada, vegeu també Maha Abdullah and 
Lydia de Leeuw, “Violations Set in Stone: HeidelbergCement in the Occupied Palestinian Territory” (4 febrer 
2020),recuperat de: http://www.alhaq.org/publications/16408.html 

191  A/HRC/43/71, base de dades de totes les empreses involucrades en les activitats que es recullen al paràgraf 
96 de la missió d’investigació internacional independent per investigar com afecten els assentaments israelians els 
drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la població palestinaa a tot el Territori Palestí Ocupat, inclòs 
Jerusalem Est (12 febrer 2020)

http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
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• Desmantelli de manera immediata el mur d’annexió i tots els assentaments 
il·legals dins del Territori Palestí Ocupat, incloent-hi les zones industrials 
construïdes de manera il·legal sobre de terres palestines ocupades.

• Proporcioni recursos legals efectius i reparacions a totes les persones 
físiques o jurídiques que han sofert danys com a conseqüència de 
l’existència i les operacions de l’assentament industrial d’Atarot o de 
l’estructura d’assentaments d’Israel, en general.

• Cessi l’ocupació prolongada i les seves polítiques pel que fa als seus 
objectius d’annexionar el Territori Palestí Ocupat. 

Tot i que Israel és responsable en primera instància de protegir i respectar els 
drets de la població palestina protegida al Territori Palestí Ocupat, els estats 
tercers també tenen obligacions, segons la legislació internacional. Els estats 
tenen la responsabilitat de no reconèixer com a lícites les infraccions de normes 
imperatives del dret internacional i a més, han de cooperar de manera activa per 
posar fi als actes i la situació il·lícits, tal com estableix el projecte d›articles sobre 
la responsabilitat dels estats per fets internacionalment il·lícits.192 L’article 1 del 
Quart Conveni de Ginebra especifica, a més, que els Estats han de respectar i fer 
respectar els convenis.193  Així doncs, per exemple, l’obligació legal de no prestar 
ajuda ni assistència per mantenir la situació il·lícita s’infringeix quan els estats, 
de manera directa o basant-se en acords bilaterals o multilaterals amb l’Estat 
d’Israel, cooperen o donen suport a les activitats dels assentaments il·legals. 

El 2016, la Resolució 2334 del Consell de Seguretat de l’ONU va exhortar tots 
els estats a “distingir, en els seus tractes pertinents, entre el territori de l’Estat 
d’Israel i els territoris ocupats des del 1967” vista la violació flagrant del dret 
internacional que constitueixen els assentaments israelians.194 Per tant, el fet de 
seguir permetent la importació de productes fabricats en assentaments israelians 
il·legals fa que els estats tercers infringeixin les seves obligacions i deures, segons 
el dret internacional. 

192  Article 41, projecte d’articles de la Comissió de Dret Internacional sobre la responsabilitat dels Estats per fets 
il·lícits a nivell internacional. (novembre 2001)

193  Article 1, Quart Conveni de Ginebra

194  Resolució 2334 del Consell de Seguretat de l’ONU (23 desembre 2016) UN Doc S/RES/2334, paràgraf. 5.

6  conclusió i Recomanacions 

L’assentament industrial d’Atarot està construït sobre capes de violacions 
dels drets humans. Això es fa palès en el menyspreu deliberat d’Israel cap a 
la presència de residents palestins i en l’apropiació de les seves terres, on s’hi 
ha establert l’assentament d’Atarot. A més, se segueixen imposant condicions 
de vida inacceptables pels palestins i palestines que hi viuen i el cas d’Atarot 
reflecteix el règim discriminatori generalitzat de planificació i zonificació d’Israel, 
que comporta la confiscació i apropiació de terres palestines i la denegació 
sistemàtica de llicències d’obres, fet que genera un entorn inhabitable per als 
palestins i palestines. 

Actualment, l’assentament industrial d’Atarot posa en relleu els efectes 
mediambientals a curt i llarg termini, causats per l’existència d’assentaments 
industrials similars al Territori Palestí Ocupat, que afecten de manera directa la 
salut de les comunitats palestines. Els efectes més significatius de l’assentament 
industrial d’Atarot es troben en el pla a llarg termini d’Israel per accelerar-
hi el desenvolupament econòmic com a clau per donar suport econòmic a 
una colonització radical i devoradora de Palestina i a l’eliminació de qualsevol 
presència palestina.  

Per tot el que s’ha dit en aquest document, Al-Haq exigeix a Israel que, com a 
potència ocupant: 

• Cessi de manera immediata l’apropiació il·legal i l’explotació de terres 
palestines i els seus recursos naturals.

• Compleixi amb les obligacions que li pertoquen segons el dret 
internacional dels drets humans i de dret internacional humanitari. 
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Al-Haq exigeix als estats tercers que: 

• Compleixin immediatament la seva obligació d’assegurar que es 
respecten els Convenis de Ginebra, amb l’adopció de mesures efectives 
i funcionals per assegurar que Israel compleix amb les seves obligacions 
sota el dret internacional humanitari i els drets humans, tal com 
s’estipula a Article comú 1.

• Ratifiquin les seves obligacions, en virtut dels articles 146 i 147 del Quart 
Conveni de Ginebra, de perseguir aquells que l’han infringit greument.

• Compleixin amb la seva obligació d’assegurar que Israel posa fi a 
l’apropiació extensiva de propietats palestines, tal com estableix el dret 
internacional, i que es fa efectiu el dret dels palestins a l’autodeterminació. 

• Facin passos efectius i positius per posar fi a la situació il·legal al Territori 
Palestí Ocupat, d’acord amb les seves obligacions erga omnes, tal com 
destaca el Tribunal Internacional de Justícia.

• Posin en pràctica les recomanacions de l’informe de la missió 
d’investigació sobre els assentaments israelians i adoptin mesures 
per prohibir la importació de productes produïts als assentaments del 
Territori Palestí Ocupat.195  

• Implementin els Principis rectors de l’ONU sobre empreses i drets 
humans i assegurin que les empreses registrades en la seva jurisdicció 
respecten el dret humanitari internacional i els drets humans.

• Utilitzin la base de dades de l’ONU d’empreses involucrades en activitats 
empresarials relacionades amb els assentaments israelians al Territori 
Palestí Ocupat, i que prenguin les mesures adequades i més efectives 
per assegurar que les empreses que treballen en el seu propi territori o 
jurisdicció no participen en infraccions del dret internacional, i

• Que cooperin plenament amb l’Oficina de la Fiscal de la Cort Penal 
Internacional i donin suport a l’obertura immediata d’una investigació 
sobre els crims de guerra i els crims contra la humanitat comesos al 
Territori Palestí Ocupat. 

195  A la resolució A/HRC/19/L.35 es va encomanar a una missió d’investigació avaluar com afecten els 
assentaments israelians els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la població palestina a tot el 
Territori Palestí Ocupat. Es poden trobar les recomanacions completes a la resolució 19/L.35 del Consell de Drets 
Humans de l’ONU (19 març 2012) UN Doc A/HRC/19/L.35.   

A més, el dret internacional fixa responsabilitats per actors no estatals i això inclou 
les empreses. El dret humanitari internacional s’estén específicament per obligar 
a “tots els actors, les activitats dels quals estiguin estretament vinculades a un 
conflicte armat”.196  Per tant, les empreses que hi ha a l’assentament industrial 
d’Atarot, haurien de respectar el dret humanitari internacional i els drets humans.  
Els Principis rectors de l’ONU sobre empreses i drets humans estableixen que les 
empreses han d’evitar causar o contribuir a qualsevol violació dels drets humans, 
perquè estan obligades a respectar el dret internacional humanitari i els drets 
humans en una situació de conflicte armat. Així doncs, les empreses que treuen 
profit de la situació d’ocupació i repressió de la població palestina per beneficis 
comercials són còmplices de greus violacions dels drets humans i són susceptibles 
d’estar cometent delictes internacionals.

Al-Haq exigeix a les empreses que operen a l’assentament industrial d’Atarot i, en 
especial a les multinacionals, que: 

• Cessin de manera immediata totes les activitats empresarials als 
assentaments israelians il·legals construïts sobre sòl palestí al Territori 
Palestí Ocupat.

• Reconeguin el requisit de desvincular-se de manera responsable de 
les relacions comercials que causin impactes negatius sobre els drets 
humans (com es descriu als Principis rectors sobre les empreses i els 
drets humans de l’ONU), especialment en situacions en què aquests 
impactes no es poden mitigar, i hi actuïn en conseqüència.

• Cessin de manera immediata qualsevol relació comercial amb les altres 
empreses que operin als assentaments israelians il·legals.

• Apliquin procediments millorats de diligència deguda basats en els drets 
humans, en consonància amb els que preveuen els Principis rectors 
sobre les empreses i els drets humans de l’ONU, per tal d’evitar una 
futura complicitat en violacions dels drets humans i la possible comissió 
de delictes internacionals en territoris ocupats i situacions de conflicte.

• Es comprometin a efectuar reparacions significatives i efectives als 
palestins, inclosos aquells a qui han expropiat les terres o les han explotat 
de manera il·legal, juntament amb les forces d’ocupació israelianes i la 

196  ICRC, Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations of 
Business Enterprises under International Humanitarian LaAw (December 2006) 14.
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maquinària dels colons.

Al-Haq també exigeix a l’Autoritat Palestina que:

• Proporcioni alternatives eficaces pels treballadors i empreses palestins 
per reduir el nombre de palestins que depenen dels assentaments 
israelians i les empreses que hi treballen per viure.

• Reforci el suport als palestins i palestines a Jerusalem i la seva perifèria, 
incloent-hi aquells que han vist com es violaven sistemàticament els seus 
drets amb la confiscació de terres i l’estructura d’assentaments il·legal 
d’Israel. A més, s’han de salvaguardar, sempre que sigui possible, el dret 
al treball, uns estàndards de vida adequats i l’accés a la reparació, entre 
d’altres. En aquest sentit, Al-Haq torna a instar a l’Autoritat Palestina a 
elaborar i aplicar un pressupost i un pla que permetin donar suport als 
mitjans de subsistència dels palestins i la seva existència a Jerusalem.

• Apliqui mesures restrictives i de seguiment, d’acord amb les seves 
pròpies lleis i amb la legislació internacional, per prohibir les relacions 
i les activitats entre empreses palestines i empreses associades a 
l’estructura d’assentaments. 

• Segueixi treballant per fer que l’Oficina de la Fiscal de la Cort Penal 
Internacional obri una investigació sobre la situació de Palestina i 
inclogui, si escau, investigacions sobre la participació de les empreses en 
crims de guerra i crims contra la humanitat comesos al Territori Palestí 
Ocupat.

• Insti els estats d’origen de les multinacionals a publicar i aplicar directrius 
i mesures competents per a les empreses de la seva jurisdicció que 
operen o que estan vinculades amb l’estructura d’assentaments d’Israel, 
com a part de la seva diligència deguda, segons el dret humanitari 
internacional i els drets humans.

•  Segueixi defensant l›estatus de Jerusalem, d’acord amb el dret 
internacional. 
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A l - H a q ’ s  W e b s i t e :  w w w. a l h a q . o r g

A l - H a q  o n  F a c e b o o k :   w w w. f a c e b o o k . c o m / a l h a q o r g a n i z at i o n

A l - H a q   o n  T w i t t e r :  w w w. t w i t t e r. c o m / A l H a q _ o r g

A l - H a q  M u l t i m e d i a  C h a n n e l  o n  V i m e o :  w w w. v i m e o . c o m / a l h a q

A l - H a q  M u l t i m e d i a  C h a n n e l  o n  Yo u T u b e :  w w w. y o u t u b e . c o m / A l h a q h r

AL-Haq - 54 Main Street 1st & 2nd Fl. - Opp. Latin Patriarchate 

Saint Andrew’s Evangelical Church - (Protestant Hall)

P.O.Box: 1413  - Ramallah - West Bank - Palestine 

Tel:    + 970 2 2954646/7/9

Fax:   + 970 2 2954903 

www.alhaq.org



A L - H A Q

Sobre  AL-HAQ

Al-Haq és una organització palestina de drets humans, independent i no governamental, 
amb seu a Ramallah, al Territori Palestí Ocupat (OPT per les seves sigles anglès). 
Fundada el 1979 per protegir i promoure els drets humans i l’estat de dret a l’OPT, 
l’organització gaudeix d’un estatus consultiu especial amb el Consell Econòmic i Social 
de les Nacions Unides.

Al-Haq documenta les violacions dels drets individuals i col·lectius de la població palestina a 
l’OPT, independentment de la identitat de l’autor, i treballa per posar fi a aquestes violacions 
a través de la incidència en mecanismes de drets humans a nivell nacional i internacional, i 
exigint rendició de comptes per als autors responsables d’aquestes violacions. Al-Haq duu 
a terme investigacions; prepara informes, estudis i intervencions sobre violacions del dret 
internacional humanitari i de les normes internacionals de drets humans a l’OPT; i en promou 
la defensa davant d’organismes i institucions locals, regionals i internacionals. Al-Haq també 
col·labora amb organitzacions de la societat civil palestina i institucions governamentals 
per tal de garantir que les normes internacionals de drets humans es reflecteixin en la 
legislació i les polítiques palestines. Al-Haq compta amb una biblioteca especialitzada en 
dret internacional per a l’ús tant del seu personal com de la comunitat local.

Al-Haq és part de la Comissió Internacional de Juristes – Ginebra com a membre afiliat a 
Cisjordània, la Xarxa Euromediterrània de Drets Humans (EMHRN), l’Organització Mundial 
contra la Tortura (OMCT),  la Federació Internacional pels Drets Humans (FIDH), la Coalició 
Habitat International Coalition (HIC), la Xarxa Internacional pels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (ESCR-Net - The International Network for Economic, Social and Cultural Rights), 
el Consell d’organitzacions palestines de drets (PHROC - Palestinian Organisations Rights 
Council) i la Xarxa Coordinadora d’ONG Palestines (PNGO). El 2018, Al-Haq va rebre el Premi 
als Drets Humans de la República Francesa, mentre que l’any 2019 va rebre el Premi Drets 
Humans i Empreses.
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