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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الرابعة والستون    الدورة الثالثة والستون

       من جدول األعمال٢٩ و ١٦البندان 
      قضية فلسطني 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
  يف الشرق األدىن 

    

      
م إىل رئـيس     موجهـة مـن األمـني العـا        ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٤رسالة مؤرخة       

  جملس األمن
    

ختلل الرتاع الذي شهده قطاع غزة وجنوب إسـرائيل مـؤخرا عـدٌد مـن احلـوادث بـني                     
، طالـت آثارهـا مـوظفي    ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٩  و٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧

  . وعملياهتاومبانيهااألمم املتحدة 
لــس حتقيــق تــابع ملقــر  وبــصفيت املــسؤول اإلداري األول للمنظمــة، قــررت تــشكيل جم   

األمــم املتحــدة ليتــوىل اســتعراض تــسعة مــن هــذه احلــوادث الــيت تــسببت بوفيــات أو إصــابات    
األمم املتحدة أو أحلقت أضرارا هبا، أو تسببت بوفيات أو إصابات أو أضرار أثنـاء                نشآتم يف

  . تنفيذ عمليات األمم املتحدة، والتحقيق فيها
 إعداد سـجل دقيـق بوقـائع هـذه احلـوادث اخلطـرية       وما أصبو إليه من خطويت هذه هو       

ومسبباهتا واجلهات اليت قد تقع عليها مسؤوليتها، إن وقعت على جهة ما، مع أخـذ تعقيـدات                 
ــار  ــة ككــل يف االعتب ــان أي شــوائب     . احلال ــور، بتبي ــة أم ــام، يف مجل وســيمكنين ذلــك مــن القي

ــا ــدابري    رمب ــة   شــابت إجــراءات املنظمــة وسياســاهتا، وباختــاذ أي ت ــزم للحيلول ــد تل ــات ق  وترتيب
. تكــــرار مثــــل هــــذه احلــــوادث يف املــــستقبل أو للتخفيــــف مــــن تبعاهتــــا علــــى األقــــل   دون
 اختاذها حلماية ممتلكات املنظمـة      عليَّيتعني  سيساعدين ذلك على حتديد اخلطوات اليت قد         كما
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علـى أن   وأشـدد يف هـذا الـصدد        . هذا ما توخيت إجنازه من تشكيل جملـس التحقيـق         . وأصوهلا
فالنتـائج الـيت تتوصـل إليهـا ليـست      : لس التحقيق ليـست هيئـات قـضائية وال حمـاكم قانونيـة         اجم

  . نتائج قانونية، وهي ال تنظر يف املسائل اليت تستتبع مسؤولية قانونية
جونـسون  . وعينت يان مارتن رئيسا للمجلس الذي ضم أعـضاء آخـرين هـم الري د          

ــدم    ــناياك واملقـ ــينها باسـ ــك وسـ ــرإباتريـ ــه  خينربغـ ــة لـ ــود كأمينـ ــا حلـ ــس يف  .  ونينـ ــأم اجمللـ والتـ
وأنـا أدرك يف هـذا   . ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢١ورفـع إيلّ تقريـره يف      . ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١١

سـيما   الصدد صعوبة إجراء هذا النـوع مـن التحقيقـات الـيت طُلـب مـن اجمللـس القيـام هبـا، وال                      
وأود أن . تناد إليهـا السـتخالص النتـائج   صعوبة احلصول على أدلة متوازنة وموثوقة ميكن االسـ       

  .أشكر جملس التحقيق على اختتام عمله بنجاح
وأود أن أسجل تقديري للحكومة اإلسـرائيلية علـى مـا قدمتـه إىل اجمللـس مـن تعـاون،           

سيما تيسريها دخـول أعـضائه مـرارا وتكـرارا إىل قطـاع غـزة وعقـدها اجتماعـات مكثفـة               وال
س أيــضا عــن تقــديره ملمثلــي الــسلطة الفلــسطينية علــى طريقــة  ويعــرب اجمللــ. وجوهريــة معهــم

  .استقباهلم ألعضائه وللسلطات احمللية يف غزة على االجتماعات اليت عقدهتا معهم
وتقرير اجمللس، شأنه شأن تقارير مجيع جمـالس التحقيـق التابعـة لألمـم املتحـدة، وثيقـة                    

ومـات الـيت ُزود هبـا اجمللـس يف إطـار            وهو يتضمن كميات وفرية مـن املعل      . داخلية وليس للنشر  
كما يتضمن جمموعة هامة من املعلومات اليت ميكن، لـو مت الكـشف عنـها،               . من السرية املطلقة  

  . أن متس بأمن عمليات املنظمة أو أنشطتها أو حبسن سريها
يف بعـض احلـوادث الـيت     جملس للتحقيـق  تشكيل يقرارأن  يف الوقت نفسه    إين أدرك   و  

 /كـانون الثـاين    ١٩إىل   ٢٠٠٨ ديـسمرب /كـانون األول   ٢٧يف الفترة مـن      غزة   وقعت يف قطاع  
  .  قد أثار قدرا كبريا من االهتمام٢٠٠٩يناير 

وبنــاء علــى ذلــك، قــررت إصــدار مــوجز عــن تقريــر اجمللــس، ترفــق طــي هــذه الرســالة   
  . نسخةٌ منه
مـوجز  وبغرض جتنب أي سوء فهـم حمتمـل، أود التـشديد علـى أن مـا أقدمـه هنـا هـو                         

حواشـي تـرد فيهـا      يتـضمن    صـفحة و   ١٨٤فـالتقرير يقـع يف      . عن تقرير اجمللس ال التقرير بعينـه      
 تـذييل ومرفـق حتتـوي علـى أدلـة           ٢٠٠تفاصيل عن مراجع وأقوال ذات صلة باحلوادث، وحنو         

تتعلــق هبــذه احلــوادث، مــن بينــها إفــادات أدىل هبــا شــهود وتقــارير عــن التحقيــق وتقــارير طبيــة 
ت فيــديو وتقــارير مــن منظمــات غــري حكوميــة ومالحظــات ُســجلت خــالل وصــور وتــسجيال

ومتاشيا مـع اختـصاصات اجمللـس، يـشتمل التقريـر علـى معلومـات               . االجتماعات ومواد أخرى  
مفصلة عـن األفـراد الـذين قُتلـوا أو أصـيبوا يف احلـوادث؛ وأسـباب الوفـاة واإلصـابات وطبيعـة                       
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ــى وصــف مفــصل للخــسائر واألضــر    ــم املتحــدة اإلصــابات؛ وعل ــق . ار يف ممتلكــات األم وترف
بــالتقرير معلومــات مــسهبة عــن تكــاليف إصــالح هــذه األضــرار أو االســتبدال مبــا أتلــف مــن     

. ممتلكات، إىل جانب مذكرات تتنـاول الطرائـق الـيت اسـُتخدمت يف تقيـيم اخلـسائر واألضـرار                  
  . وهذه املعلومات املسهبة غري مدرجة يف املوجز املرفق هبذه الرسالة

. كما أشدد على أن األمانة العامة هي من أعد موجز تقرير جملس التحقيـق ال اجمللـس                  
ويعكس هذا املوجز بأمانة وموضوعية جممل التقريـر الـذي أعـده اجمللـس، مبـا يف ذلـك وصـف                     
مالبسات كل مـن هـذه احلـوادث التـسعة الـيت طُلـب مـن اجمللـس استعراضـها والتحقيـق فيهـا،                  

يت توصـل إليهـا بـشأن وقـائع كـل حـادث مـن هـذه احلـوادث وأسـبابه                     وموجز ألهم النتـائج الـ     
كمـــا أن اســـتنتاجات اجمللـــس مدرجـــة باقتـــضاب يف املـــوجز أمـــا بالنـــسبة  . واملـــسؤولني عنـــه

  .للتوصيات، فقد ُنقلت حبذافريها من التقرير
وإين حاليا أستعرض هذه التوصيات بدقة لتحديد اإلجراءات اليت يتعني علّي اختاذهـا،               

ويــسرين أن أبلغكــم يف هــذا الــصدد بــأن احلكومــة اإلســرائيلية وافقــت علــى  . قــررت ذلــكإن 
االجتماع مع مـسؤولني مـن األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل حبـث مـا يتعلـق مـن هـذه                      

  . التوصيات بإسرائيل
ــسبة للتوصــية      للمجلــس، أكــدت يل احلكومــة اإلســرائيلية أهنــا حريــصة علــى    ٤وبالن

ــ ها وحتــسني آليــات التنــسيق مــع األمــم املتحــدة لــضمان ســالمة وأمــن موظفيهــا     االســتفادة من
ــشآهتا ــة     . ومنـ ــة للحكومـ ــصال التابعـ ــسيق واالتـ ــائم بـــني إدارة التنـ ــاون القـ ــه بالتعـ وأود التنويـ

اإلســرائيلية وبــني األمــم املتحــدة، وهــو تعــاون ال بــد منــه لكفالــة تــوفري املــساعدات اإلنــسانية   
  .اال لتحسينهاألساسية، مع أن هناك جم

 للمجلس املتصلتني مبـسائل ال تقـع مبعظمهـا ضـمن            ١١  و ١٠وأما بالنسبة للتوصيتني      
 الـيت يتنـاول فيهـا       ١٠وبالنـسبة للتوصـية     . اختصاصاته، فإين ال أعتـزم متابعـة التحقيـق بـشأهنما          

اجمللــس حــوادث أخــرى مــن الوفيــات أو اإلصــابات يف أوســاط مــوظفي األمــم املتحــدة ومــن    
اليت حلقت مبنشآت تابعة هلا ال تقع ضمن صالحياته، فإين أعتزم معاجلة كل من هـذه                األضرار  

احلوادث على حدة، عند االقتضاء، وعـرب احلـوار مـع احلكومـة اإلسـرائيلية، مـن حيـث صـلتها                     
  .بإسرائيل واألمم املتحدة

 ولقد أبلغتين احلكومة اإلسرائيلية بأن لـديها حتفظـات واعتراضـات هامـة علـى عناصـر                  
  .من املوجز املرفق هبذه الرسالة مت إطالعها عليها، وبأهنا تعتزم الرد عليها

ويف اخلتام، أود اإلعراب عن قلقي الشديد والدائم إزاء وضـع املـدنيني يف قطـاع غـزة                    
وإسرائيل وحرماهنم من حقهم يف احليـاة يف جـو مـن الـسالم واألمـن، خـال مـن خطـر العنـف                        
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وال يغـيّنب  . س التحقيق وصف حملنة املدنيني الفلـسطينيني يف غـزة  ويرد يف تقرير جمل  . واإلرهاب
عن بالنا أن املدنيني اإلسرائيليني يف جنوب إسـرائيل كـانوا ومـا زالـوا يعـانون مـن االعتـداءات                     

ومـا زلـت أؤمـن بـأن        . العشوائية بالصواريخ اليت تطلقها محاس ومجاعات أخـرى مـن املقـاتلني           
نيني الفلسطينيني واإلسرائيليني وتطلعاهتم هـي عمليـة الـسالم          أفضل وسيلة لتحقيق مصلحة املد    

) ١٩٦٧ (٢٤٢ســيما القــرارات  الــيت حتقــق أهــداف القــرارات الــيت اختــذها جملــس األمــن، وال
 ١٨٦٠ و) ٢٠٠٨ (١٨٥٠ و) ٢٠٠٣ (١٥١٥ و) ٢٠٠٢ (١٣٩٧ و) ١٩٧٣ (٣٣٨ و
)٢٠٠٩.(  

  . الرسالة ومرفقهاوأرجو ممتنا إطالع أعضاء جملس األمن، للعلم، على هذه  
   مون-  كي بان )توقيع(
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موجز أعده األمني العام عن تقرير جملس مقر األمم املتحـدة للتحقيـق يف                  
كــانون  ٢٧بعــض احلــوادث الــيت وقعــت يف قطــاع غــزة يف الفتــرة مــن    

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ إىل ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  
يـشار  ( )١( تابعـا ملقـر األمـم املتحـدة         جملس حتقيـق   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١١شكلت يف     - ١

الفتـرة مـن    ليـستعرض بعـض احلـوادث الـيت وقعـت يف قطـاع غـزة يف                 ) “اجمللس”إليه الحقا بـ    
ــانون األول٢٧ ــسمرب / ك ــاين ١٩ إىل ٢٠٠٨دي ــانون الث ــاير / ك ــات  ، و٢٠٠٩ين ــسببت بوفي ت
 أو إصـابات    األمم املتحـدة أو أحلقـت أضـرارا هبـا، أو تـسببت بوفيـات              نشآت  إصابات يف م   أو
  :وهذه احلوادث هي التالية. أضرار أثناء تنفيذ عمليات األمم املتحدة، وليحقق فيها أو

 التابعــة للبنــات “أ” الثانويــة يــونس خــان مدرســة يف جبــروح شــخص إصــابة  )أ(  
 ؛الحقا اجلريح ووفاة ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٩ يف هبا أضرار وإحلاق لألونروا

 وإحلـاق  غـزة  مدينـة  يف لألونـروا  التابعة االبتدائية أمساء سةمدر يف قتلى وقوع  )ب(  
  ؛٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٥ يف هبا أضرار

 التابعـــة “ج”وقـــوع قتلـــى وجرحـــى يف مدرســـة ذكـــور جباليـــا اإلعداديـــة    )ج(  
ــروا  ــة يف    ولألونـــ ــرار باملدرســـ ــاق أضـــ ــا، وإحلـــ ــرة هلـــ ــاورة مباشـــ ــة اجملـــ ــانون ٦املنطقـــ  كـــ

  ؛٢٠٠٩ يناير/الثاين
 يف  بـه  أضـرار  وإحلـاق  لألونـروا وقوع جرحى يف مركز الربيج الصحي التـابع           )د(  

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦
 يف منطقـة  لألونـروا إطالق أعرية نارية من أسلحة صغرية أصـابت قافلـة تابعـة       )هـ(  

ــة عبــد ربــ  ــاير / كــانون الثــاين٨ يف هعزب ــه مــن أضــرار بإحــدى مركبــات   ٢٠٠٩ين  ومــا أحلقت
  ة؛املتحد األمم

ــرواوقــوع إصــابات يف جممــع مكاتــب ا    )و(   ــة غــزة وإحلــاق   ألون ــة يف مدين  امليداني
  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥ه يف أضرار ب
هيــا وإحلــاق وقــوع قتلــى وجرحــى يف مدرســة األونــروا االبتدائيــة يف بيــت ال   )ز(  

  ؛٢٠٠٩يناير /ثاين كانون ال١٧أضرار هبا يف 

__________ 
 خينربغـر إتريـك  باجونسون وسينها باسناياك واملقدم . ترأس يان مارتن الفريق الذي ضم يف عضويته الري د         )١(  

  .ونينا حلود كأمينة له
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م املتحـدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف الـشرق            منـسق األمـ   إحلاق أضرار مبكتب      )ح(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩ة يف األوسط يف جممع غز

إحلاق أضـرار باملـستودع التـابع لربنـامج األغذيـة العـاملي يف منطقـة كـارين يف                     )ط(  
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩  إىل٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧الفترة من 

  : لتحقيق، على غرار ما وردت يف اختصاصاته، يف ما يليومتثلت مهام فريق ا  - ٢
مجع كل الوثائق املوجودة حاليـا املتعلقـة هبـذه احلـوادث واستعراضـها، مبـا يف                   )أ(  

ذلك التقرير املتعلق بالتحقيق يف احلوادث الـيت أحلقـت أضـرارا مبنـشآت األمـم املتحـدة، الـذي                    
يـصدر  متـاح  بـه، إن تـوافر، وأي تقريـر آخـر           وعد رئيس الوزراء أوملرت بتزويـد األمـني العـام           

  عقب إجراء حتقيقات على الصعيد الوطين وأي حتقيقات أخرى غريها؛
العثور على مجيع الشهود وسائر األشخاص املعنيني الـذين ميكـن أن يـساعدوا          )ب(  

  التحقيق واستجواهبم وتسجيل إفاداهتم؛ 
  تفقد املواقع اليت وقعت فيها احلوادث؛  )ج(  
  :صدار تقرير يف املقر عن احلوادث يشمل ما يليإ  )د(  
النتائج اليت مت التوصل إليها بشأن الوقائع املتعلقـة بـاحلوادث، علـى أن تـشمل                  ‘١’  

األمسـاء الكاملـة لألشـخاص الـذين توفـوا واألشـخاص الـذين أصـيبوا                : ما يلي 
جبــروح؛ وتــاريخ الوفــاة واإلصــابة وزماهنمــا ومكاهنمــا؛ وطبيعــة اإلصــابات؛    

سباب الوفاة أو اإلصـابات؛ وحتديـد مـا إذا كـان املوظفـون منـهم يف األمـم            وأ
ــان ســبب وجــود غــري        ــوع احلــوادث؛ وتبي ــدى وق ــهم ل ــؤدون عمل املتحــدة ي
العاملني منهم يف األمم املتحدة يف مكان احلادث أو على مقربـة شـديدة منـه؛         

بني ملــصاووصــف للخــسائر يف ممتلكــات األمــم املتحــدة وممتلكــات املتــوفني وا 
  واألضرار اليت حلقت هبا؛

  التوصل إليها بشأن أسباب احلوادث؛النتائج اليت مت   ‘٢’  
ــراد أو كيانــــات      ‘٣’   ــسؤولية أي أفــ ــشأن مــ ــا بــ ــل إليهــ ــائج الــــيت مت التوصــ النتــ

  احلوادث؛ عن
توصيات بشأن أي إجراءات يعترب الفريق أن على األمم املتحـدة اختاذهـا، مبـا                 ‘٤’  

  ختاذها لتفادي تكرار هذه احلوادث؛ابري ينبغي افيها أي إجراءات أو تد
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األدلــة ذات الــصلة الــيت ستــضاف إىل التــذييالت واملرفقــات، مبــا فيهــا الــصور   ‘٥’  
  .وتقارير التشريح وغريها

وأشار اجمللس إىل أن اختـصاصاته مل ختولـه سـلطة معاجلـة اجلوانـب الـشاملة للـرتاع يف                      - ٣
نها السكان املدنيون يف غزة وجنوب إسـرائيل يف الفتـرة الـيت             غزة وأسبابه أو احلالة اليت عاىن م      

ــة الرصــاص املــسكوب ”ســبقت  ــسعة    . “عملي ــه اقتــصرت علــى النظــر يف احلــوادث الت فمهمت
  . املشمولة بإطار اختصاصاته

 هوأسـباب كل حـادث مـن هـذه احلـوادث      بشأن وقائع   وتوصل اجمللس إىل النتائج التالية        - ٤
باب واألسـ هلـا  داعمـة  الوثـائق   الدلـة و  قائق الكاملة الـيت مت تقـصيها واأل       وإن احل . عنهواملسؤولية  
 هقدمـ  و جمللـس الذي أعده ا  ترد يف التقرير الكامل     الواردة أدناه بإجياز،    الستنتاجات  اليت بررت ا  

  .لألمم املتحدةإطار من السرية جريا على عادة جمالس التحقيق التابعة إىل األمني العام يف 
  

 التابعـة   للبنـات “أ”مدرسـة خـان يـونس الثانويـة        إصـابة شـخص جبـروح يف        ): أ(احلادث      
   ووفاة اجلريح الحقا٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩لألونروا وإحلاق أضرار هبا يف 

 التابعـة لألونـروا علـى مـسافة كيلـومتر            للبنـات  “أ”مدرسـة خـان يـونس الثانويـة         تقع    - ٥
. درسـة دار حـضانة تـديرها األونـروا أيـضا          ويالصـق امل  . تقريبا مشال غـرب مدينـة خـان يـونس         

 كانـت قـد أحيلـت يف    النظام العاملي لتحديد املواقعوأشار اجمللس إىل أنّ إحداثيات املدرسة يف  
وقت أسبق إىل جيش الدفاع اإلسرائيلي، وإىل أنّ املدرسة تظهر على خريطة كـان قـد أعـدها                  

ملتحدة عليها ألغراض تنـسيق أنـشطة        وأطلع األمم ا   مكتب تنسيق أنشطة احلكومة يف األراضي     
  ).‘‘خريطة التنسيق املشترك’’(هذه املنظمة مع جيش الدفاع اإلسرائيلي 

. ديسمرب، كانت املدرسة مغلقة مبناسبة السنة اهلجريـة اجلديـدة         / كانون األول  ٢٩ويف    - ٦
 وخـالل األسـبوع األول      “عمليـة الرصـاص املـسكوب     ”ووقع هذا التاريخ بعد يومني من بدء        

ويـوم وقـوع احلـادث،     . علـى شـن غـارات جويـة علـى غـزة           فيـه   العملية اليت اقتصرت    هذه  من  
وكــان موظــف آخــر مــن موظفيهــا . كــان أحــد مــوظفي األونــروا يعمــل يف املدرســة كحــارس

  .يعمل حارسا يف دار احلضانة املالصقة للمدرسة
ع املـدين يـضم     وقبالة املدرسة، يف اجلهة األخرى من الـشارع، كـان يقـع مركـز للـدفا                 - ٧

وملــا كــان مركــز الــدفاع قــد تلقــى إنــذارا هاتفيــا، خــشي رجــال اإلطفــاء فيــه أن  . فرقــة إطفــاء
وأنــذروا احلــارس التــابع لألونــروا بوجــوب إخــالء املدرســة الــيت ميكــن أن  . يــستهدفه القــصف

  .ُتستهدف أيضا، لكنه قرر البقاء



A/63/855
S/2009/250

 

8 09-33892 
 

ــابع  وتــبني للمجلــس أنّ .  وقــع انفجــار٣٠/١٥ الــساعة وحــوايل  - ٨ حــارس املدرســة الت
وُنقـل إىل املستـشفى حيـث    . لألونروا أُصـيب بـسالح أو بـشظايا قذيفـة خـارج بوابـة املدرسـة          

ــا  ــاة الحق ــارق احلي ــروا يف دار احلــضانة املالصــقة     . ف ــابع لألون ــبني للمجلــس أنّ احلــارس الت وت
  .وأُحلقت باملدرسة أضرار أيضا. للمدرسة أصيب جبروح من القذيفة نفسها

 يــتمكن اجمللــس، بــسبب حمدوديــة املعلومــات املتــوافرة لديــه، مــن التوصــل إىل أيــة   ومل  - ٩
ــة أو مــصدرها    ــة القذيف ــشأن طبيع ــابع     . اســتنتاجات ب ــل احلــارس الت ــرب اجمللــس أنّ قت ــئن اعت ول

 مل يـتمكن مـن      لألونروا ال مربر لـه علـى اإلطـالق ويـشكل بوضـوح فعـال غـري مـشروع، فإنـه                    
  .األفراد املسؤولني عن ذلكيانات أو الك بشأن التوصل إىل استنتاج

  
 أمســاء االبتدائيــة التابعــة لألونــروا يف مدينــة غــزة مدرســةوقــوع قتلــى يف ): ب(احلــادث     

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٥وإحلاق أضرار هبا يف 
ــة املختلطــة  مدرســةتقــع   - ١٠ ــة غــزة  “أ” أمســاء االبتدائي ــروا يف وســط مدين .  التابعــة لألون

األساســي مــن طــابقني يــضمان غــرف الدراســة وغرفــا للمــوظفني ومرحاضــا   ويتكــون مبناهــا 
ويضم اجملّمـع ملعبـا ومـبىن يقـع فيـه مطعـم املدرسـة ومرحاضـني          . صغريا للبنات وآخر للصبيان   

  .منفصلني أحدمها للنساء واآلخر للرجال
  بـسبب العمليـات العـسكرية      ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧وأُغلقت املدرسـة يف       - ١١
، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٥ويف . “عمليــة الرصــاص املــسكوب” شــكلت جــزءاً مــن الــيت

؛ غري أنّ جيش الـدفاع       ليلجأوا إليها  لفلسطينيني املتضررين من الرتاع   أمام ا رمسيا  أبواهبا  فُتحت  
وتبــّين . ينــاير/ كــانون الثــاين٦اإلســرائيلي مل يبلَّــغ باســتخدامها كملجــأ طــارئ إال يف صــبيحة 

 أشـخاص كـانوا قـد جلـأوا إىل املدرسـة            ٤٠٦ غزة امليداين التـابع لألونـروا أنّ         سجالت مكتب 
الذين يبحثون عـن ملجـأ،      وتقضي إجراءات األونروا بتفتيش     . يناير/كانون الثاين  ٥حبلول ليلة   

ــسالح    ــشكل خــاص للكــشف عــن ال ــس أنّ  . وب ــه مت    وذكــر اجملل ــادت بأن ــات أف بعــض الرواي
ألنـه تبـدى   أفادت أخرى بأنه مل يـتم االضـطالع بـأي منـها        االضطالع بعمليات تفتيش، بينما     

. حيملــون معهــم القليــل إن محلــوا شــيئا علــى اإلطــالق أن طــاليب احلمايــة كــانوا بــشكل ظــاهر 
وأعطـي املـسؤول عـن كـل أسـرة تبحـث عـن ملجـأ                . وُسجلت أمساء الـذين جلـأوا يف املدرسـة        

اســة ألفــراد األســر لإلقامــة وبعــد التــسجيل، ُخصــصت غــرف در. بطاقــة هويــة خاصــة بامللجــأ
وخصـصت  . وقد حاول مدير امللجـأ قـدر اإلمكـان أن ُيبقـي أفـراد األسـرة الواحـدة معـا                . فيها

غرفة يف الطابق الثاين لثالثة شـبان يف اخلامـسة والعـشرين والرابعـة والعـشرين والتاسـعة عـشرة                    
  .من العمر، مع أفراد أسرهتم املمتدة
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يناير، متركز حارس تابع لألونروا عند البـاب الفاصـل بـني            / كانون الثاين  ٥ويف أمسية     - ١٢
واستنادا إىل املعلومات اليت أفاد هبـا، مسـح لوالـدة أحـد             . اجملّمعني الداخلي واخلارجي للمدرسة   

 السـتخدام املرحـاض     ٠٠/٢٣ الـساعة    حـوايل هؤالء الشبان ولشاب من العائلة باجتياز البـاب         
  .شبان باخلروج الستخدام املرحاضوبعد عودهتما، مسح لثالثة . اخلارجي

قـرب املرحاضـني    مـن الـداخل      قذيفة جمّمع املدرسة     أصابت،  ١٥/٢٣ الساعة   وحوايل  - ١٣
فقتلت الشبان الثالثة الذين كـانوا قـد غـادروا مـبىن املدرسـة قبـل دقـائق قليلـة، وأحلقـت أيـضا                     

  .لق القذيفة من اجلووتبني للمجلس أنّ جيش الدفاع اإلسرائيلي أط. أضرارا مبباين املدرسة
ونظر اجمللس يف إمكانية أن يكـون الـشبان الثالثـة منخـرطني أو علـى وشـك االخنـراط                   - ١٤

 السـتخدام   ، علـى عـادهتم،    وخلص إىل أنّ األرجح هو أنّ الشبان خرجـوا        . يف نشاط عسكري  
ــشاط عــسكري      ــصدد االســتعداد لالخنــراط يف أي ن ــوا ب وأشــار . مرحــاض املدرســة ومل يكون

 وإىل أنــه، بعــد املبــاينيف هــذا الــسياق إىل عــدم العثــور علــى أي أســلحة أو ذخــرية يف   اجمللــس 
بأنّ سـالحا قـد ُهـرِّب إىل داخـل اجملّمـع قبـل احلـادث مث                  موازنة االحتماالت، يصعب االقتناع   

  .إىل خارج اجملّمع بعده
درسـة  وأما على صعيد معرفة ما إذا كـان جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي علـى علـم بـأن امل             - ١٥

، كـان   االعتـداء كانت ُتستخدم كمركز للمدنيني، فقد أشار اجمللـس إىل أنّ هـذا اجلـيش، يـوم                 
 منـشور حتـذيري وحـثّ املـدنيني، هبـذه الوسـيلة وبوسـائل أخـرى، علـى                   ٣٠٠ ٠٠٠قد ألقـى    

وأشـار أيـضا إىل أنّ عـدة مئـات مـن الفلـسطينيني       . وجوب االنتقال إىل مراكز معينة يف املدينـة    
منـذ اليـوم الـسابق للحـادث وإىل أهنـم، اعتبـارا             للجوء إليها   جمعون عند مدرسة أمساء     كانوا يت 

مكــن رؤيتــهم بــسهولة وبالتــايل أمــن الظهــرية، كــانوا مــصطفني يف امللعــب لتــسجيل أمســائهم،  
  .بالرصد اجلوي

وخلــص اجمللــس إىل أنّ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي وّجــه ضــربة مباشــرة ومتعمــدة إىل      - ١٦
انتـهاكا فاضـحا حلرمـة مبـاين األمـم املتحـدة       يـشكل  واعترب أنّ هذا العمل . م املتحدة األممباين  

وأشـار  . وختلفا عن منح ممتلكات املنظمة وأصوهلا احلصانة من أي شـكل مـن أشـكال التـدخل     
وتـبني للمجلـس    . املنظمـة وحـصانتها   حرمـة   علـى   االعتبارات العسكرية   أنه ال جيوز تغليب     إىل  

ــذين كــانوا     أنّ احلكومــة اإلســرا  ــة ال ــشبان الثالث ــل ال ــايل عــن مقت الجــئني يف ئيلية مــسؤولة بالت
  .املدرسة وعن األضرار اليت أحلقتها أعماهلا مبباين املدرسة

هــود اجلوتــبني للمجلــس، عــالوة علــى ذلــك، أنّ جــيش الــدفاع اإلســرائيلي مل يبــذل     - ١٧
هتا املتمثلـة يف  اسرائيلية مبـسؤولي حبيث تضطلع احلكومة اإلالوافية  حتياطات  االومل يتخذ   الكافية  
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محاية موظفي األمم املتحدة واملدنيني امللتجئني إىل منشآت األمم املتحـدة، ويف محايـة منـشآت               
  .األمم املتحدة وممتلكاهتا

  
ــة    ): ج(احلــادث      ــا اإلعدادي  التابعــة “ج”وقــوع قتلــى وجرحــى يف مدرســة ذكــور جبالي

ـــ   ــرة هلـ ــاورة مباشــ ــة اجملــ ــروا واملنطقــ ــة يف  لألونــ ــرار باملدرســ ــاق أضــ ــانون ٦ا وإحلــ  كــ
  ٢٠٠٩  يناير/الثاين
 التابعــة لألونــروا أطفــاال ينتقلــون مــن “ج”تــستقبل مدرســة ذكــور جباليــا اإلعداديــة   - ١٨

مرحلة التعليم االبتدائية إىل املرحلة اإلعدادية، وُتعرف أيـضا مبدرسـة الفـاخورة نـسبة إىل اسـم                  
اخل جمّمـع حيـيط بـه جـدار ارتفاعـه ثالثـة أمتـار تقريبـا،                 وتقع يف مبىن من ثالثة طوابق د      . احلي

ويتـاخم املدرسـة مـن اجلهـة الغربيـة طريـق الفـاخورة            .  االرتفـاع نفـسه    ويوجل إليه عرب بوابة من    
اليت تتسع يف قسم منها قريب إىل املدرسة مبـا يكفـي لقيـام جزيـرة مـرور حيـث يتجمـع النـاس           

  .لبيع الفواكه واخلضاربعض األحيان وحيث أقيم، يوم احلادث، كشك 
 كانـت  النظام العاملي لتحديد املواقـع وأشار اجمللس إىل أنّ إحداثيات مدرسة جباليا يف         - ١٩

 ،قد أحيلت يف وقت أسبق إىل جيش الـدفاع اإلسـرائيلي عـن طريـق عمليـات حتـديث منتظمـة               
شطة احلكومـة   مكتب تنسيق أن  وإىل أنّ املدرسة تظهر على خريطة التنسيق املشترك اليت أعدها           

 وأشار أيضا إىل أنّ املدرسة أُدرجت يف قائمة ضـمت           . وأطلع األمم املتحدة عليها    يف األراضي 
عمليــة الرصــاص ” ملجــأ مؤقتــا كــان جــيش الــدفاع اإلســرائيلي قــد أُبلــغ هبــا قبــل    ٩١أمســاء 

ــسكوب ــت . “املـ ــواب وفُتحـ ــة أبـ ــام ااملدرسـ ــدنيني يف أمـ ــاين ٥ملـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ٢٠٠٩ينـ
  .إليها ليلجأوا
وتبني للمجلس أنّ جمموعة من قذائف اهلاون سقطت يف اجلوار املباشر ملدرسة جباليـا                - ٢٠

 فأصـابت سـبعة أشـخاص جبـروح         ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٦يوم  التابعة لألونروا بعد ظهر     
وذكر اجمللـس أنـه مل يـتمكن        . داخل املدرسة، هم ستة مقيمني يف امللجأ وحارس تابع لألونروا         

جراء التحقيقات املكثفـة الالزمـة للتوصـل إىل اسـتنتاجات أكيـدة بـشأن عـدد األشـخاص                   من إ 
ب منـــــسق تـــــمكوأشـــــار إىل أنّ . الـــــذين قُتلـــــوا أو ُجرحـــــوا يف جـــــوار املدرســـــة املباشـــــر

 واملنظمات احملليـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان قـّدرا عـدد القتلـى مبـا يتـراوح بـني                    اإلنسانية الشؤون
 أنّ أحـد األشـخاص الـذين قُتلـوا          للمجلـس وتـبني   . خبمسنيرحى   وعدد اجل   شخصا ٤٠ و   ٣٠

خارج املدرسة صيب يف سن الرابعة عشرة كـان قـد جلـأ إىل املدرسـة مـع أسـرته وكـان خـارج                        
  .بوابة املدرسة عندما قُتل

وتبني للمجلس أنّ سبب إصابة احلارس التـابع لألونـروا واألشـخاص الـذين جلـأوا إىل                   - ٢١
بعــة لألونــروا جبــروح، واألضــرار الــيت أُحلقــت باملدرســة، وقتــل وجــرح         مدرســة جباليــا التا 
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األشــخاص يف املنطقــة اجملــاورة مباشـــرة للمدرســة، كــان بــال شـــك إطــالق جــيش الـــدفاع         
 ملم سقطت على الطريق خارج املدرسـة وعلـى أحـد    ١٢٠اإلسرائيلي قذائف هاون من عيار      

  .املنازل بالقرب منها
السلطات اإلسـرائيلية ذكـرت يف بيانـات عامـة وتقـارير صـحفية              وأشار اجمللس إىل أنّ       - ٢٢

وقت احلـادث أنّ جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي كـان يـرد علـى نـريان مدفعيـة أُطلقـت مـن داخـل                        
وأشـار أيـضا إىل أنّ     . املدرسة التابعـة لألونـروا وأن هـذه املدرسـة كانـت مفخخـة بـاملتفجرات               

داخل جمّمع املدرسة التابعة لألونروا كان ال يـزال         االدعاء بأنّ محاس أطلقت نريان املدفعية من        
وتـبني للمجلـس   . على املوقع الشبكي لـوزارة اخلارجيـة اإلسـرائيلية   عند صياغة التقرير منشورا  

  .أنّ أية نريان مل ُتطلق من داخل اجملّمع ومل يكن هناك أية متفجرات يف املدرسة
 صــدرت عقــب احلــادث ذكــرت أنّ وأشــار اجمللــس أيــضا إىل أنّ بعــض البيانــات الــيت   - ٢٣

. جــيش الــدفاع اإلســرائيلي كــان يــرد علــى نــريان مدفعيــة أُطلقــت مــن جــوار املدرســة املباشــر 
وذكر اجمللس أنه مل يتمكن من التوصل إىل أي استنتاج بشأن ما إذا كانـت قـذائف هـاون قـد                     

 أغلبيـة إفـادات     لكنـه أشـار إىل أنّ     . أُطلقت باجتاه جيش الدفاع اإلسرائيلي مـن جـوار املدرسـة          
  .الشهود اليت تلقاها اجمللس أو قُدمت إليه ذكرت أنه مل حيدث أي إطالق للقذائف

وأشار اجمللس إىل أنّ وسيلة الرد على مصدر حمدد لنريان املدفعية، اليت تعرض املـدنيني                 - ٢٤
كــون واملمتلكــات، مبــا فيهــا املدرســة التابعــة لألونــروا، ألقــل قــدر مــن اخلطــر كــان ميكــن أن ت 

ومل يـتمكن اجمللـس مـن حتديـد مـا إذا كانـت هـذه الوسـيلة                  . إطالق قذيفة حمددة اهلـدف بدقـة      
مـن  مل يـتمكن    متوافرة لـدى جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي وقـت احلـادث، وإن مل تكـن متـوافرة،                    

 تقيــيم نتــائج التــأخر يف الــرد  حتديــد الفتــرة الفاصــلة بــني احلــادث وتــوافر هــذه الوســيلة، ومــن  
  .تتوافر حىت
وتبني للمجلس أنّ جيش الدفاع اإلسرائيلي، بإطالقه قذائف هـاون شـديدة االنفجـار                - ٢٥

بني اهلدف، أيـا كـان،      تفصل  لسالمة  ضامنة ل  ملم، مل حيافظ على مسافة كافية        ١٢٠من عيار   
 متـرا ال أكثـر      ٢٠وتبني للمجلس أنّ إحدى هذه القذائف سقطت على مسافة          . وبني املدرسة 

وأشـار أيـضا إىل أنـه       . ظاياها أصابت أشخاصا داخل جمّمع املدرسة جبـروح       من املدرسة وأن ش   
مــسألة القتلــى ليفــّسر املدرســة كافيــة، فــإن ذلــك مــا كــان  عــن سافة هــذه املــحــىت لــو كانــت 

  .واجلرحى الذين أوقعهم القصف يف املنطقة اجملاورة مباشرة للمدرسة
ك حرمـة منـشآت األمـم املتحـدة         وخلص اجمللس إىل أنّ جيش الدفاع اإلسرائيلي انتـه          - ٢٦

وأشـار إىل أنّ مـا متليـه االعتبـارات          . ومل حيترم حصانة ممتلكـات املنظمـة وأصـوهلا مـن التـدخل            
واعتــرب اجمللــس أنّ احلكومــة . العــسكرية ال ميكــن أن يطغــى علــى هــذه احلرمــة وهــذه احلــصانة 
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درسة جبروح وعن األضـرار     اإلسرائيلية مسؤولة بالتايل عن إصابة أفراد األسر اليت جلأت إىل امل          
  .اليت أحلقتها أعماهلا مبنشآت األونروا وممتلكاهتا

ــذل         - ٢٧ ــدفاع اإلســرائيلي مل يب ــك، أنّ جــيش ال ــى ذل ــس، عــالوة عل ــرب اجملل ــود اجلواعت ه
هتا املتمثلـة يف  احبيث تضطلع احلكومة اإلسرائيلية مبـسؤولي الوافية  حتياطات  االومل يتخذ   الكافية  

األمـم  مبـاين  األمـم املتحـدة ومحايـة    منشآت  م املتحدة واملدنيني امللتجئني إىل      محاية موظفي األم  
  .املتحدة وممتلكاهتا

ما يتعلق باملدنيني خارج املدرسـة، مبـن فـيهم األطفـال والنـساء، أشـار اجمللـس إىل             ويف  - ٢٨
وذكـر  . ئـه أنّ مسؤولية طريف الرتاع جيب أن حتدَّد وفقا لقواعد القانون اإلنـساين الـدويل ومباد              

، مـن التحقيـق علـى النحـو الـوايف يف عـدد هـذه الوفيـات،                  واليتـه أنه مل يتمكن، بسبب حدود      
  .يف أنشطة غري مدنيةإثبات أن املدنيني اخنرطوا وعدد اإلصابات وطبيعتها، ومدى إمكانية 

  
وإحلــاق يف مركــز الــربيج الــصحي التــابع لوكالــة األونــروا وقــوع جرحــى ): د(احلــادث     

 ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٦ يف  بهأضرار

مركز الربيج الصحي التابع لوكالة األونروا مرفـق يتـألف مـن مـبىن بطـابق واحـد يقـع                  - ٢٩
 بلــغ مــسبقاً جــيش الــدفاع اإلســرائيلي أُ أن إىل اجمللــسأشــاروقــد . يف وســط خمــيم الــربيج بغــزة

ــق   يف املركــز إحــداثياتب ــع عــن طري ــد املواق ــا النظــام العــاملي لتحدي  ت حتــديث منتظمــة،  عملي
أنــشطة قــّدمها مكتـب تنــسيق  املركـز يظهــر علــى خريطـة التنــسيق املــشتركة الـيت أعــدها و    وأن

 . احلكومة يف األراضي

 لكنــه يقــدم الرعايــة الــصحية األوليــة إىل الــزوار  للمبيــت، املركــز مرضــى يــستقبلوال   - ٣٠
املركز بــ اق األضــرارإحلــ، تــاريخ ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين  ٦ويف ). ارجينياخلــرضــى امل(

وأن حنــو حــضروا إىل مكــان عملــهم موظفــاً  ٤٠ اجمللــس أن ذكــرومرضــاه، وإصــابة موظفيــه 
 .أجروا استشارات طبية مريض ٦٠٠

ذي ويف اجلهــة املقابلــة للطريــق الــ. أهولــة بالــسكانويقــع املركــز يف منطقــة حــضرية م  - ٣١
 اجمللـس أن املـسافة الـيت        ذكـر و.  يقـع مـبىن سـكين مؤلـف مـن أربعـة طوابـق              ، إىل املركـز   يفضي

 حـوايل ينـاير،   /كـانون الثـاين    ٦ويف  . متـراً  ٢٠املبىن السكين تبلغ حنـو      ذلك  تفصل بني املركز و   
صب تــ ومل. ة صــغريبقذيفــة املــبىن الــسكين أصــيب  ذلــكأنتــبني للمجلــس ، ٤٠/١٠الــساعة 
فريق األونـروا   يس  وأبلغ رئ .  فقط بأضرار مادية يف منطقة حمدودة      ت تسبب ا أحداً، لكنه  القذيفة
أكثـر   غـارة    اتعقبـه ، قـد    “ إنـذار  قذيفـة ”كـون   ت ميكـن أن      القذيفـة   بـأن  داجمللس أنه اعتقـ   الطيب  

أن يطلبـوا إىل املرضـى البقـاء داخـل            طاقمـه   أفـراد  إىلوعز بالتايل   تدمرياً وخطورة بكثري، وأنه أ    
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والحـظ  . ملركـز ا  مـن الوصـول إىل     جـدد  غري أنه مل يستطع منع مرضى     . مبىن املركز ال خارجه   
اعتــربوا أن القذيفــة كانــت لغــرض  ، يف مــا يبــدو،  هــم أيــضااملــبىن الــسكين قــاطين اجمللــس أن
ــذار ــ، اإلن ــسمع ف ــه مل ي ــبىن، ألن ــات أو إصــابات يف عــداد  حبــدوثأخلوا امل ــسبب هم  أي وفي ب
 . الغارة

 عـشر دقـائق   حـوايل جويـة قويـة أصـابت املـبىن الـسكين بعـد        قذيفة  وتبني للمجلس أن      - ٣٢
أدى غـري أن االنفجـار      . ومل ينهر املبىن يف الـشارع أو علـى املبـاين اجملـاورة            . فحولته إىل أنقاض  

 أضـرارا ، األمر الذي أحلق      التابع له  معاجملاحلطام والشظايا على مبىن املركز وداخل       إىل سقوط   
 .ركونة هناكاملركز املباملبىن ومبركبة 

 املوجـودين داخلـه      املركـز  عة مـن مـوظفي     تـس   ذلك أدى إىل إصـابة     وتبني للمجلس أن    - ٣٣
 أيضاً ثالثة مرضى كانوا يقتربون مـن بوابـة املركـز أو يـدخلون عربهـا      أُصيب، يف حني   جبروح
 . ، وتويف أحدهم الحقاً متأثراً جبراحهليغة بجبروح

 املرضــى  أحــد األونــروا يف املركــز ووفــاةيإصــابات مــوظف ســبب وتــبني للمجلــس أن  - ٣٤
، واألضـرار الـيت حلقـت بـاملركز          وإصـابة االثـنني اآلخـرين جبـروح         املركـز  ين يف الثالثة املوجـود  

سـرائيلي   جـيش الـدفاع اإل     أطلقهـا قنبلة جويـة دقيقـة التوجيـه          بال شك   هو ،ة العائدة له  ركباملو
 . قبالة املركز الكائنعلى املبىن السكين

طنني يف ذلـك املـبىن      معلومـات تفيـد بـأن بعـض القـا         ، رغـم تلقيـه       أنه  إىل اجمللس أشارو  - ٣٥
 اسـتنتاج متكنـه مـن    مل أن مجيـع املعلومـات الـيت تلقاهـا      يعترب   محاس،    حركة السكين ينتمون إىل  

 . تنفيذ عملياهتالهذا املبىن  تستخدم حركة محاس ما إذا كانت

علـى  سـرائيلي علـى املـبىن     جـيش الـدفاع اإل  أطلقها اليت ة الصغريبالقذيفةويف ما يتعلق      - ٣٦
 هــذه أن ، حلــسن احلــظ،رئــيس الفريــق الطــيب يف املركــز أدركأن  اجمللــس ذكــرار، اإلنــذ ســبيل
إىل  أوعـز     لـذلك  وأنـه  املركـز،     حـىت  تـشمل  قـد     بغارة شـديدة التـدمري،     كون إيذانا ت  قد القذيفة
 أن عـدداً مـن مـوظفي        وذكـر اجمللـس   . املرضى البقـاء داخـل مـبىن املركـز        أن يطلبوا إىل     معاونيه

القذيفـة   اجمللـس أن     وذكـر . جـراء الغـارة   جبـروح   خله أصيبوا، رغـم ذلـك،       املركز املوجودين دا  
درء إصـابة   كافيـاً لـ  إنـذاراً كـن بالتـايل   ت، مل  البقـاء داخـل املـبىن    الطبيـب  مع إيعـاز  ، حىت   اخلفيفة

محايــة مــبىن يف  ا األونــروتــساعد مل ا اجمللــس أهنــذكــركمــا .  املركــزاألشــخاص املوجــودين يف
 .  الغارة الرئيسيةاللذين حلق بكليهما الضرر جراء ة لهة العائدركباملاملركز و

 أن األونـروا مل تتلـق أي حتـذير مـسبق معـني، مـع أن جـيش الـدفاع               إىل  اجمللـس  وأشار  - ٣٧
.  خيطط لعملية عسكرية مقبلة على مقربة من املركـز الـصحي            كان سرائيلي يعلم مسبقاً بأنه   اإل

تـدابري احلمايـة الالزمـة       اختـاذ    ألونـروا يتيح ل سـ كـان    قبـل فتـرة كافيـة      اجمللس أن التحذير     واعترب
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ة ركبـ امل، وسـالمة     وسـالمتهم   املركـز  املوجـودين يف  داخل املبىن واملرضى    موظفيها  لضمان أمن   
ألونـروا التخفيـف مـن      ل تـيح  أن ي   أيـضا   يف اجملمع، وأنه كـان مـن احملتمـل         العائدة هلا اليت كانت   

سـرائيلي  ، تـبني للمجلـس أن جـيش الـدفاع اإل    لكلـذ و. حجم األضرار اليت حلقت باملبىن نفسه     
 . املركز الصحيحلماية الكافية االحتياطاتمل يتخذ 

نظمـة  امل ممتلكـات     وأن انُتهكـت  قـد     حرمة مبـاين األمـم املتحـدة       وخلص اجمللس إىل أن     - ٣٨
 جيـوز تغليـب  وأشـار إىل أنـه ال      .  احلصانة من أي شـكل مـن أشـكال التـدخل           وأصوهلا مل ُتمنح  

 يةسـرائيل اإلكومـة   احلوتـبني للمجلـس أن      . تهاحصان و  املنظمة  حرمة  على رات العسكرية االعتبا
 املرضـى   يف أوسـاط   وفيـات وإصـابات      عمـا أسـفرت عنـه أعماهلـا مـن         تتحمل بالتايل املسؤولية    

أضـــرار حلقـــت مبركبـــات و األونـــروا، ي مـــوظفيف أوســـاطإصـــابات و املركـــز املوجـــودين يف
 . وممتلكاهتا األونروا

يتخـذ   وأ  الكافيـة  اجلهـود يبـذل سـرائيلي مل  تبني للمجلس أيـضاً أن جـيش الـدفاع اإل     و  - ٣٩
 محايـة مـوظفي     املتمثلـة يف   امبـسؤولياهت االحتياطات الوافيـة حبيـث تـضطلع احلكومـة اإلسـرائيلية            

ــدنيني   ــزاملوجــــودين يفاألمــــم املتحــــدة واملــ ــة مبــــاين األمــــم   الــــربيج مركــ  الــــصحي ومحايــ
 . وممتلكاهتا املتحدة

  
 قافلـة تابعـة لألونـروا يف     أصـابت أسـلحة صـغرية   إطـالق أعـرية ناريـة مـن       ):هــ  (احلادث    

بإحـدى   مـن أضـرار      أحلقتـه  ومـا    ٢٠٠٩ينـاير   /كـانون الثـاين    ٨منطقة عزبة عبد ربـه يف       
 املتحدة   لألمممركبات

املـشتريات  ووجـستيات   لل ة األونـروا  موظفـ  أُبلغت،  ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٥قرابة    - ٤٠
اختـذ قــرار بـأن تــسعى   ف.  أسـرته ســحب جثتـه  ه يتعــذر علـى أنـ بو  بوفـاة أحــد معاونيهـا  يدانيـة امل

إرسـال قافلـة عـرب منطقـة      ذلك ويقتضي. ىل أسرته دفنهسحب جثة موظفها لكي تتو  لاألونروا  
وبالتـايل، يـتعني تنـسيق      . سـرائيلي جـيش الـدفاع اإل      قـد احتلـها حينئـذ      كـان عزبة عبد ربه الـيت      

،  التابعـة لـه    سرائيلي، بواسطة إدارة التنسيق واالتصال    اجلثة مع جيش الدفاع اإل    عملية استرداد   
ــق   ــالمة الطريـ ــضمان سـ ــتلـ ــذه وتوقيـ ــال هـ ــة  إرسـ ــروا  . القافلـ ــة األونـ ــستيات لوموظفـ لوجـ

دخول لـ  سـرائيلي  التنسيق مع جـيش الـدفاع اإل        هي اليت تتوىل عادةً شؤون     املشتريات امليدانية و
 تـنقالت مـوظفي     عـادة بتنـسيق    ألمم املتحـدة  ا يف  آخر موظف عىنبينما يُ و. الشاحنات إىل غزة  

يف إدارة التنــسيق واالتــصال هــم األشــخاص  الــذين يتعامــل معهــم، فــإن نظــراءه األمــم املتحــدة
لوجــستيات ال  موظفــةوبنــاء عليــه، اتــصلت. أنفــسهم الــذين تتعامــل معهــم هــذه املوظفــة عــادة

 يف إدارة التنـسيق واالتـصال       عتـادت التعامـل معهـم      الـذين ا    بأحـد نظرائهـا    املشتريات امليدانيـة  و
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وقــد .  حمــددينتوقيــتيف تــاريخ و “إشــارة االنطــالق” وأعطيــت ،وزودتــه بالتفاصــيل الالزمــة
 . طريق معنيكأعطت إدارة التنسيق واالتصال التعليمات بعدم سلو

وم وتــبني للمجلــس أن القافلــة غــادرت مكتــب األونــروا امليــداين يف غــزة بعــد ظهــر يــ    - ٤١
ني  مـوظف  قـل  ت  يف املقدمـة    سـيارة  -وتـألفت من ثالث مركبات     . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٨
 األمم املتحدة وحتمل علمهـا، وسـيارة إسـعاف تابعـة لـوزارة الـصحة، وسـيارة أخـرى تقـل                      يف

.  إدارة التنـسيق واالتـصال     ذكرته ذيوجتنبت القافلة الطريق ال   . ألمم املتحدة ا يفأيضاً موظفني   
 الــيت  الــسيارةداخــل املــشتريات امليدانيــة الــيت كانــت وللوجــستيات  موظفــة األونــروا وأبلغــت

هـذه   صـوب   أُطلقـت   مـن أسـلحة صـغرية      أعرية ناريـة   ة أو مثاني  ةأن سبع باجمللس   تقدمت القافلة 
ب أحـد   ا بـدون أن يـص     إمنـا ،  أعـرية ناريـة    ةثالثـ بوتـبني للمجلـس أن الـسيارة أصـيبت          . السيارة
ويف أعقــاب حماولــة فاشــلة لالتــصال .  إطــالق النــارتوقــفواألماميــة رة توقفــت الــسياف. بــأذى

 إىل جممـع مكتـب األونـروا امليـداين،           أدراجهـا   أن تعـود القافلـة     تقـرر بإدارة التنسيق واالتصال،    
  .آخر ادثح  وقوع أيوهذا ما جرى، بدون

 انتيجــة هلــذ، ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين ٩وأشــار اجمللــس إىل أن األونــروا أعلنــت يف   - ٤٢
مجيـع   يف  بـشكل مؤقـت   وللحوادث الـسابقة األخـرى، تعليـق مجيـع تـنقالت موظفيهـا       احلادث
.  فقــدت فعاليتــها آليــات التنــسيق بــني األونــروا والــسلطات اإلســرائيلية  ألنقطــاع غــزة أحنــاء 
. ااألونـرو  تضطلع هبا   يف العمليات اإلنسانية اليت    أثر سلبا   هذه التنقالت   اجمللس أن تعليق   وذكر

ــستوى، تلقــت األمــم املتحــدة      مــن الحــقيف وقــت و ــع امل ــوم، وخــالل اجتمــاع رفي  ذلــك الي
 بأن أمـن مـوظفي األمـم املتحـدة ومنـشآهتا وعملياهتـا اإلنـسانية سـوف حتتـرم                    موثوقةضمانات  
 التنــسيق الــداخلي فعاليــةتعهــدات بأنــه سيــصار إىل حتــسني االتــصال وأنــه ســُتتخذ و، بالكامــل

 .  باستئناف تنقالهتموظفيهامل األمم املتحدة مسحتوالحقاً، . سرائيليداخل جيش الدفاع اإل

ــدفاع     - ٤٣ ــنريان مــصدرها جــيش ال ــها أن  واإلســرائيليوخلــص اجمللــس إىل أن ال ــة من الغاي
  تنــسيقتولــتاملــشتريات امليدانيــة الــيت ووجــستيات للوتــبني لــه أن موظفــة األونــروا . تحــذيرال

 إدارة   االتصاالت الـيت أجرهتـا مـع       يف إجراءات التنسيق أو يف     القافلة مل ترتكب أي خطأ       مهمة
داخـل جـيش      انعـدام التواصـل     أن إطـالق النـار حـصل جـراء          لـه  كمـا تـبني   . التنسيق واالتصال 

 . سرائيلي، وحتديداً بني إدارة التنسيق واالتصال والقوات املنتشرة ميدانياًالدفاع اإل

 مـن أي شـكل مـن        وأصوهلا مل ُتمـنح احلـصانة      ممتلكات املنظمة أن  وخلص اجمللس إىل      - ٤٤
  املنظمــة حرمــةعلــىاالعتبــارات العــسكرية  جيــوز تغليــبوأشــار إىل أنــه ال . أشــكال التــدخل

 عما أسفرت عنه أعماهلـا       تتحمل بالتايل املسؤولية   يةسرائيلاإلكومة  احلوتبني له أن    . تهاحصانو
 . أصوهلا أضرار مبمتلكات األمم املتحدة ومن
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يتخـذ   وأ  الكافيـة  اجلهـود يبـذل سـرائيلي مل  ني للمجلس أيـضاً أن جـيش الـدفاع اإل     وتب  - ٤٥
 محايـة مـوظفي     مبـسؤولياهتا املتمثلـة يف     اإلسـرائيلية كومـة   احل االحتياطات الوافيـة حبيـث تـضطلع      

  .املدنيني الذين كانوا يف عداد القافلة وصون ممتلكات األمم املتحدةسائر األمم املتحدة و
  

إحلـاق  و غـزة  مدينـة  يفامليدانيـة    ألونـروا مكاتـب ا   جممعيف   إصاباتوقوع  : )و( احلادث    
 ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٥ يف به أضرار

 املفـوض  مكتب ذلك يف مبا غزة، يفمقر األونروا    امليدانية ألونرواا مكاتب جممع يضم - ٤٦
 غــزة يف نــروااألو عمليــات مجيــع حمــور وهــو .غــزة لقطــاع امليــداين املكتــب عــن فــضال العــام،

 األغذيـة  ومـستودعات  الوقـود خزانـات   و اإلداريـة  املكاتـب  علـى    حيتـوي  إذ   العصيب، ومركزها
 اجملمـع  ويقـع  .اإلنسانية اتللمساعد املخصصة التموينية املواد من وغريها والبطانيات واألدوية

ي األمـم املتحـدة أبلغـت جـيش الـدفاع اإلسـرائيل            أن التحقيـق  جملـس ذكـر   و .سـكنية  ةمنطق يف
 علـى   يظهـر  اجملمـع  وأن) GPS( املواقـع  لتحديـد  العـاملي  النظامحسب  مسبقا بإحداثيات اجملمع    

 .اإلسرائيلي الدفاع جيش أعدها اليت املشترك التنسيقخارطة 

ــ الرصـــاص عمليـــة” مـــن ةالربيـــرب  احلـــمرحلـــة توبـــدأ  - ٤٧  كـــانون ٣يف  “سكوباملـ
 مـن  منـاطق  عمـق  يف اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  لقـوات  تـوغالت  تومشلـ  .٢٠٠٩ يناير/الثاين
 إىل وصـلت  قـد  التـوغالت  هـذه  كانت يناير،/الثاين كانون ١٤ يوم عشية وحبلول .غزة قطاع

 أكثـر  يقتـرب كـان    القـصف  أنبـ  اجمللـس  األونـروا  موظفـو  وأبلغ .غزة دينةمل اجلنوبية الضواحي
 صـبيحة  حبلول تساقط،ت كانت القذائف وأن يناير/الثاين كانون ١٤ ليلة أثناء اجملمع من فأكثر
 .املـسلح  اإلمسنـت  وقطـع  الغبـار ب اجملمـع  فتغطـي  اجلوار يف ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٥ يوم

ــق وكــان ــشديد القل ــساور ال ــا اإلدارة ي ــروا العلي ــا، لألون ــعكــان يف  إذ وموظفيه  حــوايل اجملم
 وقـود  صـهاريج  مثانيـة  أيـضا  هناك وكان .األرض حتتخزانات   يف الديزل من لتر ١٧٠ ٠٠٠

 لوبـدخ  األونـروا  مسحـت  ،املـدفعي  القصف ازدياد ومع .بالوقود مليئةمنها   ثالثة ،مركونة فيه 
 مجيعـا  بتفتيـشهم  األونـروا  موظفـو  قـام و للحمايـة،  طلباً اجملمع إىل مدين ٧٠٠ إىل ٦٠٠ حوايل

 وتعـرض  مـدفعي،  قـصف  إىل للمجمـع  اجملـاورة  األبنيـة  وتعرضـت  .واحـدة  منطقة يف ووضعهم
ــ اجملمــع ــساعة وايلح ــرة،امل صــاباتاإل ألوىل ٤٥/٧ ال ــا باش ــز فيــه مب ــدريب مرك  وموقــف الت
 موقـف  فيـه  مبا اجملمع، أرجاءيف   تتصاعد الدخان سحب وأخذت احلرائق تندلعفا .تالسيارا

 مـع  اتـصاالت  األخـرى  تلو مرة الدوليون املتحدة األمم موظفو وأجرى .واملستودع السيارات
طـالبني وقـف إطـالق الـنريان         ،اإلسـرائيليني  نظرائهم ومع رائيلياإلس الدفاع جيش يف نظرائهم

 لكـن  تطمينـات،  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  قدم لذلك واستجابة .اجملاورة واملنطقة اجملمععلى  
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 األرض علــى إجــراءات تــصاحبها وملحتــدث أي تغــيري  مل التطمينــات هــذه أن لمجلــستــبني ل
 .الساعتني جتاوزت لفترة

 خمـضبة  الـشكل  إسـفينية  قطـع  وجـود  إىل األونروا يف موظفان تنّبه ،٤٥/٩ الساعة ويف - ٤٨
 ومنطقـة  املـستودع  حـول  األرض علـى  وتنتـشر  وقـود  صـهريج  حتت حتترق األبيض بالفوسفور
 املـشتعلة  النـار  إطفـاء  وحاوال اجملمع إىل خرجا املدفعية، قذائف تساقط ورغم .الوقودخزانات  

 احملترقـة  شظاياالـ  حتريـك  يف جنحـا  أهنما بيد ذلك، من يتمكنا مل أهنما إال .الوقود صهريج حتت
أنـه   اورأ ،الوقـود  صـهاريج  بـشأن  األونـروا  مـوظفي  انتـاب  الـذي  البـالغ  القلـق  ورغم .حتته من

 وبـني  .القـصف  توقـف  بعـد  مـا  إىل ،أمنـا  أكثـر  مكـان  إىل الـصهاريج حماولـة نقـل      تأجيليتعني  
 املركبـات  وبعـض  الـصهاريج  إخـراج  مـن  نوفـ املوظ متكـن  ،٣٠/١٢ والساعة ٠٠/١٢ الساعة
 بعـد  فتـرة  خـالل كافـة    اجملمـع  أرجـاء  يف الـنريان  انتـشرت  فقـد  ذلـك  ومـع  .اجملمع من األخرى
 ُدمَِـرت  قـد  كانت اجملمع سطح على املوجودة لألونروا التابعة املياهخزانات   ألن ونظرا .الظهر
 نواملوظفـ  وأبلـغ  .متـوافرة  املياه نتك مل ذاته، اليوم من مبكر وقت يف وقع الذي القصف بفعل

 االشـتعال،  سـريعة  مـواد  من فيها مبا املركبات إصالح ورشة النريان التهمت عندما هبأن جمللسا
 واألغذيــة األدويــةذي حيــوي الــ املــستودع منطقــة إىل الــنريان انتــشار منــع املــستحيل مــن كــان
 .والبطانيات العامةونات واملخز

 كومـة احل يف مـسؤولني  بـأن  احلادث، يوم يف ،أفادت الصحفية رالتقاري أن اجمللسذكر    - ٤٩
 قـذائف  ذلـك  يف مبـا  األونـروا،  جممـع  مـن  النـار  أطلقـت  فلـسطينية  عناصر أنب ادعوا يةسرائيلاإل

 علـى  اجمللـس  وشـدد  .الـنريان  مـصدر  علـى  رد اإلسـرائيلي  الدفاع جيش وأن للدبابات، مضادة
 ةاملنطقـ  مـن  أو اجملمع داخل من نار إطالق أصوات يسمعوا مل أهنم ذكروا األونروا موظفي أن

 أي يـسمعوا  أو يـروا  مل موأهنـ  ٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٥ يـوم  صـبيحة  مباشرةاجملاورة له   
 دليـل  أي هنـاك  يكـن  مل أنه مؤكدا اجمللس وتابع .اجملمع داخل مقاتلني بوجود يوحي قد شيء
 .اجملمع داخل من اإلسرائيلي الدفاع جيش ضد عسكري نشاط أي علىقط 

ــبني لو - ٥٠ ــست ــريان أن لمجل ــة ن ــيت املدفعي ــا ال ــدفاع جــيش أطلقه  إىل أدت اإلســرائيلي ال
 داخـل  ،M107 HE طـراز  مـن  ملـ م ١٥٥ عيـار  ،االنفجار شديدة مدفعية قذائف ثالث انفجار
 فـة أغل سـقوط  إىل أدت ذاهتـا  أيـضا أن نـريان املدفعيـة      تبني لـه    و .امليدانيةألونروا  مكاتب ا جممع  
 علـى  حتتوي M825A1 طراز من ملم ١٥٥ عيار دخانية مقذوفات من األقل على قذائفمثاين  
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ــفور ــيض، الفوس ــب إىل األب ــدد ســقوط جان ــبري ع ــن ك ــع م ــفينية القط ــة اإلس  املخــضبة احملترق
  .)٢(املستودع منطقة على سيما وال اجملمع داخل يف األبيض، بالفوسفور

 إىل أدت اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  أطلقهـا  اليت هذه ةاملدفعي نريان أن لمجلسوتبني ل   - ٥١
تــبني لــه، علــى وجــه و. جلــآ إىل اجملمــع جمهــولني وشخــصني األونــروا يف واحــد موظــف ةإصــاب

 الـيت  االنفجار الشديدة القذائف إحدى بشظايا أصيبوا الثالثة األشخاص هؤالء أناخلصوص،  
 .اجملمع على سقطت

 واإلمــدادات، واملركبــات باملبــاين حلقــتأُ قــدائلــة ه أضــرارا أنكمــا اتــضح للمجلــس  - ٥٢
 بـشكل  احلريـق  والتـهم  .عنـه  جنـم  الذي اهلائل احلريق من مأ للقصف املباشر األثر بسبب سواء
 الـضرورية  الـسلع  مـن  وغريهـا  واألدويـة  األغذيـة  علـى  حتتـوي  الـيت  واملبـاين  املـستودعات  كامل

أثـر ذلـك سـلبا وإىل       و .غـزة  سـكان  إىل روااألونـ اليت تقـدمها     اإلنسانية اتلمساعداملخصصة ل 
 .غزة يف ألونروااليت تنفذها ا اإلنسانية العملياتحد بعيد يف 

 هبـا  اوحتلـ  اليت والشجاعة الفور على األونروا موظفي تدخل لوال أنه لمجلساتضح ل و - ٥٣
 .التدمري من املزيد وحدوثالقتلى واجلرحى  من الكثري وقوع باإلمكان لكان

__________ 
إن الغــرض مــن هــذه املقــذوقات هــو اســتخدامها  : هــذه املقــذوفاتبــشأن قــدم اجمللــس النتــائج الفنيــة التاليــة    )٢(  

ويتـألف كـل مقـذوف      . جب الرؤية بني القوات اليت تستخدمها وقوات العـدو        حلإلحداث ستار من الدخان     
 قطعـة إسـفينية   ١١٦سـطواين حتتـوي علـى    أوعلبـة علـى شـكل وعـاء     ، )غالف القذيفـة  (من اهليكل الرئيسي    

وهذا املقـذوف مـصمم حبيـث تنفـصل قاعـدة العلبـة علـى ارتفـاع         . مشبعة بالفوسفور األبيض  /الشكل خمضبة 
هذه القطع اإلسـفينية    إطالق  وهذا ما يؤدي إىل     .  متر عن سطح األرض    ٤٠٠  متر و  ١٠٠يتراوح عادة بني    

وتـسقط هـذه القطـع احملترقـة علـى األرض يف            . الـدخان انبعـاث   اهلواء، مما يؤدي إىل     اليت تشتعل بتماسها مع     
.  متـر تقريبـا  ١٥٠ متـر و  ١٠٠وح بني اغضون ثالث إىل عشر ثوان بشكل إهليلجي لتنتشر على مسافة تتر  

م وتظـل مـشتعلة ملـدة تتـراوح بـني مخـس       لـ  م ١٩٠ويبلغ مسك كل قطعة مـن هـذه القطـع اإلسـفينية اللّباديـة               
ويبلغ الوزن اإلمجايل للفوسفور األبيض يف القطع اإلسـفينية املوجـودة           . عشر دقائق بعد وصوهلا إىل األرض     و

ويسقط على األرض كـلٌّ مـن غـالف القذيفـة وقاعـدة املقـذوف والـدعامات                 . غل ك ٥,٧٨يف كل مقذوف    
  .غل ك٤٦ويبلغ الوزن اإلمجايل لكل مقذوف حوايل . املعدنية واألجزاء األخرى

إذا اسُتخدمت األسـلحة الـيت حتتـوي    ”تشري إىل أنه  الدولية  لصليب األمحر   اأن جلنة   ذكر  تابع اجمللس ف  و      
ب أن  جيـ ضد أهداف عسكرية يف منـاطق سـكنية أو بـالقرب منـها،              ) أي الفوسفور األبيض  (على هذه املادة    

عنـد درجـة حـرارة تزيـد     وحيترق الفوسفور األبـيض  . “م حبذر شديد ملنع وقوع إصابات بني املدنيني  ُتستخد
ــة  ٨٠٠ لــىع ــراق إىل حــني نــضوب   ) درجــة فهرهنايــت ١ ٥٠٠حــوايل ( درجــة مئوي ــستمر هــذا االحت ، وي

وأشار اجمللـس إىل أن صـحة اإلنـسان       . وكسجنيمعرضا لأل الفوسفور األبيض بشكل كامل أو حني ال يعود         
تنــشاق الــدخان املنبعــث مــن اإلصــابات النامجــة عــن احلــروق، واس:  هــيميكــن أن تتــأثر ســلبا يف عــدة طــرق

الفوســفور األبــيض املــشتعل، والتعــرض جلزئيــات الفوســفور األبــيض عــن طريــق الفــم يف البيئــة أو اســتمرار    
اجمللس أن الوفاة أو اإلصابات اخلطرية ميكن أن حتدث أيضا بسبب أغلفـة القـذائف               ذكر  و. ووجودها يف اجل  

املقـذوف؛ وأن هـذه     شـظايا   من املكونات املعدنية أو مـن       غ، وغريها   ل ك ١٥املتساقطة، اليت تزن ما يصل إىل       
  .خطريةحروقا مصممة لالستخدام كأسلحة حارقة، ميكن أن تسبب بالتأكيد لئن كانت غري املقذوفات، 
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 املنظمـة  ممتلكـات انتـهكت وأن     املتحـدة  األمـم منـشآت    حرمـة  أن إىل اجمللـس  وخلص - ٥٤
ال جيـوز تغليـب      أنـه  إىل وأشـار  .التـدخل  أشـكال  مـن  شـكل  أي مـن  احلـصانة مل متنح    وأصوهلا

ــة وحــصانتها     ــة املنظم ــى حرم ــسكرية عل ــارات الع ــرب. االعتب ــايل اجمللــس واعت ــةاحل أن بالت  كوم
 مبمتلكــات حلقــتهائلــة أ وأضــرار إصــاباته أعماهلــا يف مــا أســفرت عنــع مــسؤولة يةسـرائيل اإل

 .وأصوهلا األونروا

 كافيـة ال هـود اجل يبـذل  مل اإلسرائيلي الدفاع جيش أن لمجلستبني ل  ذلك، عن وفضال - ٥٥
 املتحــدة األمـم  مــدنيي محايـة املتمثلــة يف  مبـسؤولياته  لالضــطالعاالحتياطــات الوافيـة   يتخـذ مل و
 اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش علـى    أن اجمللـس  ورأى .املتحـدة  األمم منشآت يف ةاملدنياألهداف  و

تنطلـق   الـيت  األونـروا منـشآت    سـالمة  لكفالـة  الفعالـة االحتياطـات    اختـاذ  نعـ جسيمة   يةمسؤول
 األمـم  مـوظفي  سالمة عن فضال غزة، يف املتحدة ألمماليت تضطلع هبا ا    اإلنسانية األعمالمنها  

 .يهاإل واأجلن الذي واملدنيني املتحدة

 تـف  مل اإلسـرائيلي  الـدفاع  جيش اختذهااحتياطات   أية أن الواضح أن لمجلستبني ل و  - ٥٦
 علـى  حتتـوي  مقـذوفات  وإطـالق  اجملمـع  علـى  االنفجـار  شديدة قذائف إلطالق نظرا بالغرض،

 املتحـدة  األمـم منـشآت    عـّرض  مما اجملمع، فوق األبيض بالفوسفور خمضبة الشكل إسفينية قطع
ــا ــأثري إىل وموظفيه ــة  ت ــذائفأغلف ــصنوعة الق ــن امل ــ م ــل ندمع ــع احلــارق األثــر وإىل ثقي  للقط
 إضـرام  يف تـسبب ي وكاد للخطر، اجملمع يف كانوا نم حياةوهذا أمر عرض     املشتعلة، اإلسفينية

 .اجملمـع  يف مركونـة  كانـت  وقـود  صـهاريج  ثالثة ويف األرض حتتاخلزانات املوجودة    يفالنار  
 ومقـذوفات  االنفجـار  شـديدة  مدفعيـة  قـذائف  اإلسرائيلي دفاعال جيش إطالق أن إىل وخلص
علـى مـسافة قريبـة منـه إىل هـذا            أو فوقـه  أو األونـروا  مقـر  علـى  األبيض الفوسفور على حتتوي

 إىل نظــراً كــان، املمتلكــات يف فادحــة أضــرار وإحلــاق أشــخاص بإصــابةاحلــد لدرجــة التــسبب 
  .المباالةال حد إىل ويصل الشديد باإلمهال يتسم عمال الظروف، مجيع

  
 وإحلـاق   مدرسة األونـروا االبتدائيـة يف بيـت الهيـا     وقوع قتلى وجرحى يف   ):ز (احلادث    

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٧ يف أضرار هبا

شيد ومـ مكـون مـن ثالثـة طوابـق          مـبىن    هـي   بيـت الهيـا     األونـروا االبتدائيـة يف     مدرسة  - ٥٧
، ارتفاعه ثالثة أمتار تقريبـا     بلغدار ي جب حماطمع  داخل جم هذا املبىن   ويقع  .  مركزي ملعبحول  

وأشـار اجمللـس إىل أن إحـداثيات املدرسـة يف النظـام             .  نفـسه  رتفـاع اال  من زود ببوابة معدنية  مو
 علــى ظهــرت وأن املدرســة ، الــدفاع اإلســرائيليجــيشحيلــت إىل العــاملي لتحديــد املواقــع قــد أُ 

أشـار  كمـا   . ق أنـشطة احلكومـة يف األراضـي       ينـس كتـب ت  خارطة التنسيق املشترك اليت أعـدها م      
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حيلـت إىل   كانـت قـد أُ  ا مؤقت ملجأ٩١ أمساء  أُدرجت يف قائمة تضم قد اجمللس إىل أن املدرسة   
 .“سكوب املصعملية الرصا” قبل فاع اإلسرائيلي الدجيش

ــاين ٥ويف   - ٥٨ ــانون الث ــاير / ك ــروا ٢٠٠٩ين ــواب، فتحــت األون ســتخدامها  املدرســة ال أب
 يف امللجـأ علـى مـدار        ومتركـز حـراس   .  هبـذا األمـر    سـرائيلي  الـدفاع اإل   جـيش مـت    وأعل ألجمك

أن احلارس املتمركـز    إىل   اجمللس   أشارو. حارس واحد على األقل عند البوابة      هم في نمبالساعة،  
هم جلبـ ملدرسة للتأكد من عدم     ا ندخلويش مجيع األشخاص الذين     يفتقوم بت يكان  عند البوابة   

أنـه   املدرسـة كـانوا مـسجلني، و   ادخلـو أن األشـخاص الـذين   إىل لس  اجمل أشاركما  .ي سالح أل
 شخـصا الجئـا   ١ ٨٩١ ،ينـاير / كانون الثـاين   ١٦حبلول  بات هناك،   حسب سجالت األونروا،    

 . طفال دون الثالثة من العمر٢٦٥يف املدرسة، منهم 

 وم مـن يـ    ٤٠/٦  الـساعة  حـوايل قد انفجرتا فـوق املدرسـة       قذيفتني  لمجلس أن   ل تبنيو  - ٥٩
ــاين ١٧ ــاير/ كــانون الث ــاثرت العــشرات مــن ال ،ين ــشبعة   فتن ــشكل امل ــة  قطــع اإلســفينية ال احلارق
وضـرب غــالف  .  املدرسـة ذاهتــا  علــىتتـساقط مث  ،يف اهلــواء فـوق اجملمــع األبـيض  سـفور  وبالف

 متـرا   ٢٠علـى مـسافة تبعـد حنـو         خـر   اآلسـقط   يف حني    ، حائط جممع املدرسة   تنيقذيفإحدى ال 
 مستــشفى كمــال إىلأ األشــخاص بــإخالء املدرســة واللجــوء  لجــمــدير املوأمــر . املدرســةمــن 

 . املنازل اجملاورةإىلرضوان أو 

ارتطـم بـسطح مـبىن      قـد    دقـائق، أن غـالف قذيفـة         بعد مـرور بـضع    ،  لمجلسل اتضحو  - ٦٠
ــة للممــر امل  املدرســة وضــرب   غــرف الدراســة الــذي يــربط بــني كــشوفآخــر احلافــة اخلارجي
ملــبىن احطــام   مــناًقطعــ أن شــظايا أحــد غــاليف القــذيفتني، وتــضح لــه اكمــا. والطــابق العلــوي

،  هلــميتخــذوهنا مــالذازال أشــخاص كــثريون يــ كــان الف، الــيت غــرالهــذه  ىحــدإ تدخلــ قــد
ــلفقُ ــسابعة و ســن طفــالن صــغريان يف   ت ــدهتما وأُصــيبتاخلامــسة وال  أوالد عمهمــاأحــد  وال

 .بالغة جبروح

 ىخـر أ ت قذيفـة  ، انفجـر   علـى ذلـك    مخـس دقـائق    حنـو لمجلس أنه بعـد مـرور       ل تبنيو  - ٦١
تنـاثر  بامهـا   تكل تة أخـرى تـسبب    قذيفـ  ثـالث دقـائق      إىلدقيقـتني   فتـرة    بعـد    افوق املدرسة، تلتـه   

 غـرف   عشرات الشظايا احلارقة اليت سقطت على جممع املدرسة وعلى األشخاص الفـارين مـن             
. ى هذه الغـرف   حدإالنار يف    الفوسفورية البيضاء احلارقة     شظاياأشعلت بعض ال  قد  و. الدراسة

 الفوسـفورية البيـضاء احتراقهـا لبـضع دقـائق           ظاياوواصلت الش .  قبل أن تنتشر   انريمخدت الن وأُ
الـسبب يف    كـان ن   أبيض سيقرر األطبـاء فيمـا بعـد مـا إ           اعلى أرض جممع املدرسة مطلقة دخان     

سـة إمخـاد    وحـاول بعـض املـوظفني يف املدر       . بعض اإلصابات اليت وقعت يف صـفوف الـضحايا        
 ة طويلـ  رااضـر  أ  بالـصحة  تلحـق أدخنـة ضـارة ميكـن أن        سفر ذلـك عـن انبعـاث         باملياه، فأ  انريالن
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صــب الرمــل علــى   إىل لــنريان ا مكافحــة عمــد أوائــل القــادمني مــن املختــصني يف     و. األجــل
 .فور األبيضالفوس

،  شخـصا  ١٣صـيب مـا جمموعـه       تال يف هـذه احلادثـة وأُ      لمجلس أن طفلني قد قُ    ل تبنيو  - ٦٢
 كمــا أُصــيب مــبىن  . خــر أقــل خطــورة   والــبعض اآلإصــابة بعــضهم خطــرية للغايــة   وكانــت 
 .بأضرار املدرسة

 بـه    بـال شـك مـا قـام        هـو ر  اضـر لوفيـات واإلصـابات واأل    المجلـس أن سـبب      ل اتضحو  - ٦٣
خانيـة مـن   د لقـذائف  هقـصف باملدفعيـة، وال سـيما إطالقـ     مـن أعمـال   الدفاع اإلسرائيلي جيش  
.  األبــيض بالفوســفور قطعــا إســفينية الــشكل مــشبعةحتــوي ملــم ١٥٥ وعيــار M825A1طــراز 

وقـوع  شخـصني و الوكان أثر الشظايا املتناثرة من غـالف هـذه القـذائف هـي الـسبب يف وفـاة                  
ــا . بعــض اإلصــابات  ــة   ةسالمــجــراء ممــن  ، فقــد وقعــت اإلصــابات األخــرى أم شــظايا حارق

ــة؛ بينمــا    أو ــة حارق ــشــظايا قذيف ــة الفوســفور  نتيجــة ت إصــابات أخــرى  وقع ــشاق أدخن استن
احتـراق   دىأو.  نتيجـة الرتطـام غـالف القـذائف بـه     حلـق الـضرر بـاملبىن     وقـد أُ  .  احملترق األبيض

احلريـق يف  إىل إشـعال  عة بالفوسـفور الـيت سـقطت داخـل جممـع املدرسـة       شبالشرائح البيضاء املـ   
 .أخرىب أضرار ى غرف الدراسة وإىل إحلاقحدإ

مـن   أي اسـتنتاج بـشأن مـا إذا كانـت وحـدات              ميقـد ت  بوسـعه  لـيس وذكر اجمللـس أنـه        - ٦٤
 كـان مـا إذا    ، أو   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ١٧بيت الهيا صباح يوم     حي   يفمحاس موجودة   

مــن  ســتارة  ذلــك يــستلزم إقامــة كــان مــا إذا للــنريان أو الــدفاع اإلســرائيلي قــد تعــرض جــيش
 أي منطقـة   إنـشاء أنمـا حـدث،   ، يف ظـل   ه لـ  وتـبني .  أخرى مـضادة   دخان أو اختاذ أية تدابري    ال

 بطبيعـة احلـال مـسألة       مل يكـن   M825A1 قـذائف مـن طـراز         مـن   حلمايتـها  عازلة حـول املدرسـة    
 قطـع اإلسـفينية املـشبعة   ق الارتـ حا لـضمان    ت ُتتخـذ  أن أي احتياطـات كانـ     لـه    تبنيكما  . فعالة

 هــي أيــضاًنــت كا هــذه القــذائف قبــل أن تــصل األرض   داخــلةوجــوداملاألبــيض بالفوســفور 
 .وافية احتياطات غري شك وبال

 ممتلكـات األمـم      قـد انُتهكـت، وأن      األمـم املتحـدة    يناأن حرمـة مبـ    إىل   اجمللس   خلصو  - ٦٥
وز وأشـار إىل أنـه ال جيـ       . ال التـدخل  احلصانة من أي شكل مـن أشـك       مل ُتمنح   املتحدة وأصوهلا   

كومــة احللمجلــس أن ل بنيتــو.  علــى حرمــة املنظمــة وحــصانتهاعــسكريةال تغليــب االعتبــارات
 وفيـات وإصـابات حلقـت بـأفراد      عما أسفرت عنـه أعماهلـا مـن    هي املسؤولة بالتايل  يةسرائيلاإل

 . األونروا وممتلكاهتا حلقت مبباينن أضرارمأسر الجئة يف املدرسة و
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ــبنيوعــالوة علــى ذلــك،    - ٦٦ ــدفاع اإلســرائيلي جــيشلمجلــس أن ل ت ــذل اجلهــود  ي مل  ال ب
افية حلماية مـوظفي األمـم املتحـدة واملـدنيني الالجـئني داخـل              وخذ االحتياطات ال  تمل ي والكافية  

 .ماية مباين األمم املتحدة وممتلكاهتاحلمباين األمم املتحدة و

 ذخـائر مـن النـوع الـذي        للجـوء إىل  اعـن    أن تنـشأ     واستعرض اجمللس العواقـب احملتمـل       - ٦٧
يف أذهــان ة حاضــر خــاطر كانــت أصــال وامل االحتمــاالتوذكــر أنــه ال بــد أن هــذه . خدماســُت
مني  قبل يـو   يف غزة  امليداين    األونروا  يف مكتب  ي وقع ذ ال احلادثبعد   الدفاع اإلسرائيلي  جيش
هـذه   يف  الـدفاع اإلسـرائيلي  جيش كانت االحتياطات اليت اختذها  واستنتج اجمللس أنه أيا   . فقط

 ة يف غايـة اخلطـورة يف منطقـ        اسـتخدام مـواد     الحتواء عواقـب   كافية مل تكن بدون شك      احلالة،
 ألجـ  مستخدم عندئـذ مباين األمم املتحـدة الـيت كانـت تُـ    تبني له أن   و .حضرية مأهولة بالسكان  

قــذائف ال أغلفــة  القاتلــة الــيت ختلفهــاراثــ عرضــة لآلكانــتألســر، مبــا فيهــا األطفــال الــصغار، ل
 واسـتنتج اجمللـس   .  بالفوسـفور األبـيض     قطع إسـفينية مـشبعة      واحتراق ثقيل  معدن صنوعة من امل

قذائف حتوي الفوسـفور    ل،   السائدة مجيع الظروف ظل   يف ، الدفاع اإلسرائيلي   جيش إطالقأن  
 يـصيب  طفلني صغريين و    حبيث يودي حبياة    من املدرسة   إىل هذا احلد   األبيض على منطقة قريبة   

 بلــغ حــد عــدمقــد  واً كــبرياملمتلكــات، كــان إمهــاالًب ا أضــرار وحيلــق خطــرية،جبــروحآخــرين 
 .تهمسالمبو ياة الالجئني يف املدرسةحب الالمباالة

  
ــة الــسالم يف   املتحــدة األمــم مبكتــب منــسق أضــرارإحلــاق ): ح (احلــادث     اخلــاص لعملي

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩يف غزة  جممع الشرق األوسط يف

 وسـط  يقع مكتب منسق األمم املتحدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف الـشرق األوسـط يف          - ٦٨
 املتمثلـة   تنفيذ واليتـه  ل  غزة ملنسق اخلاص يف  ا  الذي يستخدمه  قرامل  هو وهذا املكتب . غزة دينةم
ــسيق يف ــشؤون  تن ــسياسيال ــسانيةال ــتوك. ة واإلن ــشؤون   الكاتــب امل ان ــسيق ال ــة ملكتــب تن تابع

 وقـت    ذاتـه   اجملمـع  تتـشارك يف غـزة    التابعـة لألمـم املتحـدة       الزراعـة   واألغذيـة   منظمة  اإلنسانية و 
 مكتــبكنايــة عــن هــو يف األســاس ، لمجمــع ملجــألويوجــد يف آخــر اجلــزء اجلنــويب . ثاحلــاد

، وهو غري مـزود     جدرانه وسقفه باإلمسنت املسلح والفوالذ    كل من   عم  ُد ،مصفح جاهز الصنع 
تب على أسـطح مبـاين اجملمـع        وقد كُ .  فيه  للعيش غري جمهز ألن يكون مكانا مناسبا     ومبراحيض  

 موقـف    يف ، كـان   احلـادث  وقـع ملـا   و.  على خلفية بيـضاء    جدا خبط أسود عريض     “UN” احرف
كتــب منــسق مب لعمليــة الــسالم واصنــسق اخلــاملمركبــات خاصــة مبكتــب  ١٠ســيارات اجملمــع 

 .بوضوح“ UN” حرفا تبت عليهااألبيض وكُاللون الشؤون اإلنسانية، وكلها مطلية ب
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ــضيافة الرئاســي   - ٦٩ ــة أقــصى الناح جممــع اليونــسكو مــن  ةوحيــد دار ال ــشرقي ــهيةال . ا بأكمل
 مـسافة   ةوتبعـد املبـاين احلاليـة لـدار الـضيافة الرئاسـي           . مـشبك  اجملمعني سياج    ينويفصل بني هذ  

 .مترا تقريبا عن السياج ٣٠

حيلـت يف   مع يف النظام العاملي لتحديد املواقـع قـد أُ         اجملوأشار اجمللس إىل أن إحداثيات        - ٧٠
إىل ويــق عمليــات حتــديث منتظمــة للمعلومــات،  طرنعــ الــدفاع اإلســرائيلي جــيشالــسابق إىل 

ق أنــشطة احلكومــة ينــسكتــب تظهــر علــى خارطــة التنــسيق املــشترك الــيت أعــدها م  ياجملمــع  أن
 .األراضي يف

نـسق اخلـاص لعمليـة      امللمجلس أن أحد موظفي شـؤون الـسياسات يف مكتـب            ل تبنيو  - ٧١
 كـانوا    املكتـب  ة من حـراس    عن مكتب غزة، وثالث    ، الذي يعمل بصفته موظفا مسؤوال     السالم

تعليمـات املوظـف     بنـاء علـى   احلراس يف امللجأبقيو. ع احلادث و وق وقتمع  اجملموجودين يف   
وقـد أهنـى احلـراس جولـة        . يف املبىن الرئيـسي    موجوداكان املوظف املسؤول    يف حني    ،املسؤول

دث وحــ. ديــسمرب/ول كــانون األ٢٩ مــن صــباح يــوم ٢٥/١  الــساعةحنــوللمجمــع قــاموا هبــا 
 من صباح اليوم ذاته، أي بعد مرور أقل مـن دقيقـة علـى                تقريبا ٣٥/١ انفجار كبري يف الساعة   

 دقائق تلـت االنفجـار، مسـع        ١٠  و ٥ بني   تفترة تراوح وخالل  . عودة أحد احلراس إىل امللجأ    
 علـى   طـام احل  تـساقط  مسعـوا كمـا   ن األول،   عـ  دويـه    ازداد  األربعة انفجارا ثانيـا    كتبموظفو امل 
 .وقفامليف املركونة ملباين واملركبات  اأسطح

 اسـتهدف   القصف اجلـوي الـذي   بال شك هو احلادثاهذلمجلس أن سبب    ل اتضحو  - ٧٢
ــه جــيش  ــدفاع اإلســرائيلي ب ــضيافة الرئاســي   ال ــه .  اجملــاورةمــبىن دار ال مــع اجمل أن كمــا اتــضح ل

د تــسبب يف تطــاير اهلجــوم علــى املــبىن اجملــاور قــ، إمنــا تــبني لــه أن  مباشــرةاتيتعــرض لــضرب مل
إحلـاق  سـفر عـن     ممـا أ  مـع،   اجملكميات كبرية من الشظايا أو من حطـام اإلمسنـت املـسلح باجتـاه               

ض يعّركــان ســة يف اجملمــع، ونــوركأضــرار ماديــة جــسيمة باملبــاين ومبركبــات األمــم املتحــدة امل 
. ىنيــؤدي واجبــه داخــل املــبكــان رمبــا ألمــم املتحــدة يف اأي موظــف خلطــر املــوت أو اإلصــابة 

وجـود ملجـأ    ل اجمللس أنـه كـان لبعـد نظـر املوظـف املـسؤول واحلـراس الثالثـة أنفـسهم و                    ذكرو
 .ساسي يف ضمان عدم وقوع أية وفيات أو إصاباتاألدور الحمصن 

دة  كمركـز قيـا   ةسياونظر اجمللس فيما إذا كانت محاس قد استخدمت دار الضيافة الرئ            - ٧٣
 مل يكن يف مقدوره التوصل إىل أي استنتاج يف هـذا            وذكر أنه . ومراقبة أو كمستودع للذخائر   

نــسق اخلــاص لعمليــة امل مكتــب يمــوظفعــدم وجــود أي ســبب يــدفع شــارته إىل إالــصدد رغــم 
 .أنه كان يف مقدوره القيام بذلكلالعتقاد السالم 
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 الـدفاع اإلسـرائيلي للمـدنيني        جـيش  ات العامـة الـيت أطلقهـا      رواعترب اجمللـس أن التحـذي       - ٧٤
اد عن مرافق تستخدمها محاس مل تكن مبثابـة حتـذير لألمـم املتحـدة باحتمـال اسـتهداف                   باالبتع

لقـد  ويف الواقـع،    . بيـة جان ألضـرار    كتب املذكور  وبإمكانية تعرض مبىن امل    ةدار الضيافة الرئاسي  
طق انـ لـسكان االنتقـال إىل م     طُلب فيها مـن ا     تعليمات    مشلت ذكر اجمللس أن التحذيرات العامة    

 ه أن مبانيـ   نعتـربو ي ه موظفيـ   ما جعل  ،كتبشمل بالتايل منطقة مباين امل    ت هيدينة، و  امل يف وسط 
 وجـه حتـذيرا حمـددا     يدفاع اإلسـرائيلي أن      ال جيشواعترب اجمللس أنه كان بإمكان      . ستكون آمنة 

  بذلك كان سـيقلل مـن احتمـاالت         اجليش وقال إن قيام  . شن هجوم على وشك     بأنه مكتبلل
 بل ورمبا أتاح اجملـال للحـد مـن          ، موظفي األمم املتحدة    صفوف حدوث وفيات أو إصابات يف    

ــا املركبــات      ــيت تعرضــت هل ــها، وال ســيما تلــك ال واعتقــد اجمللــس أن  . بعــض األضــرار أو جتنب
 . الدفاع اإلسرائيلي مل يكن كبرياجيشض هذا التحذير هدف عملية احتمال أن يقّو

ــاين األمــم املتحــد إىل أن اجمللــس خلــصو  - ٧٥  ممتلكــات  قــد انُتهكــت، وإىل أنة حرمــة مب
وأشـار إىل أنـه   . ال التـدخل  احلـصانة مـن أي شـكل مـن أشـك        مل ُتمـنح   األمم املتحـدة وأصـوهلا    

لمجلــس أن ل تــبنيو.  املنظمــة وحــصانتها حرمــةوز تغليــب االعتبــارات العــسكرية علــى جيــ ال
 مببـاين   ةر كـبري  اضـر أ مـا أسـفرت عنـه أعماهلـا مـن          هـي املـسؤولة بالتـايل ع       يةسـرائيل اإلكومة  احل

 .األمم املتحدة وممتلكاهتا، مبا فيها املركبات

ــبنيوعــالوة علــى ذلــك،   - ٧٦ ــدفاع اإلســرائيلي مل   جــيشلمجلــس أنل  ت ــذل اجلهــود  ي ال ب
 يف  املتمثلـة  مبـسؤولياهتا يةسرائيلاإلكومة احل تضطلع  حبيث افيةوحتياطات ال تخذ اال مل ي والكافية  

يف و نـسق اخلـاص لعمليـة الـسالم       املداخل مـبىن مكتـب      دين  املوجومحاية موظفي األمم املتحدة     
 .محاية مباين األمم املتحدة وممتلكاهتا

  
يف ضرار باملستودع التابع لربنامج األغذية العاملي يف منطقة كارين          إحلاق أ ): ط(احلادث      

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ إىل ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧الفترة من 
 متـر مـن حـاجزٍ عنـد         ٢٠٠زن يف منطقـة كـارين الـصناعية علـى مـسافة حنـو               تقع املخا   - ٧٧

ُبنيــت هــذه قــد و. الطــرف الــشرقي لقطــاع غــزة، وختــضع حلراســة جــيش الــدفاع اإلســرائيلي  
املخصـصة   وهـو حمطـة الـشحن الوحيـدة          ،مؤقتة بالقرب من معـرب كـارين      خمازن  املخازن لتوفري   

  .ملرور احلاويات الكبرية إىل قطاع غزة
، ٢٠٠٧وعندما أغلقت السلطات اإلسرائيلية املعرب أمام حركة املرور العاديـة يف عـام                - ٧٨

 وتـشغيل الالجـئني     إلغاثـة قامت عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة، مبا فيها وكالة األمم املتحدة            
وبرنـامج األغذيـة العـاملي، باسـتئجار خمـازن يف مرفـق             ) األونروا(الفلسطينيني يف الشرق األدىن     

 وقـوع   عنـد و .ارين لتخزين املواد الغذائية والبضائع األخرى، قبل توزيعها داخل قطـاع غـزة            ك
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 طن متـري مـن      ٤٠٠ى  ـــعل ويــة العاملي حيت  ــج األغذي ــربنامع ل ــ التاب ستودعاملادث، كان   ــاحل
سـلع  ة والسكر والـذرة ودقيـق القمـح، مـن بـني             ــت والتون ــالزي مثل   ة األساسية ــع الغذائي ــالسل

  .أخرى
 يف  “وبــاص املـسك  ـة الرصـ  ـعمليـ ”ة  ـــذ بداي ــ، من  احلالــة األمنيـــة  ظ اجمللس أن  ــوالح  - ٧٩
مــوظفي برنــامج األغذيــة العــاملي    وصــول ، جعلــت مــن  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٧

، وبالتايل، مل يكـن أي مـن مـوظفي األمـم املتحـدة موجـوداً                 أمرا مستحيال  الوصول إىل املخزن  
ر الوصـول إىل املخزونـات الغذائيـة يف املـستودع منـذ       وقد تعـذّ   .ملستودع منذ ذلك التاريخ   يف ا 

   .فرباير/ شباط٥بداية العملية وحىت 
وأبلــغ برنــامج األغذيــة العــاملي اجمللــس بــأن موظفيــه متكنــوا مــن العــودة إىل املــستودع     - ٨٠

قــد تــضرر مــن جــراء نــريان  ووجــدوا أن املــستودع . ينــاير/ كــانون الثــاين٢٢للمــرة األوىل يف 
ــه صــاروخ أو      ــا رّجحــوا أن ــصغرية وم ــةاألســلحة ال ــى أرض    قذيف ــاون، خلّفــت شــظايا عل  ه

فيضان جزئـي بـسبب     و ؛فتحة كبرية يف السقف    :وأشاروا إىل وقوع األضرار التالية     .املستودع
 اجلدران والنوافذ، تـسببت هبـا علـى األرجـح نـريان أسـلحة صـغرية           يف  أضرار  وقوع  األمطار؛ و 

يف نظـام الـصرف؛ و    يف  العديـد مـن النوافـذ؛ و      ووقـوع أضـرار يف       هـاون؛    قذيفـة أو صاروخ أو    
يف ؛ و)مل تكن إمدادات الكهربـاء تـصل إىل املـستودع يف ذلـك الوقـت           (شبكة توزيع الكهرباء    

ويف اليــوم التــايل، قــام برنــامج األغذيــة العــاملي، مــدفوعاً  . الغذائيــة املخزنــة يف املــستودعسلعالــ
من احتمال وجود ذخائر غري منفجرة يف املكان، بإعالن املـستودع مكانـاً حمظـوراً علـى                 بقلقه  
  .موظفيه
يـشكل  زاع أو أي شـاهد يف مـا         ـأي موظف يف املـستودع أثنـاء النـ        نظراً لعدم وجود    و  - ٨١

أصــيب فيــه د الوقــت الــذي ــــم يــتمكن اجمللــس مــن حتديــــة، لــــر منطقــة صناعيــــد كبيــــإىل ح
  .لقذيفةبااملستودع 

وبعد تفتيش املوقع، خلص اجمللس إىل أن بعض الفتحات يف اجلدران قـد يكـون نامجـا                   - ٨٢
هـــذه الـنريان   الق ـــ ت إطـــ ات وقـــ ن املستحيل إثبــرة، ولكن كان م   ــة صغي ــران أسلح ــن ني ــع

يـة  ربنـامج األغذ  التـابع ل  ستودع  املـ وتبني للمجلس أن معظم األضرار اليت حلقت ب        .أو مصدرها 
ام أُطلــق علــى قــّسالالعــاملي يف كــارين وحمتوياتــه تــسبب هبــا صــاروخ يــدوي الــصنع مــن طــراز  

األرجح من داخل قطاع غزة من جانب محاس أو غريها من الفصائل الفلـسطينية، وانفجـر يف                 
  .املستودع يف وقت ما خالل عملية الرصاص املسكوب

ة وأصـوهلا   ـــ ممتلكـات املنظم  وأن  دة  ــتحم امل ــاألممنشــآت  ة  ــس أن حرم  ــوتبّين للمجل   - ٨٣
إىل أنـه ال جيـوز تغليـب     جتـدر اإلشـارة     و .أي شـكل مـن أشـكال التـدخل        مل ُتمنح احلصانة من     
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ى أن حركة محـاس     ــ إل  اجمللس وخلص .تهاة املنظمة وحصان  ــة على حرم  ــارات العسكري ــاالعتب
ه مـن أفعـال، عـن األضـرار الـيت           ت، بسب ما ارتكب   ة بالتايل املسؤول  ي ه ىخرأ يةفلسطينجهة  أو  

  .نة داخلهربنامج األغذية العاملي يف كارين وبالبضائع املخّزالتابع لستودع باملحلقت 
 الـصاروخ، سـواء     تأطلقـ ه كان على اجلهة العسكرية اليت       وأضاف اجمللس أنه يعترب أن      - ٨٤
 قواعـد القـانون   سؤولية احتـرام تفـي مبـ  أن أحد الفصائل الفلـسطينية األخـرى،      محاس أو    تكان

التـابع  ستودع املـ اإلنساين الـدويل ومبادئـه أثنـاء تنفيـذ العمليـة العـسكرية الـيت أحلقـت أضـرارا ب              
أن الــصواريخ اليدويــة إىل ويف هــذا الــصدد، أشــار اجمللــس . نــامج األغذيــة العــاملي يف كــارينلرب

تودع، هـي أسـلحة     ثر على بقاياهـا يف املـس      الصنع اليت تستخدمها محاس، مثل الصواريخ اليت عُ       
 رغبـة عـن  يـنم  زة، ـــ ن غـــ ذه الصواريخ، عندما ُتطلـق م ــهاستخدام  ه أن   ــتبّين ل كما   .عشوائية

سائر يف أرواح املــدنيني، وإصــابات يف صــفوف املــدنيني وإحلــاق أضــرار  خبــالتــسبب نيــة يف أو 
تــسبب أهنــا تنطــوي أيــضا علــى خمــاطر كــبرية بال  أشــار إىل بأهــداف مدنيــة يف إســرائيل، كمــا  

ــدنيني و     ــفوف املـ ــابات يف صـ ــدنيني وبإصـ ــسائر يف أرواح املـ ــية خبـ ــصورة عرضـ ــرار يف ببـ أضـ
  .املمتلكات املدنية يف غزة نفسها

  
  االستنتاجات والتوصيات    

ــه كــان      - ٨٥ ــس إىل أن ــه، أشــار اجملل ــتعني علي ــصاصاته مبوجــب ي ــائق   اخت ــع الوث ، مجــع مجي
تقـارير  شـأنه شـأن   أن تقريـره،    إىل  ، و عراضـها  واست املوجودة املتـصلة بـاحلوادث التـسعة احملـددة        

ــيت      ــائج ال ــضمن النت ــق األخــرى، ينبغــي أن يت ــائع تلــك    يجمــالس التحقي ــشأن وق ــا ب توصــل إليه
يعتـرب   ات بـشأن أي إجـراء     هاحلوادث وأسباهبا ومسؤولية أي أفراد أو كيانـات عنـها، وتوصـيات           

ءات أو تـدابري ينبغـي اختاذهـا لتفـادي     راـــ ي ذلك أي إجــا فـمب، ــام املتحدة اختاذهــأن على األم  
  .احلوادثهذه تكرار 
ويرد أعاله موجز ملـا توصـل إليـه اجمللـس مـن نتـائج بـشأن وقـائع كـل حـادث وسـببه                           - ٨٦

  . واملسؤولية عنه
احلـوادث  أصـل   ات، خلص اجمللس، يف ستة حـوادث مـن          وجزوكما يتضح من هذه امل      - ٨٧

 الـيت    األعمـال العـسكرية    عـن ت وأضـرار نـاجم      وفيـات وإصـابا    مـا حـدث مـن        التسعة، إىل أن  
ذخائر اليت يتم إطالقها أو إسـقاطها مـن اجلـو         نفذها جيش الدفاع اإلسرائيلي مستخدماً فيها ال      

  :وبالتايل، أو إطالقها من األرض
، تبـّين للمجلـس أن الـسبب هـو، ممـا ال شـك       مدرسة أمساء التابعة لألونـروا يف حالـة     •  

أسـفر عـن    مـر   وتبّين له أن هـذا األ      . قذيفة من اجلو   إلسرائيليجيش الدفاع ا  إلقاء  فيه،  
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وفــاة ثالثــة شــبان مــن أســر كانــت قــد جلــأت إىل املدرســة، كمــا أحلــق أضــراراً مبــبىن    
  . املدرسة

س أن الـسبب هـو،      ـــ ، تبّين للمجل  اــي جبالي ــروا ف ـــألون التابعة ل  ةــدرساملة  ــي حال ــف  •  
وتبـّين لـه أن    .ة أطلقهـا جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي    مما ال شك فيـه، قـذائف هـاون ثقيلـ       

قذائف اهلاون هذه سقطت خارج املدرسـة، ممـا أدى إىل إصـابة سـبعة أفـراد مـن أسـر              
وتـبني للمجلـس أيـضاً أن        .كانت قد جلأت إىل املدرسة، وإحلاق أضرار مببىن املدرسـة         

 ق اجملـاورة   وإصـابة العديـد مـن األشـخاص يف املنـاط           مبقتـل هذه القذائف تسببت أيـضا      
 يبلـغ مـن العمـر    م طفـالً ـــ أحدهكـان  ال، ـــ اء وأطفـــن بينهم نســة، مــ للمدرس مباشرة
  . عاما من أسرة كانت قد جلأت إىل املدرسة١٤

، تبـّين للمجلـس أن الـسبب هـو،     ألونـروا ي التـابع ل ـــالصحالربيــج ز  ـــمركيف حالة     •  
. اإلسرائيلي علـى مـبىن قبالـة املركـز     أسقطها جيش الدفاع ةمما ال شك فيه، قنبلة جوي     

وتبّين له أن االنفجار أسفر عن وفاة مريض واحد وعن إصـابة مريـضني آخـرين كانـا                  
إصـابة  بيف املركز جبروح خطـرية، كمـا تـبني لـه أن االنفجـار تـسبب أيـضا                   موجودين  

  . تسعة من موظفي األونروا، ويف إحلاق أضرار مببىن األونروا ومبركبة تابعة هلا
تبّين للمجلس أن الـسبب هـو، ممـا ال شـك            ،  امليدانيةاألونروا  جممع مكاتب   يف حالة     •  

  هـذه الـنريان    وتبني لـه أن إطـالق      . لنريان املدفعية   اإلسرائيلي  الدفاع جيش فيه، إطالق 
انفجار ثالث قذائف شديدة االنفجار داخل اجملمع، ويف وقوع مثانيـة           باملدفعية تسبب   

ن املقذوفات اليت حتتوي على الفوسفور األبـيض، باإلضـافة          أغلفة قذائف على األقل م    
وتبـّين لـه    .إىل عدد كبري من الشظايا احلارقة املشبعة بالفوسفور األبيض، داخل اجملمع        

إصابة أحد موظفي األونروا وشخصني كانـا قـد جلـآ     بأن إطالق هذه القذائف تسبب      
جــسيمة باملبــاين واملركبــات أضــرار بوتــبني لــه أيــضاً أهنــا تــسببت  .  جبــروحإىل اجملمــع

ونتيجـة لـذلك   . احلريـق النـاجم عنـها   بـسبب   أثرهـا املباشـر أو       بـسبب واللوازم، سـواء    
 تـدخل    اجمللـس أنـه، لـوال      ذكـر  و .تضررت عمليات األونـروا اإلنـسانية يف قطـاع غـزة          

مـن القتلـى    موظفني يف األونروا على الفور والشجاعة اليت حتليا هبا، لكان وقع الكـثري              
د تعّرضـا للمزيـد     ـــ زة ق ــــ ي غ ـــ ات ف ـــ روا ومركز العملي  ــر األون ــ ولكان مق  ،ىــحواجلر

  .من التدمري
، تبّين للمجلـس أن الـسبب هـو، ممـا ال شـك              هياالألونروا يف بيت    امدرسة  يف حالة     •  

ــدفاع اإلســرائيلي   ــه، إطــالق جــيش ال ــة في ــنريان املدفعي ــه أن إطــالق  . ل ــبني ل ــريانوت   ن
املدرســة، ممــا أســفر عــن مقتــل يف  اثــنني مــن أغلفــة القــذائف وطسقبــاملدفعيــة تــسبب 
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طفلــني وعــن إصــابات خطــرية للغايــة وإصــابات أقــل خطــورة يف صــفوف األســر الــيت 
وتبـّين لـه أن إطـالق النـار أسـفر أيـضاً عـن سـقوط عـدد                    .كانت قد جلأت إىل اجملمـع     

رســة، ممــا أشــعل كــبري مــن الــشظايا احلارقــة املــشبعة بالفوســفور األبــيض يف جممــع املد 
  .املزيد من األضرار يف مبىن املدرسةبوتسبب إحدى غرف الدراسة حريقاً يف 

ــة   •   ــة الــسالم يف الــشرق  جممــع مكتــب منــسق األمــم املتحــدة اخلــاص    يف حال لعملي
تبّين للمجلس أن السبب هو، مما ال شك فيه، القـصف اجلـوي مـن جانـب                  ،األوسط

وتــبني لــه أن  . للمجمـع ة اجملــاورةفة الرئاسـي جـيش الــدفاع اإلسـرائيلي علــى دار الــضيا  
هــذا القــصف أحلــق أضــراراً جــسيمة مببــاين األمــم املتحــدة ومركباهتــا يف اجملمــع، كمــا  

ي ذلـك الوقـت خلطـر املـوت         ـــ  ف ونــوا يعمل ــن كان ــالذيي األمم املتحدة    ــعّرض موظف 
  . جبروحأو اإلصابة

ــم    ويف حــادث آخــر، خلــص اجمللــس إىل أن األضــرار     - ٨٨ ــة لألم ــة تابع ــيت حلقــت مبركب  ال
  : النرياناملتحدة كانت بسبب إطالق جيش الدفاع اإلسرائيلي

احلـادث مشـل     يف منطقة عزبة عبد ربه، خلص اجمللس إىل أن           قافلة األونروا في حالة   ف  •  
مصدره نريان أسلحة خفيفـة أطلقهـا جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي، بقـصد               للنريان   اإطالق

وتـبني للمجلـس أن إطـالق النـار أحلـق           . يف صـفوفه  عـدام التواصـل     النالتحذير، نتيجـة    
كانت تقل موظفني دوليني ووطنيني مـن مـوظفي األمـم             بسيارة تابعة لألونروا   أضراراً
وتبّين للمجلس أن احلادث ساهم يف تعليق تنقالت موظفي األونـروا يف غـزة          .املتحدة

  .عملياهتا اإلنسانيةسلبا يف على حنو مؤقت، مما أثر 
ويف أحــد احلــوادث، خلــص اجمللــس إىل أن األضــرار الــيت حلقــت مبــبىن األمــم املتحــدة     - ٨٩

  :حد الفصائل الفلسطينية، على األرجح محاسأتسبب هبا 
، خلـص اجمللـس إىل أن   ربنامج األغذية العـاملي يف كـارين   التابع لستودعاملفي حالة  ف  •  

ــستودع جنمــت عــن ســقوط      أجــسم  ــيت حلقــت بامل ــه األضــرار ال   أحــدصــاروخ أطلق
ــسطينية، هــ   ــصائل الفل ــصود أن يــ     والف ــن املق ــى األرجــح محــاس، كــان م  يف سقط عل

  . قبل أن يصل إليهاانفجرإسرائيل، ولكنه 
  :سبب الويف أحد احلوادث، مل يتمكن اجمللس من التوصل إىل أي استنتاج بشأن  - ٩٠

س أنه مل يـتمكن، نظـراً     ، أعلن اجملل  املدرسة التابعة لألونروا يف خان يونس     في حالة   ف  •  
 التوصل إىل استنتاج بشأن مـصدر الـذخائر الـيت            من ،املتوافرة لديه املعلومات  حملدودية  

  .أدت إىل مقتل أحد موظفي األونروا وإصابة آخر، وإحلاق أضرار مببىن املدرسة
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ن ي دولـة مـ    ألوأضاف أنه ال جيوز     . وأشار اجمللس إىل أن ملباين األمم املتحدة حرمتها         - ٩١
ــة تبــيح           ــروف اخلاصــة لألعمــال القتالي ــة بذريعــة أن الظ ــك احلرم ــضاء انتــهاك تل ــدول األع ال

ــا    ــارات العــسكرية عليه ــضا إىل أن   .إخــضاعها ألي شــرط أو تغليــب االعتب وأشــار اجمللــس أي
ه أي شــكل مــن أشــكال التــدخل، وأنــ مــن تتمتــع باحلــصانة األمــم املتحــدة وأصــوهلا ممتلكــات 

   .تبارات على هذه احلصانةجيوز تغليب تلك االع ال
اجمللس أنه ينبغي محايـة مـوظفي األمـم املتحـدة ومجيـع املـدنيني داخـل مبـاين         ذكر  كما    - ٩٢

األمــم املتحــدة، واملــدنيني يف املنطقــة اجملــاورة مباشــرة لتلــك األمــاكن وغريهــا، وفقــا لقواعــد     
  .ومبادئ القانون اإلنساين الدويل

 مـسؤولة عـن الوفيـات       يةسـرائيل اإلكومـة   احلللمجلـس أن    ويف ضوء هذه اخللفية، تبّين        - ٩٣
واإلصابات اليت وقعت داخل مباين األمم املتحدة وعن األضرار املادية اليت حلقت مببـاين األمـم                

، أي احلـوادث    )ح(و  ) ز(و  ) و(و  ) هـ(و  ) د(و  ) ج(و  ) ب(املتحدة وممتلكاهتا يف احلوادث     
نــروا، واملدرســة التابعــة لألونــروا يف جباليــا، ومركــز الــيت وقعــت يف مدرســة أمســاء التابعــة لألو

امليدانيــة يف غــزة، األونــروا  وقافلــة لألونــروا، وجممــع مكاتــب ،الــصحي التــابع لألونــرواالــربيج 
 لعمليـة الـسالم يف   ألونروا يف بيت الهيا، وجممع مكتب منسق األمم املتحدة اخلـاص   اومدرسة  

  .، يف غزةالشرق األوسط
، خـسائر وأضـراراً يف      ةلس أن األونروا تكبـدت، يف هـذه احلـوادث الـسبع           وتبّين للمج   - ٩٤

، يف   ماليـني دوالر   ١٠,٤ مبـا يزيـد علـى        املمتلكات يقدر جمموع تكاليف إصالحها واستبداهلا     
 تكبـد خـسائر     لعمليـة الـسالم يف الـشرق األوسـط        حني أن مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص        

تكاليف إصـالحها واسـتبداهلا مبـا يزيـد علـى ثالثـة أربـاع               وأضراراً يف املمتلكات يقدر جمموع      
  .مليون دوالر

وتبّين للمجلـس كـذلك أن الفـصائل الفلـسطينية الـيت أطلقـت الـصاروخ املـشار إليـه،                      - ٩٥
 )ط(لـيت حلقـت باملبـاين يف احلـادث          وهي على األرجح محـاس، مـسؤولة عـن األضـرار املاديـة ا             

وأشـار اجمللـس إىل أنـه، يف     .ج األغذيـة العـاملي يف كـارين   نامربالذي حصل يف املستودع التابع ل  
هـذا احلـادث قـد اكتمـل        تـسبب هبـا     وقت إعداد تقريره، مل يكن تقييم اخلسائر واألضرار الـيت           

  . دوالر٢٩ ٠٠٠متاماً، ولكن تكاليف اإلصالح واالستبدال تقدر حبوايل 
ــه مل يــتمكن مــن التوصــل إىل نتيجــة بــشأن ا     - ٩٦ ملــسؤولية عــن الوفيــات  وذكــر اجمللــس أن

ة لألونـروا يف  ـــ ة التابعـــ ي املدرســـ ع ف وقـ الـذي ) أ(ي احلادث ــة ف ــات واألضرار املادي  ــواإلصاب
  .خان يونس
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 لـيس مـن صـالحياته تقيـيم عمليـات الـزعم أو النكـران العامـة ذات                   هوذكر اجمللـس أنـ      - ٩٧
 وخلـص اجمللـس، مـع       .“عمليـة الرصـاص املـسكوب     ”الصلة مبجرى النشاط العسكري خالل      

ذلك، إىل أنه مل ُينفذ أي نشاط عـسكري مـن داخـل مبـاين األمـم املتحـدة يف أي حـادث مـن                         
وأشار اجمللس، يف تقييماته لكل حـادث، إىل أقـوال الـشهود وغريهـا مـن املعلومـات                  . احلوادث

 املقدمة إليه بشأن إمكانية حدوث نشاط عسكري بالقرب من مبـاين األمـم املتحـدة واحتمـال                
 لــيس مــن ضــمن صــالحياته    هاســتخدام املبــاين اجملــاورة ألغــراض عــسكرية، لكنــه ذكــر أنــ       

  .اختصاصه التوصل إىل استنتاجات بشأن هذه املسائل أو
وقــدم اجمللــس يف اســتنتاجاته عــددا مــن املالحظــات بــشأن اخلطــوات الــيت كــان ميكــن    - ٩٨

  . أقصى حداختاذها لتقليل املخاطر على املدنيني واملواقع املدنية إىل
 ٩٨٠ ٠٠٠وأشار اجمللس إىل أنه، وفقا لبيانات وزارة اخلارجيـة اإلسـرائيلية، مت إلقـاء                 - ٩٩

منشور فوق غزة خالل األيام التـسعة األوىل مـن النــزاع، باإلضـافة إىل بـث الـربامج اإلذاعيـة،               
 هجمـات   وذكر اجمللـس أن توجيـه حتـذير مـسبق فعلـي بتنفيـذ             . وإجراء آالف املكاملات اهلاتفية   

قد تطال السكان املدنيني، إال إذا مل تسمح به الظروف، يـسهم يف أداء واجـب محايـة املـدنيني              
غـري أنـه ذكـر أن قـدرة املـدنيني يف قطـاع غـزة                . من األخطار النامجة عـن العمليـات العـسكرية        

ات وذكرت التحـذير  . على االستجابة هلذه التحذيرات باالنتقال إىل أماكن آمنة حمدودة للغاية         
سيقـــصف ويـــدمر أي مـــبىن أو موقـــع حيتـــوي علـــى ذخـــائر  ”أن جـــيش الـــدفاع اإلســـرائيلي 

؛ ولكن اجمللس ذكر أنه ال ُينتظر من املدنيني يف كـثري مـن احلـاالت أن يكونـوا علـى                     “وأسلحة
علم بأن مباين بعينها ُتستخدم يف الواقع لتلـك األغـراض، أو أن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي قـد                     

وعلـى الـرغم مـن اإلفـادة بأنـه كـثريا مـا كـان يوجـه حتـذير              .  لتلك األغراض  يظن أهنا تستخدم  
حمدد للمدنيني القاطنني بالقرب من هدف عسكري، فقـد ذكـر اجمللـس أن حتـذيرات مـن هـذا                    
القبيــل مل توجــه إىل األمــم املتحــدة قبــل اســتهداف أمــاكن تقــع علــى مقربــة مــن مبــاين األمــم    

ام بــذلك بــل وكــان ينبغــي القيــام بــه وال ســيما بالنــسبة   واعتــرب أنــه كــان ميكــن القيــ . املتحــدة
مركز الربيج الصحي وجممع مكتـب منـسق األمـم املتحـدة       ما أصاب   أي  ) ح(و  ) د(ني  ثادحلل

  .اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط، يف غزة
 وذكر اجمللس كذلك أن معظم التحذيرات إما مل تشر إىل الوقت الذي سـتتعرض فيـه     - ١٠٠

معينــة للــهجوم أو مل َتــذكُر أي موقــع بعينــه علــى اإلطــالق، فاكتفــت باإلشــارة إىل نيــة منطقــة 
ــة إســرائيل     ” ــة ضــد ســكان دول . “التحــرك ضــد أي حتركــات وعناصــر تقــوم بأنــشطة إرهابي

ذكر اجمللس أنه نظـرا ملـضمون التحـذيرات العـام غـري احملـدد، واتـساع نطـاق االعتـداءات            كما
 ومنـع الـسكان املـدنيني مـن مغـادرة قطـاع غـزة، كـان املـدنيون          علـى مجيـع املراكـز الـسكانية،    



A/63/855 
S/2009/250  
 

09-33892 31 
 

يستجيبون باطراد للتحذيرات العامة وحيمون أنفـسهم مـن االعتـداءات املـستمرة بالبحـث عـن                 
. مالذ داخل مباين األونروا، مفترضني أن مباين األمم املتحـدة سـتكون مبنـأى عـن االعتـداءات                 

قـصدوا مالجـئ األونـروا ارتفعـت بـشكل حـاد بعـد أن        وأعلن اجمللس أن أعداد املدنيني الـذين     
ينــاير / كــانون الثــاين٥ و ٣ منــشور حتــذيري يف ٦٠٠ ٠٠٠ألقــى جــيش الــدفاع اإلســرائيلي  

ينـاير املـدنيني   / كـانون الثـاين    ٥وبعد أن دعت برامج إذاعية بثهـا جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي يف               
س أن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي ال بـد أنـه        واعتـرب اجمللـ   . إىل التوجه إىل مراكز معينـة يف املدينـة        

كــان يتوقــع، بإصــداره هــذا العــدد الكــبري مــن التحــذيرات، أن يــستجيب الكــثري مــن املــدنيني    
بالبحث عن مالذ بعيدا عن منازهلم، وكان مـن واجبـه مراعـاة تـنقالت الـسكان املـدنيني هـذه                     

. رة هائلة علـى املراقبـة اجلويـة       أثناء قيامه بالعمليات العسكرية، وهو الذي ُيفترض امتالكه لقد        
واعتــرب اجمللــس أنــه ينبغــي النظــر يف هــذا الــسياق إىل املــسؤولية عــن احلــوادث الــيت وقعــت يف     
مالجئ الطوارئ املؤقتة التابعة لألونروا، وعلى وجـه التحديـد حـاالت مـدارس أمسـاء وجباليـا                  

  .وبيت الهيا التابعة لألونروا، وجممع مكاتب األونروا امليدانية
 ويف ما يتعلق هبذه احلوادث النامجة عن العمليات العسكرية اليت نفذها جـيش الـدفاع                - ١٠١

مت بذل اجلهود الكافية واختـاذ االحتياطيـات        القبول بأنه   اإلسرائيلي، تبني للمجلس أنه ال ميكنه       
مــم الوافيــة حبيــث تــضطلع احلكومــة اإلســرائيلية مبــسؤولياهتا املتمثلــة يف احتــرام حرمــة مبــاين األ 

ــدنيني       ــة املـ ــة يف محايـ ــسؤولياهتا املتمثلـ ــي مبـ ــا، أو تفـ ــدخل فيهـ ــدم التـ ــا وعـ ــدة وممتلكاهتـ املتحـ
ــم املتحــدة    ــاين األم ــة يف مب ــدفاع    . واملمتلكــات املدني ــال جــيش ال وخلــص اجمللــس إىل أن أعم

اإلسرائيلي تنطوي علـى درجـات متفاوتـة مـن اإلمهـال أو الالمبـاالة إزاء مبـاين األمـم املتحـدة                      
مـن قتلـى وجرحـى    جنـم عنـها   ة موظفيها وغريهم من املدنيني داخل تلك املباين، مع مـا            وسالم

ويف حالــة مدرســة جباليــا التابعــة لألونــروا،  . وأضــرار ماديــة جــسيمة وخــسائر يف املمتلكــات 
خلص اجمللس إىل أن االحتياطات اليت قد يكون جيش الدفاع اإلسـرائيلي اختـذها حلمايـة مـبىن                  

تكن كافية، يف حني يتعني حتديـد مـسؤولية الطـرفني بـشأن العـدد الكـبري مـن                   األمم املتحدة مل    
املــدنيني الــذين قتلــوا وأصــيبوا خــارج املدرســة، وذلــك وفقــا لقواعــد ومبــادئ القــانون الــدويل  

  .اإلنساين، ويلزم إجراء املزيد من التحقيق يف هذا األمر
  

  رائيليمسؤوليات األمم املتحدة واالتصال مع جيش الدفاع اإلس    
ــم املتحــدة       - ١٠٢ ــروا وإدارة األم ــوظفي األون ــاقش بالتفــصيل مــع م ــه ن  أشــار اجمللــس إىل أن

. لشؤون السالمة واألمن ترتيبات التنـسيق واالتـصاالت بينـها وبـني جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                 
ومل يعثر على أي تقصري يف اجلهود اليت بذهلا موظفو األمـم            . كما أنه درس الوثائق ذات الصلة     

تحـــدة إلبـــالغ جـــيش الـــدفاع اإلســـرائيلي جبميـــع املعلومـــات الالزمـــة لتمكينـــه مـــن اختـــاذ  امل
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وبالنـسبة ملـدى مـسامهة      . اإلجراءات الضرورية لضمان سالمة مـوظفي األمـم املتحـدة وأمنـهم           
عدم معرفة قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي مبوقع مباين األمم املتحدة أو حبركـة مـوظفي األمـم                 

أي مــن هــذه احلــوادث، كمــا تــبني للمجلــس أن هــذه هــي احلــال بالنــسبة    املتحــدة يف وقــوع 
على األقل، ذكـر اجمللـس أن انعـدام التواصـل داخـل جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي،                   ) هـ(للحادث  

وتـبني للمجلـس أن     . وليس بني األمم املتحدة وجيش الدفاع اإلسرائيلي، هو الـسبب يف ذلـك            
ــأي شــكل مــن األشــكال يف    أي إجــراء اختــذه موظفــو األمــم املتحــدة أم    مل يتخــذوه ســاهم ب

  .احلوادث الواقعة صمن اختصاصاته
 وذكر اجمللس أن املزيد من احلوادث الـيت طالـت مبـاين األمـم املتحـدة وقعـت بعـد أن                  - ١٠٣

احتجت األمم املتحدة شـفويا وخطيـا علـى حـوادث سـابقة أعـرب جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                     
زيـد مـن الـضمانات، وأقـر بـضرورة حتـسني آليـات تنـسيق                عن أسفه العميق لوقوعها، فقـدم امل      

ويف . الشؤون اإلنسانية التابعة جليش الدفاع اإلسرائيلي، وقيـل إنـه قـد جـرى تعزيـز الترتيبـات                 
، أعلن اجمللس أن األونروا ردا منها على احلوادث اليت كـان تعـرض فيهـا موظفوهـا           دهذا الصد 

ــة    ــداء لغاي ــشآهتا لالعت ــها ومن ــاين كــانو٨وقوافل ــاير /ن الث ــاريخ  ٢٠٠٩ين ــذا الت ، أوقفــت يف ه
تنقالت موظفيها، إذ رأت أن املخاطر اليت تتهددهم تتجاوز احلد الالزم توافره للعمـل يف جـو                 

وتابع اجمللس فأشار إىل أن األمم املتحدة تلقت، يف اجتماع رفيـع املـستوى عقـد                . من السالمة 
 ضـمانات بـإيالء االحتـرام التـام ألمـن مـوظفي             ينـاير، / كانون الثاين  ٩يف مقر وزارة الدفاع يف      

 بتحـسني االتـصال وفعاليـة       اتاألمم املتحدة ومنشآهتا وعملياهتا اإلنسانية، ال سـيما عـرب تعهـد           
وأعلن اجمللس، على هـذا األسـاس، أنـه مسـح           . التنسيق الداخلي داخل جيش الدفاع اإلسرائيلي     

لس أنه شعر بـالقلق الـشديد مـن أنـه مهمـا      وذكر اجمل. ملوظفي األمم املتحدة باستئناف تنقالهتم 
كانــت التــدابري الــيت قــد تكــون اختــذت عندئــذ لتحــسني فعاليــة التنــسيق داخــل جــيش الــدفاع   
ــة يف       ــروا امليداني اإلســرائيلي، فإهنــا مل متنــع احلــادث الــذي وقــع الحقــا يف جممــع مكاتــب األون

ملدفعيـة الـيت تـسببت بأضـرار      ينـاير أو أن تـضع بـسرعة حـدا إلطـالق نـريان ا              /كانون الثاين  ١٥
األونـــروا يف بيـــت الهيـــا يف هائلـــة فيـــه، كمـــا أهنـــا مل متنـــع احلـــادث الـــذي وقـــع يف مدرســـة 

  .يناير/كانون الثاين ١٧
 ويف الواقع، ذكـر اجمللـس، أن تـصرفا جتـاوز نـداء الواجـب قـام بـه اثنـان مـن مـوظفي                          - ١٠٤

األرجــح دون وقــوع قتلــى وجرحــى  األونــروا يف جممــع مكاتــب األونــروا امليدانيــة حــال علــى  
القطـــع اإلســـفينية الـــشكل املـــشبعة دت فمـــا مل يتـــدخال، أل. وأضـــرار ماديـــة جـــسيمة للغايـــة

ــا          ــيت أزاحه ــدفاع اإلســرائيلي، ال ــذائف جــيش ال ــة والنامجــة عــن ق ــيض احملترق بالفوســفور األب
 فــوق املوظفــان مــن حتــت أحــد صــهاريج الوقــود، إىل اشــتعال الوقــود يف اخلزانــات املوجــودة   

وقد قام هذان املوظفان بـذلك معرَضـني حياهتمـا للخطـر، يف      . األرض وحتت األرض يف اجملمع    
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وقــت كانــت أغلفــة القــذائف املــصنوعة مــن معــادن ثقيلــة والقطــع اإلســفينية الــشكل املــشبعة    
مث قـدم موظفـون آخـرون ملـساعدة مـوظفي         . بالفوسفور األبيض ال تـزال تتـساقط علـى اجملمـع          

ــار الــيت كانــت     األونــروا هــذين  يف جهودمهــا الراميــة إلنقــاذ املمتلكــات واحلــد مــن انتــشار الن
وذكر اجمللس أن هؤالء املوظفني والكثري مـن مـوظفي األونـروا اآلخـرين           . مشتعلة يف املستودع  

كانوا، أثناء هذه احلوادث وسائر احلوادث الـيت حقـق فيهـا اجمللـس، حيـث تعرضـوا إلصـابات                    
ى اآلخرين، مثاال للموظفني املتفانني يف عملـهم يف األمـم املتحـدة يف       اهتموا بالقتلى واجلرح   أو

  .أوقات عصيبة من الناحية الشخصية ويف فترات من التوتر واخلطر الشديدين
 وأفاد اجمللس بأنه حبـث أيـضا مـع املـسؤولني يف األونـروا اجلهـود املبذولـة ملنـع دخـول            - ١٠٥

الــذين يــرجح اخنــراطهم فيهــا، إىل مبــاين األمــم   أي مــن املنخــرطني يف األنــشطة العــسكرية أو  
ومشلت هذه اجلهـود تـوفري التعليمـات والتـدريب للمـوظفني            . املتحدة أو إساءة استخدامهم هلا    

وتأكــد اجمللــس بالــدليل  . ملنــع هــؤالء األشــخاص واألســلحة مــن دخــول مبــاين األمــم املتحــدة  
املدارس الثالث اليت كانـت تـستخدم       امللموس أن هذه اجلهود بذهلا بالفعل موظفو األونروا يف          

، أي مـــدارس أمســـاء وجباليـــا وبيـــت الهيـــا التابعـــة )ز(و ) ج(و ) ب(كملجـــأ يف احلـــوادث 
وأشار اجمللس إىل أن قائد فرقة غـزة يف جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي أكـد، يف اجتمـاع                    . لألونروا

رس األونروا، وأقـر بـأن   مع مسؤويل األونروا، أن اجليش اإلسرائيلي مل يعثر على ذخائر يف مدا    
، وتعهـد بالعمـل علـى إعـالم         الم حلماية مدارسـها مـن أي إسـاءة اسـتع          األونروا تتبع إجراءات  

  .اجلنود بذلك
 واعترب اجمللـس أن املـزاعم العامـة الـيت أطلقتـها إحـدى الـدول األعـضاء عـن اسـتخدام                       - ١٠٦

، وذلـك بـسبب     ن الـيقني  س مـ  مباين األمم املتحدة للنشاط العسكري ينبغي أن تقـدم علـى أسـا            
خطورة هذه املـزاعم وتأثريهـا يف انطباعـات النـاس عـن املنظمـة وآثارهـا اخلطـرية علـى سـالمة                       

وأقر اجمللس بأن مالبسات احلوادث اليت وقعـت        . وأمن موظفيها يف منطقة العمليات العسكرية     
شكل خــالل العمليــات العــسكرية وجــذبت اهتمــام وســائط اإلعــالم قــد ال ُتعــرف بكاملــها بــ  

غري أن اجمللس ما زال يشعر بقلق بالغ إزاء البيانات األولية اليت أدىل هبـا جـيش الـدفاع                   . فوري
  :باسم احلكومة اإلسرائيلية بشأن حالتني مهاالناطقون اإلسرائيلي و

حيث ذكر أن جيش الـدفاع اإلسـرائيلي كـان يـرد علـى إطـالق عناصـر           ) ج(احلادث    •  
 مدرســة جباليــا التابعــة لألونــروا، وأن عناصــر  مــن محــاس لقــذائف اهلــاون مــن داخــل 

ــة كانـــت      ــا، وأن املدرسـ ــيطروا عليهـ ــم سـ ــة أو أهنـ ــئني يف املدرسـ ــانوا خمتبـ ــاس كـ محـ
  .باملتفجرات مفخخة
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حيـث ذكـر أن حركـة محـاس أطلقـت النـار مـن جممـع مكاتـب األونـروا                     ) و(احلادث    •  
  .امليدانية قبل أن تصيبه مدفعية جيش الدفاع اإلسرائيلي

 وتبني للمجلس أن هذه املزاعم غري صحيحة، وأهنـا اسـتمرت حـىت بعـد أن كـان مـن           - ١٠٧
املفترض معرفة أهنا غري صـحيحة، وأنـه مل يـتم التراجـع عنـها أو اإلعـراب عـن األسـف بـشأهنا                        

وأشـار اجمللـس إىل أن زعـم إطـالق النـار مـن مدرسـة جباليـا التابعـة                    . عالنية على النحو الالزم   
وقــــت كتابــــة هــــذا التقريــــر، ال يــــزال منــــشورا علــــى موقــــع وزارة لألونــــروا كــــان حــــىت 

  .اإلسرائيلية اخلارجية
  

  املسائل اليت تتطلب مزيدا من التحقيق    
تقتــضي منــه النظــر يف ) ج( ذكــر اجمللــس أن اختــصاصاته بــشأن التحقيــق يف احلــادث  - ١٠٨

يا التابعة لألونـروا، ويف     الوفيات واإلصابات اليت وقعت يف املناطق اجملاورة مباشرة ملدرسة جبال         
وأشــار إىل أن هــذا احلــادث اســتتبع أعلــى اخلــسائر يف . اإلصــابات الــيت وقعــت داخــل املدرســة

وأشار اجمللس إىل استنتاجاته بـأن      . األرواح من أي حادث من احلوادث املشمولة باختصاصاته       
 الـدفاع   هذه الوفيـات واإلصـابات جنمـت عـن قـذائف هـاون مـن العيـار الثقيـل أطلقهـا جـيش                      

وذكر اجمللس أنه مل يتمكن، نظرا للقيود اليت كـان خاضـعا هلـا، مـن التحقـق علـى                    . اإلسرائيلي
حنو كاف من عدد تلك الوفيات اليت مشلـت نـساء وأطفـاال، ومـن عـدد اإلصـابات وطبيعتـها،                  

ورأى اجمللـس أنـه يلـزم إجـراء حتقيـق أوسـع             . ومن األحوال الشخصية جلميع القتلى واملـصابني      
ا يف هذه الوفيات واإلصابات لتحديـد مـسؤوليات الطـرفني وفقـا لقواعـد القـانون الـدويل                   نطاق

  .اإلنساين ومبادئه
 وتابع اجمللس فأشار إىل أنه أصبح، يف سياق حتقيقاتـه، علـى علـم بعـدد مـن احلـوادث                     - ١٠٩

 مـشمولة باختـصاصاته، واعتـرب أن علـى األمـم املتحـدة            مل تكـن    اليت تسببت بوفيات وإصابات     
مسؤولية خاصة لضمان إجراء حتقيق واف فيها بسبب عمل الضحايا يف املنظمـة أو غـري ذلـك                

وأشار اجمللس كذلك إىل أنه على علم أيضا بوجـود الكـثري مـن              . من العالقات اليت تربطهم هبا    
احلاالت غري املشمولة باختصاصاته، اليت أصـيبت فيهـا ممتلكـات األمـم املتحـدة بأضـرار ماديـة                    

ــة الر”ة خــالل فتــر  وأشــار إىل أن هــذه املمتلكــات تــشمل وفقــا     . “ املــسكوبصاصــعملي
كانت تستخدم مخـس منـها      ( مدرسة التابعة لألونروا     ١٢٠ مدرسة من أصل الـ      ٣٦لألونروا،  

 التابعـة   ١٧ مراكـز صـحية مـن أصـل املراكـز الــ              ٧، و   )مالجئ طوارئ مؤقتة يف ذلك الوقـت      
  . التابعة لألونروا١١ الـ لألونروا ومركزي توزيع من أصل املراكز
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  التوصيات    
 مشلت اختصاصات اجمللس تقدمي توصيات بـشأن أي إجـراءات يعتـرب الفريـق أن علـى             - ١١٠

األمم املتحدة اختاذها، مبا يف ذلـك أيـة إجـراءات أو تـدابري ينبغـي اختاذهـا لتفـادي تكـرار هـذه                        
  :وقدم اجمللس التوصيات التالية. احلوادث

  
 واجلرب التعويضب يتعلق ما يف    

 ١ التوصية    

 احلكومـة  مـن  رمسـي  إقـرار  علـى  للحـصول  املتحدة األمم تسعى بأن اجمللس أوصى  
 مـن  النـار  أطلقـوا  قـد  الفلـسطينيني  أن زعمـت  الـيت  العامة البيانات صحة بعدم اإلسرائيلية

 مكاتـب  جممـع  داخـل  ومـن  ينـاير /الثـاين  كـانون  ٦ يف لألونروا التابعة جباليا مدرسة داخل
 .البيانات تلك لصدور تأسف وأهنا يناير/الثاين كانون ١٥ يف ةامليداني األونروا

  
 ٢ التوصية    

حملاسبة املسؤولني والتقـدم     املناسب اإلجراء املتحدة األمم تتخذ بأن اجمللس أوصى  
ــضات   ــات لتحــصيل التعوي ــع اســترداد أوبطلب ــالغالتكــاليف  مجي ــها الــيت واملب  األمــم دفعت

 :يلي مابشأن  ، وذلكاملتحدة

ــاة  •   ــاين داخــل ثالــث طــرف أي أو املتحــدة األمــم مــوظفي إصــابة أو وف   األمــممب
 املتحدة؛

فيهـا الـيت تـضررت      موظ ممتلكـات  أو املتحـدة  األمـم  ممتلكات استبدال أو إصالح  •  
 دمرت أو فقدت أو

 اليت ا،فقداهن أو هادمار أواملمتلكات  ضررت أوجبروح  اإلصابة أو الوفاة حاالت يف وذلك
   .آخر طرف أي أو محاس أو يةسرائيلاإل كومةاحل مسؤولية فيها تثبت

  
 ٣ التوصية    

 مــن املــدنينيإىل  املــساعدة تقــدمي علــى املتحــدة األمــم تــشجع بــأن اجمللــس أوصــى  
 املتحـدة،  األمممباين   داخلقُتلوا أو أصيبوا جبروح      الذين املتحدة األمم لدى لعاملنيا غري
 وجيـب  .أسـرهم  أفـراد  أحد تويف أو لإلصابة بأنفسهم تعرضوا الذين ريناآلخ املدنيني وإىل
واألطــراف االصــطناعية  الطــيب العــالجتــوفري  أمــور، مجلــة يف املــساعدة، تلــك تــشمل أن
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 الــذين األطفــال الحتياجــات خــاص اهتمــام إيــالء وجيــب .االجتمــاعي - النفــسي والــدعم
 .للضحايا رعايةال مقدمي واحتياجات للرتاع، نتيجة تأذّوا نفسيا

  
 املستقبليف  بالتنسيق يتعلق ما يف    

 ٤ التوصية    

 آلياهتــا تعزيــز اإلســرائيلية احلكومــة مــن املتحــدة األمــم تطلــب بــأن اجمللــس أوصــى  
 مـوظفي  تعـرض  عـدم  تكفـل  حبيـث  ،اإلسـرائيلي  الـدفاع  جيش آليات سيما وال الداخلية،

 ضـد  ةمـستقبلي  ةعـسكري  يةعمل أي نفيذت حال يف للخطر ومبانيها وعملياهتا املتحدة األمم
 جهـة  تعـيني  اإلسـرائيلية  احلكومـة  مـن  املتحدة األمم تطلب بأن أيضاً اجمللس وأوصى .غزة

 التنسيق بترتيبات متعلقة مشاكل بأي تبلغها أن املتحدة لألمم ميكن املستوى رفيعة تنسيق
 املتحــدة األمــم مــوظفي مجيــع أمــن لكفالــة معاجلتــها الــضروري مــن أنــه تــرى والتــصاريح

  .آمن جو يف غزة يف عملياهتا واستمرارومبانيها 

 ترتيبـات  تعزيـز  اإلسـرائيلية  احلكومـة  من املتحدة األمم تطلب بأن اجمللس وأوصى  
 أي خـالل  غـزة  داخـل بأمـان    مركباهتـا  أو/و املتحـدة  األمـم  موظفي تنقل أجل من التنسيق
 خطيـة  ردود تقـدمي  املعدلـة،  جـراءات اإل إطـار  يف تكفل، وأن مستقبلية، عسكرية عمليات
 .تصاريح على احلصول طلبات على

  
 ٥ التوصية    

يف حـال    تعهـد، ال اإلسـرائيلية  احلكومة من املتحدة األمم تطلب بأن اجمللس أوصى  
تحـذير  ب املتحـدة،  األمـم  مبـاين    مـن  بالقربستقبل  يف امل  عسكرية عمليةاعتزامها تنفيذ أي    

 مـن  غريهـم  أو موظفيهـا  أمـن  كفالـة  مـن  هالتمكينـ  كـاف  قـت و قبـل  ،مسبقاًاألمم املتحدة   
 . مبانيها وسالمتهمداخل املتواجدين املدنيني

  
 ٦ التوصية    

، لـدى   تعهـد ال اإلسـرائيلية  احلكومـة  مـن  املتحـدة  األمـم  تطلـب  بـأن  اجمللس أوصى  
 نقـل ب عسكرية، ألغراض املتحدة األمم مباين   استخدامب تفيد معلومات لديها بأناعتقادها  

 تـابع  آخـر  كيـان ألي   أو لألونـروا  العليـا  اإلدارة إىل وسـرية  فورية بصورة املعلومات تلك
يف  التحقيـق االضـطالع مبـسؤولية      مـن  فيهمـا  املسؤولني لتمكني باألمر معين املتحدة لألمم
 .املناسب اإلجراء واختاذ األمر
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 شادةإ    

  ٧ التوصية    
 وسـكوت  كـالرك  جـودي  ونـروا األ مبـوظفي  خاصة إشادة باإلشادة اجمللس أوصى  
 تفـادي  أجـل  مـن  ٢٠٠٩ ينـاير /الثاين كانون ١٥ يف شجاع عمل من به قاما ملا آندرسون
 العـسكري  العمـل  أثنـاء  ةامليدانيـ  األونـروا  تبامك جممع يف املخزن الوقود يف النار اشتعال

 دةمبــساع بــه، قامــا ومــا اجملمــع،وطــال  اإلســرائيلي الــدفاع جــيش بــه قــام الــذياملتواصــل 
 .للخطر حياهتما معرضني باجملمع حلقت اليت واخلسائر األضرار من للحد آخرين،

  
 بالتحقيقات يتعلق ما يف    

 ٨ التوصية    

 األمني وعد قد كان احلني ذلك يف يسرائيلاإل وزراءال رئيس أن إىل اجمللس،أشار    
 هلـا  تعرضـت  الـيت  احلـوادث  يف التحقيقاملتعلـق بـ    تقريـر ال علـى  املتحدة األمم بإطالع العام

  .التقرير على احلصول طلبها املتحدة األمم متابعة بضرورةوأوصى  املتحدة، األمممباين 

 بـإجراء  تعهـد ال اإلسـرائيلية  احلكومـة  من املتحدة األمم تطلب بأن اجمللس وأوصى  
ــات ــة حتقيق ــوادث أي يف فوري ــع يف املــ  ح ــسبب ب   ستقبل تق ــا، تت ــذ عملياهت ــاء تنفي ــاةأثن  وف

أو حتــدث يف أثنــاء  املتحــدة، األمــمبــاين مب أضــرارب أو املتحــدة األمــم يف مــوظفني إصــابة أو
ــنجم عمليــات األمــم املتحــدة،    الــدفاع جــيش بــه قــام عــسكري عمــل عــن يبــدو مــا يفت

 حتقيــق جملــس وألي العــام لألمــني التحقيقــاتاملتعلــق هبــذه  تقريــرال يتــاح وأن اإلســرائيلي
فرصـة   ةُتمـنح هـذه اهليئـ      وأن املناسـب؛  الوقـت  يف امالعـ  األمـني  ينـشئها  قـد  حتقيـق  هيئة أو

 عملياتيـة  أو تنـسيقية  مبـسؤوليات  يـضطلعون  الـذين  اإلسرائيلي الدفاع جيشأفراد   مقابلة
 .حتقيقية أو
  

 ٩ التوصية    

 يف وفعالـة،  فوريـة  حتقيقـات  إجـراء ليتـسىن    املتحدة، األمم تنظر أنب اجمللس أوصى  
 ألمـم فيـه ا   تواجـد ت موقـع  أيإىل   بـسرعة  متمرسـني  ققـني حمإليفـاد    احتياطية ترتيبات وضع
 ويف ةالعـسكري الـشؤون    يف خـرباء  فـيهم  مبـن  النـوع،  هذا من خرباء فيه يتوفر الو املتحدة
 إجــراء ميكنــهم الــصلة، ذات األخــرى اخلــربة وجمــاالتوالتحقيــق اجلنــائي  الــذخائر جمــايل

 هيئــة أي أو التحقيــق جملــس مقيــا قبــل وحفظهــا وتــسجيلها األدلــة وتقيــيم أوليــة حتقيقــات
 .املعنية املواقع إىل بزيارات أخرى حتقيق
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 ١٠ التوصية    

علـى   لألونـروا،  العام املفوض مع بالتشاور العام، األمني حيرص بأنه اجمللس أوصى  
 األونـروا،  يف مـوظفني  إصـابة  أو وفـاة استتبعت   اليت األخرى دثااحلو يفالتحقيق بسرعة   

 تــشملها مل الــيت ،األونــروابــاين مب ماديــة اأضــرار أو/و لــهم،عم أوقــات خــارج أو أثنــاء
 .التحقيق جملساختصاصات 

  
 ١١ التوصية    

 يف احملـددة  ةالتـسع  احلـوادث  يف التحقيـق  علـى  مقتـصراً  كـان  عمله أن إىل اجمللس أشار  
 املخـول  الـصالحيات  أو عملـه  نطـاق  ضـمن  من يكن مل أنه إىل أيضاً وأشار .إطار اختصاصاته 

 مــسؤوليةبتحديــد  املتعلقــة احلــوادث تلــك جوانــب مجيــع بــشأن اســتنتاجات إىل توصــلال هبــا
 اجمللـس  ذكـر  الـصدد،  هـذا  ويف .الـدويل  اإلنـساين  القـانون  ومبـادئ  لقواعـد  وفقاًالطرفني عنها   

الـيت اسـتتبعت     وادثاحلـ  مالبـسات  مجيـع  يف كاملـة  بـصورة  التحقيـق  مـن  يتمكن مل أنه حتديداً
وتـسببت   لألونـروا  التابعـة  جباليـا  ملدرسـة  ةمباشـر املنطقـة اجملـاورة     يف توقعـ و واإلصـابة  الوفاة

 .املـشمولة باختـصاصاته    احلـوادث أي حـادث مـن       مـن  األرواح يف اخلـسائر  مـن  األكـرب بالعدد  
 التــابع غــزة تــدريب مركــز مــن متــدربني تــسعة وفــاة إىل ىأدالــذي  احلــادث إىل أيــضاً وأشــار
 األونـروا  جملمـع  مباشـرة  اجلهـة املقابلـة    يف ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كانون ٢٧ يفووقع   لألونروا

 عــن نتجــت الــيت واألضــرار واإلصــابة الوفــاة حــاالت أنفــاعترب  اجمللــس وتــابع .غــزة مدينــة يف
 غـزة،  يف مأهولـة  حـضرية  مناطق على بيضاأل سفوروفال على حتتوي دخانية مقذوفات إطالق

األونـروا يف    مدرسـة  وحـادث  ةامليداني ونروااأل تبامك جممع يف وقعالذي   احلادث ذلك يف مبا
 . ومبادئـه  الـدويل  اإلنـساين  القـانون اسـتنادا إىل قواعـد       الدراسـة  مـن  امزيـد تقتـضي    الهيا، بيت

مــن ضــمن حــوادث علــى  أمثلــة هــذه أن متامــاً يــدرك أنــه إىل عامــة، بــصورة اجمللــس، وأشــار
 أنـه  وذكـر  .مـدنيون  ياضحا فيها وقع املسكوب الرصاص عملية خالل وقعت عديدةحوادث  

 اإلنـساين أن القـانون     فيهاوُزعم   مدنيون فيها تلقُ اليت احلاالت يف شاملة حتقيقات إجراء يتعني
 .االقتــضاء عنــد املــسؤولني وحماســبة كاملــة إيــضاحات تقــدميقــد انُتهــك، كمــا يــتعني   الــدويل
ن مـزوداً   يصدر بـه تكليـف، ويكـو       احلوادث هذهيف   حتقيق بإجراء ذلك على بناء وأوصى

 ومحـاس  اإلسـرائيلي  الدفاع جيشاملتمثلة يف انتهاك     اإلدعاءاتيستقصى  باملوارد الكافية،   
  .إسرائيل وجنوب غزة يف الدويل اإلنساين للقانون اآلخرين الفلسطينيني واملقاتلني

  


