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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال٣٢البند 

تقريـــر اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالتحقيق يف املمارســـات      
اإلسرائيلية اليت متـس حقـوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين            

      وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة
 األرض املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين يف          

  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 األمـني العـام      فيـه إىل   لبطُ الذي   ٦٣/٩٨هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة       أُعّد    

ويغطـي التقريـر   . تقريرا عن تنفيـذ القـرار  ستني الالرابعة وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا       
  .٢٠٠٩أغسطس / إىل آب٢٠٠٨ سبتمرب/ترة من أيلولالف

، يتنـاول    اليت قدمتـها مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             واستنادا إىل املعلومات    
اإلنــسان يف األرض حالــة حقــوق  لحالــة اإلنــسانية و ل مــن اجلوانــب الرئيــسية   اعــدد التقريــر

  .الفلسطينية احملتلة
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  مقدمة  -أوال   
  :ويشدد حتديدا على ٦٣/٩٨تقرير التقدم احملرز يف تنفيذ القرار يتناول هذا ال  - ١

  قطاع غزة وإسرائيل؛اإلنسان يف حالة حقوق حلالة اإلنسانية وا  )أ(  
علـى حريـة احلركـة يف األرض    املـشددة  القيـود  فـرض   واملنـاطق   سياسة إغالق     )ب(  

  ؛الفلسطينية احملتلة
مبــا فيهــا القــدس الــشرقية واملنــاطق  اجلــدار داخــل األرض الفلــسطينية احملتلــة،    )ج(  

  احمليطة هبا، وأثره يف التمتع حبقوق اإلنسان؛
   والقدس الشرقية؛جيمالفلسطينية والتهجري القسري يف املنطقة املنازل هدم   )د(  
  .األطفال الفلسطينيني السجناء يف إسرائيل  )هـ(  

ــتعراضميكـــن احلـــصول علـــى  و  - ٢ ــة حقـــوق اإلنـــسان  حل أكثـــر مشـــوال اسـ يف األرض الـ
 )A/HRC/12/37( حلقـوق اإلنـسان   الـسامية   مفوضـة األمـم املتحـدة       يف تقريـر    الفلسطينية احملتلـة    
 املـستوطنات مـسألة   ويتنـاول   . ٩/١-دإإعـداده بـالقرار     جملس حقوق اإلنـسان     اليت أوكل إليها    

 حملتــل،، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية واجلــوالن الــسوري ااإلســرائيلية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة
 ويعتمـد هـذا التقريـر إىل    .٦٣/٩٧ عمال بقرار اجلمعيـة العامـة        أُعد) A/64/516 ( منفصل تقريٌر

ــا       ــيت أتاحهـ ــات الـ ــى املعلومـ ــد علـ ــد بعيـ ــب حـ ــسيقمكتـ ــسانية تنـ ــشؤون اإلنـ ــور  الـ  للجمهـ
  ).http://www.ochaopt.org انظر(

  
  التقدم احملرز يف تنفيذ القرار  - ثانيا  
  لى غزةاحلصار املفروض ع  - ألف  

فـي  ف. ٢٠٠٩أغـسطس  /يف آب احلصار املفروض على قطاع غزة عامه الثالـث  دخل     - ٣
، ٢٠٠٧ هيونيـ /يف قطاع غزة يف حزيـران     زمام السلطة    محاس   ، بعد تويل  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

قيـودا   وفرضـت    حـدودها يف وجـه الـصادرات      وأغلقـت    ‘‘كيانـا معاديـا   ’’أعلنت إسرائيل غزة    
  .)١( وإليها على السفر من غزةارحظ ومشددة على الواردات

توسطت فيها مـصر بـني إسـرائيل واحلكومـة الـيت            اهلدنة اليت   (بعد انتهاء فترة التهدئة     و  - ٤
عملية الرصـاص   ، شنت إسرائيل    ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ١٩يف  )  محاس يف غزة   تترأسها

__________ 
احلكومــة األمنيــة ’’، ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ١٩انظــر وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية، النــشرة الــصحفية املؤرخــة     )١(  

  .‘‘املصغرة تعلن غزة كيانا معاديا
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ــة وحقــوق اإلنــسان وتــدهورت حالــة . ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ٢٧يف املــصبوب  احلال
وقـد تناولـت تقـارير عديـدة عواقـب العمليـة            . هذه العمليـة   املترديتان أصال قبل شنّ   ،  ةاإلنساني

؛ A/HRC/12/37انظـر علـى سـبيل املثـال          (علـى الـسكان الفلـسطينيني يف قطـاع غـزة          املذكورة  
  .)A/HRC/12/48؛ و 22 و A/HRC/10/20 و
 كانـت   ،٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢٢ أنـه حـىت       الـشؤون اإلنـسانية    تنسيقمكتب  وذكر    - ٥

أقــل مــن كميــة البــضائع املتعلقــة باملــساعدة اإلنــسانية وغــري املتعلقــة هبــا الــيت أُدخلــت إىل غــزة   
الذي كان ُيـسمح بـه قبـل تـويل محـاس زمـام الـسلطة يف                  ها األسبوعي يف املائة من متوسط    ٢٥

هــذه مــن  يف املائــة ٩٥  حــواىلاملــواد الغذائيــة والــصحية  وشــكلت . ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران
سـتهالكية غـري الـصاحلة     االواد  املـ طبيـة و  اللـوازم   الزراعيـة و  الواد  يف حني شـكلت املـ     ،  الواردات
احلكومة األمنيـة املـصغرة   قررت وسائل اإلعالم،   ذكرت  كما  و.  اخلمسة يف املائة الباقية    لألكل

ــرائيل  ــباطإلسـ ــر /يف شـ ــط٢٠٠٩فربايـ ــصار   ربـ ــام احلـ ــف يف نظـ ــ أي ختفيـ ــدم يف بـ إحراز تقـ
  .)٢(ليطا جلعاد شاألسري عن اجلندي اإلسرائيلي لإلفراجوضات املفا
شامل شــبه الــظر مقرونــةً بــاحل املفروضــة علــى االســترياد،  املــشددةذه القيــودوكــان هلــ  - ٦

أيـضا، إىل حـد بعيـد،       احلـصار   وأعـاق   . غـزة  مدمر على اقتـصاد   أثر  ،  املفروض على الصادرات  
الجتماعية والثقافيـة، فـضال عـن احلقـوق املدنيـة           طائفة واسعة من احلقوق االقتصادية وا     إعمال  

  . أدناهعلى النحو املبنيوالسياسية لسكان غزة، 
  

  احلق يف الغذاء    
ــنص   - ٧ ــادة ت ــة     ) ١( ١١امل ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب مــن العهــد ال

 يـوفر مـا يفـي     سـرته،   ألوكـاف لـه     مـستوى معيـشي     ’’احلـق يف    لكل شخص   على أن    والثقافية
األغذيـة،  احلصار اإلسرائيلي لغزة تدفق البضائع، مبا يف ذلـك         وقد أعاق    .‘‘الغذاءحباجتهم من   

   واللحــومالقمــح  األساســية، مبــا يف ذلــك دقيــق    الــسلعإىل نقــص خطــري يف  أوجِــِه يف وأّدى 
  

__________ 
 انظـر أيـضا   .Haaretz, “Hamas: Israel stabbed Egypt in the back over Gaza truce”, 18 February 2009انظـر    )٢(  

، ‘‘Statement from PM Olmert’s Media Adviser’’الرســـالة اإلخباريـــة لـــوزارة اخلارجيـــة اإلســـرائيلية،  
 ليطاجلعــاد شــ، الــيت شــددت علــى أنّ أمــن ســكان جنــوب إســرائيل واإلفــراج عــن  ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٤

اإلفـراج عـن    يتصدران األولويات حاليا وأنّ إسرائيل، من هذا املنطلق، لـن تتوصـل إىل تفـاهم علـى هتدئـة قبـل                      
  .ليطاجلعاد ش
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حاليـا حتـت خـط      )  يف املائـة   ٦٥(غالبية السكان يف غـزة      وتعيش  . ة املعلبة واملشروبات  غذيواأل
  .)٣(يف فقر مدقع)  يف املائة٣٧(هم أكثر من نصفيعيش قر، والف
بإدخــال  قرارهــا الــسماح يةســرائيلاإلكومــة احل، أعلنــت ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٢ ويف  - ٨

 علـى مـصدر     السلطات اإلسرائيلية إىل غزة شريطة موافقة     غري مقيد    بشكل   مجيع املواد الغذائية  
نتجـات الغذائيـة واللـوازم الطبيـة والقرطاسـية          بعض امل لكن رغم السماح بإدخال     و. تلك املواد 

سـكان  احتياجـات   ب  أن تفـي   أقـل بكـثري مـن     الكميـات   زال  تالكهربائية، ال   /األجهزة الصناعية و
حليـب األطفـال    ها  املواد الغذائية األخرى، مبا في    وأما  . )٤( مليون نسمة  ١,٥غزة البالغ عددهم    

ممنوعـــة حـــىت بعـــد إعـــالن احلكومـــة ظلـــت بعـــض األغذيـــة املعلبـــة واملرّبـــى، فقـــد والـــشاي و
 بـشكل    املعونـة الغذائيـة    ُيقـصد بـه   أخريا، جتدر اإلشارة إىل أن احلـق يف الغـذاء ال            و. اإلسرائيلية
عــن طريــق كــسب الــرزق  تــوفري الطعــام لنفــسه علــى اقــادراملــرء كــون ي أن يعــين، بــل أساســي
  .الئقة بسبل

  
  احلق يف الصحة واحلق يف املياه    

ــنص   - ٩ مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة       ) ١(١٢املــادة ت
بأعلى مستوى مـن الـصحة اجلـسمية والعقليـة ميكـن            ’’على حق كل إنسان يف التمتع        والثقافية
جلنــة احلقــوق االقتــصادية أشــارت إىل ذلــك ، كمــا ويتمثــل أحــد عناصــر هــذا احلــق . ‘‘بلوغــه

  .)E/C.12/2002/11انظر (، يف احلق يف املياه ١٥قم رواالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام 
شــبكيت ســرائيلية علــى اإلاهلجمــات ئي وكهربــاتيــار اللاملتكــرر يف انقطــاع وبــسبب اال  - ١٠

 شـفري  إىلت الـشبكات    وصـل ،  عمليـة الرصـاص املـصبوب     خـالل   يف غـزة     واجملـارير املياه  توزيع  
 نقـص   يف غزة بسبب   ١٣٠البالغ عددها   بئرا مائية من اآلبار      ٤٨عن العمل    ؛ وتوقفت االهنيار

تعمـل بـصورة    تقريبـا   إضـافية   مائيـة    بئرا   ٤٥وكانت  . األنابيببالكهرباء واألضرار اليت حلقت     
__________ 

 Inside Gaza: Attitudes and perceptions of the Gaza Strip residents in’’انظر برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،      )٣(  

the aftermath of the Israeli military operations‘‘ بأنـه حالـة   ‘‘ خـط الفقـر   ’’ُيعـرَّف . ٢٠٠٩فربايـر  /، شـباط
 شـاقل إسـرائيلي     ٢ ٠٠٠األسر املعيشية املكونة من اثنني من البالغني وأربعة أطفال، اليت يبلغ دخلـها الـشهري                

 الفقـر املـدقع بأنـه حالـة األسـر املعيـشية        وُيعـرَّف . أو أقـل  )  دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة      ٥٠٠(ديد  ج
ــشهري       ــها ال ــغ دخل ــالغني وأربعــة أطفــال، الــيت يبل ــنني مــن الب ــة مــن اث ــد  ١ ٠٠٠املكون  شــاقل إســرائيلي جدي

ت إســــرائيلية جديــــدة  شــــاقال٥,٥أو أقــــل، أي حــــواىل ) دوالرا مــــن دوالرات الواليــــات املتحــــدة ٢٥٠(
  .للشخص يف اليوم) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١,٣٧٥(

ة اليت ُسـمح بإدخاهلـا إىل      غذائيالمدادات   على سبيل املثال، قدِّرت اإل     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩ إىل   ٢يف الفترة من      )٤(  
 يف املائـة؛ والقرطاسـية   ٥بنـسبة  وقـّدرت اللـوازم الطبيـة    .  يف املائة من احتياجات غزة األسبوعية     ٨١غزة بنسبة   

  . يف املائة١الكهربائية بنسبة / يف املائة؛ واألجهزة الصناعية٣املدرسية بنسبة 
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 إىل حـد  ،مـواد البنـاء  إدخـال  القيـود املفروضـة علـى      وأعاقـت   . )٥(نفـسها جزئية فقط لألسباب    
ــد، ــار اآل هــذه األنابيــب و إصــالح بعي ــةب ــاء  . املائي ــر زه ــة  ١٠ ٠٠٠ويفتق  شــخص إىل إمكاني

ــاه،   ــاه   ٦٠وال حيــصل حــواىل  الوصــول إىل شــبكة املي ــسكان علــى املي ــة مــن ال بــصورة  يف املائ
  .)٦(مستمرة

 بـسبب احلظـر   اجملـارير حمطـات معاجلـة ميـاه     ونظـرا لتعـذر إصـالح       باإلضافة إىل ذلك،      - ١١
، الـتخلص مـن     ٢٠٠٨ ينـاير /كانون الثـاين  منذ  جيري يوميا،   املفروض على استرياد مواد البناء،      

 مليـون لتـر داخـل       ٨٠ و ٥٠  تتـراوح بـني    املعاجلـة جزئيـا    وأ غري املعاجلة    اجملارير مياهمن  كمية  
. )٧( خطــريةسبب مــشاكل بيئيــة وصــحيةيــاملتوســط، ممــا األبــيض البحــر  ويف املنــاطق الــسكنية

فقـط  ائـة    يف امل  ١٠ إىل   ٥ مـن    ميـاه نقيـة صـاحلة للـشرب       تـستخَرج   لبنك الدويل،   واستنادا إىل ا  
 مـن أنّ  األمـم املتحـدة للبيئـة    برنامجتقرير صدر مؤخرا عن   حيذّر  و. )٨(من اآلبار يف قطاع غزة    

زيـادة امللوحـة مـن       ويعتـرب أنّ     .االهنيـار ري  علـى شـف   مهـا   غـزة    يف   املياه والصرف الصحي  شبكيت  
ث النـاتج  جراء تسرب املياه املاحلة بـسبب اإلفـراط يف اسـتخراج امليـاه اجلوفيـة، وكـذلك التلـو               

  .)٩(لقلقلعن مياه اجملارير والصرف الزراعي، مها مدعاة أساسية 
تشري البيانات املتاحة إىل عدة اجتاهات مثرية للقلـق يف احلالـة الـصحية لـسكان غـزة،                  و  - ١٢

ــدا ــائي،     إىل  وحتدي ــرض اإلســهال امل ــبرية يف م ــادة ك ــاعوزي ــستويات  ارتف ــو،  يف م ــف النم وق
 ١٢و  ٩ الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني األطفــال م يف أوســاط ومــستويات مرتفعــة يف فقــر الــد 

الــشهرية  اجمللــة الطبيــة الربيطانيــة ٢٠٠٩ مــارس/آذار يف اة نــشرهتــــدراستنتجت ـــــواس. هراــــش
The Lancet ّالقيــود اإلســرائيلية املفروضــة علــى حركــة األشــخاص واإلمــدادات إىل غــزة    أن 
مخـس  الـذين تقـل أعمـارهم عـن      األطفـال  يف أوسـاط ‘‘ مـشكلة وقـف منـو    ’’نشوء  سامهت يف   

 يف  ١٠ النمو بني األطفـال قـد ارتفـع إىل أكثـر مـن                وقف وذكرت الدراسة أن معدل   . سنوات

__________ 
 GISHA Legal Centre for Freedom of Movement, “Gaza electricity, water and sewage systems onانظـر    )٥(  

verge of collapse”، ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٤ نشرة إخبارية.  
 ،”Gaza water crisis prompts UN call for immediate opening of crossings“ة،مركـز أنبـاء األمـم املتحـد     انظـر   )٦(  

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣
  .املرجع نفسه  )٧(  
جلوفيـة القريبـة   الطبقـة ا املياه املستخرجة من  يف املائة من ٩٥ إىل ٩٠ة بأن نسبة منظمة العفو الدولي  باملثل، تفيد     )٨(  

  .املورد املائي الوحيد يف قطاع غزة، ملوثة وغري صاحلة لالستهالك البشريمن الساحل، وهي 
تقيــيم بيئــي لقطــاع غــزة بعــد تــصاعد األعمــال القتاليــة يف الفتــرة كــانون ’’انظـر برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،    )٩(  

  .٢٠٠٩سبتمرب /، أيلول‘‘٢٠٠٩يناير / كانون الثاين- ٢٠٠٨ديسمرب /األول
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مـستويات التلـوث احلاليـة    بلغـت  باإلضـافة إىل ذلـك،   . )١٠( عملية الرصاص املـصبوب   املائة بعد 
سبب الـذي يـ   ترات،  ينبـال خلطـر التـسمم     ه معرضـني    األطفال الرضع في  حدا جيعل   غزة  قطاع  يف  

  .)١١(‘‘الطفل األزرقمتالزمة ’’ ـما يسمى ب
 صــنفا أساســيا، ١١١ دواء أساســيا و ٧٢بــأنّ  خمــزن األدويــة املركــزي يف غــزةوأفــاد   - ١٣

 صنفا أساسـيا يـستعمل      ٥٩٦ دواء أساسيا و     ٤١٦نفدت على التوايل من القائمة اليت تتضمن        
ــ إىل ذلــك، باإلضــافة. ٢٠٠٩يونيــه /مــرة واحــدة، يف حزيــران الــيت كــان صعوبات تزايــدت ال

إىل وفــاة كــان يــؤدي للخــروج مــن غــزة، ممــا  عاجلــة إىل رعايــة احملتــاجون ملرضــى يواجههــا ا
 وفـاة ، أكـدت منظمـة الـصحة العامليـة          ٢٠٠٩أغـسطس   /آب ٣١ويف  . أحيانـا  املرضى املعنـيني  

خـارج  علـى العـالج الطـيب     نتيجـة عجـزهم عـن احلـصول         ٢٠٠٩عـام    شخصا منـذ بدايـة       ٢٢
  علـى  ٢٠٠٩ه  يونيـ /يف حزيـران   متـت املوافقـة      منظمة الـصحة العامليـة،    واستنادا إىل   . قطاع غزة 

مـن   يف املائـة     ٣٠وجرى تأخري    ، غزة لتلقي العالج الطيب    مغادرة يف املائة فقط من طلبات       ٦٨
  . منها يف املائة٢تلك الطلبات ورفض 

  
  كافاحلق يف العمل والتمتع مبستوى معيشي     

 ٦املـادة   (قـدرة النـاس علـى العمـل         سليب بالغ يف     أثرلحصار املفروض على غزة     ل نكا  - ١٤
واحملافظـة علـى مـستوى      ) من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           

غـري  ’’اإلمـدادات    على استرياد فرض حظر   الصادرات و  وأّدى منع ). ١١املادة   (كافمعيشي  
مغـادرة قطـاع غـزة، إىل تـدمري شـبه           ىل احلظـر الـذي مينـع األشـخاص مـن            ، إضافة إ  ‘‘اإلنسانية

 ١٤٠ ٠٠٠بـأن أكثـر مـن       ة  دائـرة اإلحـصاء املركزيـة الفلـسطيني       وأفادت  . كامل القتصاد غزة  
كانوا عاطلني عن العمل يف الربع األول مـن          املستعدين للعمل والقادرين عليه،      من سكان غزة  

 يف  ٣٢,٣ نـسبة مقارنـة ب  (املائة من القوة العاملـة يف غـزة          يف   ٤١,٥ مما ميثل نسبة  ،  ٢٠٠٩عام  
الـذين تقـل أعمـارهم       يف أوسـاط  البطالة  وبلغ معدل   . )١٢()٢٠٠٧املائة يف الربع الثاين من عام       

  . يف املائة تقريبا٦٠عاما  ٣٠عن 

__________ 
 Rita Giacaman et al., “Health status and health services in the occupied Palestinian territory”, Theانظـر    )١٠(  

Lancet, 7 March 2009وقد صدر موجز عن الدراسة يف صحيفة ؛ The Guardian  ٢٠٠٩مارس / آذار٥ يف.  
  .وضع املذكوربرنامج األمم املتحدة للبيئة، املانظر   )١١(  
الـذين ال يعملـون    ) من سن اخلامسة عشرة فما فـوق      (تعّرف منظمة العمل الدولية البطالة بأهنا حالة األشخاص           )١٢(  

ة تعريفا مرنـا هلـذا املفهـوم، فتـضيف      دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطيني   وتقدم  . ويبحثون بشكل نشط عن عمل    
تعدين للعمل لكن غري الساعني حاليا للبحث بشكل نشط عن          إىل تعريف منظمة العمل الدولية األشخاص املس      

  ).الذين يعرفون أيضا باحملبطني(عمل 
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، أثنــاء عمليــة الرصــاص املــصبوب القطــاع الزراعــي يف غــزة  وحلقــت أضــرار فادحــة ب   - ١٥
ــاقم زاد مــن ت ممــا ــة صــعبة أصــال  ف ــذ  حلــاملــستمر مــن جــراء اإلغــالق  حال دود قطــاع غــزة من

 يف املائـة مـن جممـوع املـساحة          ١٧ نـسبة     الـسلطة الفلـسطينية أنّ     وتقّدر. ٢٠٠٧ه  يوني/حزيران
ــا   ــذكورة، و املزروعــة دمــرت متام ــة امل ــاء العملي ــة األضــرارأنّأثن ــيت حلقــت   املباشــرة  اإلمجالي ال

دوالر  مليـون  ٨٨مبلـغ إضـايف قـدره    وُيعـزى  . )١٣( مليـون دوالر ١٨٠ بلغت   لقطاع الزراعي با
  .على مدى فترة ستة أشهراليت وقعت إىل اخلسائر غري املباشرة 

راضـي الـصاحلة للزراعـة يف غـزة         األ يف املائة مـن      ٣٠  بأنّ نسبة  بعض التقديرات وتفيد    - ١٦
سـرائيلية املتمركـزة علـى طـول        القـوات اإل  مبـا أنّ    و. )١٤(‘‘املنطقـة العازلـة   ’’بـ  يف ما يسمى    تقع  

بإطالقهـا أعـرية ناريـة حتذيريـة      راضي  تلك األ الفلسطينيني إىل   دخول   على   افرض قيود تاحلدود  
ني يف املنطقـة العازلـة ال يـستطيعون اسـتغالل           ملـزارع فإن ا ،   الذين حياولون االقتراب   األفرادعلى  

  .أراضيهم
 تمعات احملليـة املتعيـشة مـن صـيد األمسـاك     تطال اجمل  اإلسرائيلية اليت    وتشكل اإلجراءات   - ١٧

كومـة  فرضـت احل  ،  ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران فـي   ف. على األثر السليب للحـصار     آخر   يف غزة مثاال  
 الــشاطئ ســوى عــن  فلــم تــسمح هلــا باالبتعــاد علــى قــوارب الــصيد يف غــزةا قيــوديةســرائيلاإل
ــة  ٦ ــ(أميــال حبري ــا٢٠ ت حــدود الــصيد تبلــغ كان ــا  مــيال حبري يف و). ت أوســلومبوجــب اتفاق

ا جديـدة فقلـصت املـساحة الـيت ُيـسمح       قيـود يةسرائيلاإلكومة فرضت احل ،  ٢٠٠٩مارس  /آذار
لبحريـة اإلسـرائيلية هـذه القيـود باسـتخدام          وتفـرض القـوات ا    . أميال حبريـة   ٣باإلحبار فيها إىل    

ن النار على الـصيادي    يف بعض األحيان  تطلق  غزة،  على طول الساحل يف     سفن حربية متمركزة    
ــذي ــهم   نال ــروض وتعتقل ــا وراء احلــد املف ــسبب . )١٥( ُيبحــرون إىل م ــى   وب ــود املفروضــة عل القي

ــصيد، حلقــت بــ    الوصــول إىل البحــر و  ــصلة بال ــرادات ذات ال  صناعة صــيد األمســاك نقــص اإلي
  .من دوالرات الواليات املتحدةدوالر  مليون ١,٥٢ وأضرار تقدَّر مببلغ خسائر

  

__________ 
ـــالبن  )١٣(   ـــي،ـــــــــــ  :Economic Monitoring Note for West Bank and Gaza”, April 2009“ك الدولــــــ

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/EconMonitoringNoteApril09.pdf.  
ُيقصد باملنطقة العازلة املنطقة الواقعة على مسافة كيلومتر أو اثنني تقريبا إىل الغـرب، داخـل حـدود قطـاع غـزة          )١٤(  

  .مع إسرائيل
ن بــأن مــا يقــدَّر خبمــسني صــيادا اعُتقلــوا خــالل الفتــرة نفــسها وصــودر  املركــز الفلــسطيين حلقــوق اإلنــساأفــاد   )١٥(  

  .ا صغريا ومعدات صيد أخرىقاربا وقارب ٣١
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  العقاب اجلماعي    
ــسان     وكمــا أشــ   - ١٨ ــون حبقــوق اإلن ار مــسؤولون رفيعــو املــستوى يف األمــم املتحــدة معني

احلــصار املفــروض علــى غــزة عقابــا مجاعيــا، وهــو أمــر حمظــور    وبالــشؤون اإلنــسانية، يــشكل  
ــدويل    ــساين ال ــانون اإلن ــادة  و. مبوجــب الق ــنص امل ــى    ٣٣ت ــة عل ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــه  م أن

وحتظر العقوبـات اجلماعيـة     . يقترفها هو شخصيا   خمالفة مل    لىجيوز معاقبة شخص حممي ع     ال”
ــد أو اإلرهــاب   ــدابري التهدي ــع ت ــدابري االقتــصاص مــن األشــخاص   . [...] وباملثــل مجي وحتظــر ت

  .‘‘احملميني وممتلكاهتم
  

 استمرار الرتاع املسلح وإطالق الصواريخ على املناطق املدنية اإلسرائيلية  - باء  
ــة    - ١٩ ــة أعربــت اجلمعي ــرالعام ــا  ٥ة يف الفق ــشديد   ،٦٣/٩٨ مــن قراره ــق ال إزاء عــن القل

وقــوع إطــالق الــصواريخ علــى املنــاطق املدنيــة اإلســرائيلية ممــا يفــضي إىل خــسائر يف األرواح و
هجمـات بالـصواريخ ومـدافع      شـن   وواصلت اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غـزة        . إصابات

ة بــالتقرير، وخباصــة قبــل اهلــاون بــشكل عــشوائي علــى جنــوب إســرائيل خــالل الفتــرة املــشمول
 .املصبوبوأثناء عملية الرصاص 

انظـــر (ويـــورد تقريـــر بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــصي احلقـــائق بـــشأن الـــرتاع يف غـــزة     - ٢٠
A/64/490ــيت  ،تفاصــيل الطبيعــة العــشوائية هلــذه اهلجمــات  ) ، املرفــق ــات واإلصــابات ال  والوفي

ات الــصاروخية أحلقــت أضــرارا وأشــار إىل أن اهلجمــ .نتجــت عــن ذلــك يف صــفوف املــدنيني 
إىل أن هـذه   وخلـص  . ومبعبد يهودي يف إحدى احلاالت،باملنازل واملدارس يف جنوب إسرائيل
وأشــار التقريــر إىل ارتفــاع مــستوى   . ســكان مــدنينيعلــىاهلجمــات تــشكل هجومــا متعمــدا  

 عـاىن   ،الفعلـى سـبيل املثـ      .الصدمة النفـسية الـيت يعـاين منـها الـسكان املـدنيون داخـل إسـرائيل                
املائــة مــن األطفــال يف ســديروت مــن اضــطرابات نفــسية الحقــة لإلصــابة  يف  ٩٤ إىل ٧٢ حنــو

وخلـص التقريـر    . ٢٠٠٧أكتـوبر   /منظمة إسـرائيلية يف تـشرين األول      وفقا للبيانات اليت مجعتها     
 ومـا يتـصل بـذلك مـن حـاالت إغـالق للمـدارس         ،إىل أن اهلجمات بالصواريخ ومدافع اهلـاون      

وكــان للــهجمات .  أثــرت ســلبا يف حــق األطفــال والكبــار يف التعلــيم ،لدراســة اعــنوانقطــاع 
 انظـر أيـضا    احلياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعـات املتـضررة  يفالصاروخية أثر سليب أيضا     

  .A/HRC/10/22  وA/HRC/10/20  و A/HRC/12/37الوثائق
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ــود   -جيم    ــة القيـــ ـــ  املفروضـــ ــسطينيني يف الــ ــل الفلـــ ــة تنقـــ ــى حريـــ ــة علـــ ضفة الغربيـــ
 الشرقية والقدس

متثل القيود الشديدة املفروضة على حرية تنقـل الفلـسطينيني الـذين يعيـشون يف الـضفة                   - ٢١
 وقـد اسـتمر فـرض هـذه القيـود يف الفتـرة قيـد                ،الغربية شاغال رئيسيا يف جمال حقـوق اإلنـسان        

 قبيـل مراكـز التفتـيش    من(وتنفذ هذه القيود من خالل جمموعة من العوائق املادية  .االستعراض
 ،املنـاطق العـسكرية املغلقـة     مثـل   ( وكذلك القيود اإلدارية والقانونيـة       ،)وحواجز املرور واجلدار  

 املركبــات تنقــل وكلــها أمــور تــؤثر يف ،)ريحاتــصالوالطــرق احملظــورة وشــروط احلــصول علــى 
 .يةالفلسطينية واملشاة الفلسطينيني يف مجيع أحناء الضفة الغربية والقدس الشرق

وتواصــل تــشييد اجلــدار يف الــضفة الغربيــة، ولــو بــوترية أبطــأ خــالل الفتــرة املــشمولة      - ٢٢
بالتقرير، رغم أن بعض التقارير تـشري إىل أن اعتبـارات امليزانيـة وغريهـا مـن االعتبـارات حتـول          

ة وأشـارت حمكمـة العـدل الدوليـة يف فتواهـا املتعلقـة باآلثـار القانونيـ                . )١٦(دون مواصلة التشييد  
إىل أن  ) Corr.1 و   A/ES-10/273انظـر   (الناشئة عن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة             

اخلـط  مـن حيـث أنـه يقـع خـارج            ،اجلدار يتناىف مع التزامات إسرائيل مبوجـب القـانون الـدويل          
 سـيقع  ،)ات كيلـومتر ٧٠٩بطـول كلـي قـدره    ( وعلـى أسـاس املـسار املقـرر للجـدار      .األخضر

  عــامخــط هدنــة ولــن يكــون علــى طــول  ، يف املائــة منــه يف الــضفة الغربيــة ٨٥يقــرب مــن  مــا
 والــذي كــان يف ذلــك الوقــت حتــت ، والــضفة الغربيــةإســرائيلاملعتــرف بــه دوليــا بــني  ١٩٦٧

مبـا فيهـا   ( يف املائـة مـن أراضـي الـضفة الغربيـة          ٩,٥ ويبقى حنو    )اخلط األخضر ( سيطرة األردن 
 . أو يف جيوب أحدثها املسار،جلدارإما إىل الغرب من ا) القدس الشرقية

وذكــرت حمكمــة العــدل الدوليــة يف فتواهــا أيــضا أنــه ينبغــي لتــشييد اجلــدار يف األرض   - ٢٣
ــة أن يتوقــف  ــة أن تفكــك   ،الفلــسطينية احملتل  ودعــت ، ولألجــزاء الــيت بنيــت يف األراضــي احملتل

ارية وحيـازات زراعيـة     االستيالء على منازل ومشاريع جت    ’’إسرائيل إىل جرب الضرر الناجم عن       
 يف املائـة  ٥٨  كم من اجلدار منذ صدور الفتـوى، و ٢٠٠وقد ُشيِّد ما يقرب من  .‘‘وتدمريها

 .نمن املسار حىت اآل

ويف مشال الضفة الغربيـة، حيـث أعلـن عـن إغـالق املنطقـة الواقعـة بـني اجلـدار واخلـط                        - ٢٤
حـــصول الفلـــسطينيني  يـــشترط ،٢٠٠٣أكتـــوبر /خـــضر بـــأمر عـــسكري يف تـــشرين األولاأل

على تصاريح إقامـة ملواصـلة العـيش        ) “منطقة التماس ”املعروفة باسم   (املقيمني يف هذه املنطقة     

__________ 
  .Amos Harel, “West Bank fence not done and never will be, it seems”, Ha'aretz on, July 2009انظر   )١٦(  
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ويواجهون تقييدا إلمكانية احلصول على اخلـدمات الـصحية وخـدمات           . )١٧(يف منازهلم اخلاصة  
نــب   وهــم معزولــون عــن الــشبكات األســرية واالجتماعيــة الــيت تقــع عــادة يف اجلا         ،التعلــيم

 فلسطيين من الضفة الغربية سـيقيم بـني اجلـدار    ٣٥ ٠٠٠ويقدر أن  . من اجلدار“الفلسطيين”
ــشييد     ــال الت ــهاء أعم ــي  ،واخلــط األخــضر مبجــرد انت ــة املق ــسطينيني يف  إضــافة إىل غالبي مني الفل

 .ةالشرقي القدس

اديــة  املوائــقويف مــا وراء اجلــدار، تقيــد مئــات مــن مراكــز التفتــيش أو غريهــا مــن الع     - ٢٥
) أكوام التراب والكتل اخلرسانية والصخور الضخمة واخلنادق واألسوار والبوابـات احلديديـة           (

 ،ويقـع معظـم مراكـز التفتـيش بعيـدا داخـل الـضفة الغربيـة         . الفلسطينيني يف الضفة الغربيةتنقل
  .)١٨( عدة كيلومترات من اخلط األخضرعلى بعد يصل حىت

 يف  ٢٠ أكثر مـن     و أ ، كيلومترا مربعا  ١ ١٥٠من  وقد صنفت إسرائيل مساحة تقرب        - ٢٦
 أكثـر مـن   ُحدد ،باإلضافة إىل ذلكو . باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة،املائة من الضفة الغربية

 يف املائــة مــن الــضفة الغربيــة بوصــفها حمميــات طبيعيــة حيظــر        ١٠ أو ، كيلــومتر مربــع ٦٠٠
مـايو  /رض مزيد من القيـود خـالل أيـار   فإضافة إىل ذلك،    .  مبا يف ذلك الرعي فيها     ،استخدامها
علــــى دخـــــول املــــزارعني والرعـــــاة الفلــــسطينيني إىل منـــــاطق يف وادي األردن ويف     ٢٠٠٩

منــاطق ُحــددت يف الــسابق كانــت قــد الــيت املنحــدرات الــشرقية حملــافظيت بيــت حلــم واخلليــل   
 . مغلقةعسكرية أو حمميات طبيعية

لـسطينيني الــدخول إىل مـا يقــرب مـن ثلــث     حيظــر كليـا علــى الف ،وباإلضـافة إىل ذلـك    - ٢٧
ــة  ــضفة الغربي ــشرقية   ،ال ــدس ال ــك الق ــا يف ذل ــصريح خــاص  ، مب ــن دون ت ــصدره اجلــيش  )١٩( م ي

__________ 
تعطى لفتـرات قـصرية   ’’ أن هذه التصاريح إسرائيلية وهي منظمة غري حكومية ،رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل ذكرت  )١٧(  

 .ها توافق علـى جتديـد     بأن مرة أخرى أمال   حكومة إسرائيل    سكان طرق أبواب  ذلك جيب على ال    ، وبعد فيما لو أعطيت  
 وحــىت ،نيســرائيليمــن غــري املــواطنني اإلن واليهــود واإلســرائيليأمــا  ؛ إال علــى الفلــسطينيني“تــصاريحالنظــام ”ال يطبــق و
  .‘‘مىت أرادوا الدخول واخلروج من املنطقة امجيعفبوسعهم لسياح ا

 B’tselem, “Forbidden Roads: Israel’s Discriminatory Road Regime in the West Bank”, August  -ظـر  ان  )١٨(  

2004, pp. 16-17.  .     انظـر أيـضا علـى سـبيل املثـال Association for Civil Rights in Israel, “State announces 

West Bank road 443 to remain segregated until May 2010”, 26 August 2009.  
يـسمى  حلـصول علـى تـصريح    ا الـضفة الغربيـة   داخـل مجيع حاملي اهلوية الفلـسطينية املقـيمني   من  ُيطلب  ٢٠٠٢منذ عام     )١٩(  

وهـو املـصطلح    -“ حلـدود ا”من أجـل عبـور   )  التفتيش الداخلية يف يهودا والسامرةمراكزند بالتنقل عاص  اخلتصريح  ال(
التفتيش والبوابات أو غريها من العوائق اليت تقع بني الـضفة  مراكز إىل لإلشارة يلي اإلسرائالدفاع جيش   يستخدمهالذي  
نـاطق  غريهـا مـن امل   أو ،إسـرائيل / والقـدس الـشرقية   ،)املنطقة الواقعة بني اجلدار واخلـط األخـضر        (تماسمنطقة ال و ،الغربية

  .قيدة الدخول أو مغلقةامل
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وحىت بوجود تصريح خـاص، حيظـر دخـول هـذه املنـاطق املقيـدة الـدخول بـسيارة          .اإلسرائيلي
 .)٢٠(حتمل لوحة أرقام فلسطينية يف مجيع الظروف

، وتفـضي إىل حـاالت   )٢١(دة حد انتهاك احلق يف حريـة التنقـل  وتبلغ هذه القيود الشدي     - ٢٨
 مـن   ٦املـادة   ( مبا فيها احلق يف العمـل        ،فيها الفلسطينيون بشكل فعلي من ممارسة حقوقهم      مينع  

 واحلـق يف مـستوى معيـشي        ،)العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         
وخلـصت   ).١٣املـادة  ( واحلـق يف التعلـيم   ،)١٢املـادة  ( واحلـق يف الـصحة   ،)١١املـادة  (الئـق  

حمكمة العدل الدولية إىل أن العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والعهـد الـدويل                    
 علـى حـد سـواء يف الـضفة          نياخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يبقيـان منطـبق          

ن الفلـسطينيني يـشكل يف جمملـه انتـهاكا اللتزامـات             وأن نظام تقييد حرية تنقل الـسكا       ،الغربية
  .)٢٢(إسرائيل الدولية مبوجب هاتني االتفاقيتني

  
  هدم املنازل والتشريد القسري يف املنطقة جيم ويف القدس الشرقية  -دال   

تفــرض سياســات التخطــيط اإلســرائيلية قيــودا شــديدة علــى بنــاء مــساكن جديــدة            - ٢٩
 )٢٣( املنطقـة جـيم     القـدس الـشرقية ويف      يف سـيما  الطينية احملتلـة، و   للفلسطينيني يف األرض الفلـس    

فـرخص بنـاء منـازل جديـدة ال متـنح إال نـادرا، ومنـازل الفلـسطينيني الـذين           . الضفة الغربيةمن
حيملون هويات خاصة بالضفة الغربيـة أو بالقـدس الـشرقية هتـدم يف أحيـان كـثرية علـى أسـاس                 

إال أن هـذا   . غـري قانونيـة  بـىن بناء الضرورية ممـا جيعلـها   أهنا شّيدت دون احلصول على رخص ال
 والناجتـة عـن     متييـز حبـق الفلـسطينيني يف القـدس الـشرقية          املنطويـة علـى     ثار  اآلالتربير يتغافل عن    

__________ 
 Movement and Access restriction in the West Bank: Uncertainty and inefficiency in the Palestinian.انظـر   )٢٠(  

Economy, World Bank Technical Team, 9 May 2007.  
حنـو قـانوين داخـل      يوجـد علـى     لكـل فـرد     ’’علـى أن     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       من ١٢املادة  تنص    )٢١(  

  .‘‘ فيهإقليم دولة ما حق حرية التنقل
كمـة إىل أن احلمايـة الـيت    احملخلـصت    حيـث ،١١٣- ١٠٢  الفقـرات ،اجلـدار املتعلقـة ب فتوى حمكمة العدل الدولية انظر    )٢٢(  

ــرتاع املــسلح     ــسان ال تتوقــف يف حــاالت ال ــات حقــوق اإلن ــة   ،توفرهــا اتفاقي ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب  وأن العهــد ال
 بالنـسبة  منطبقـة صادية واالجتماعيـة والثقافيـة واتفاقيـة حقـوق الطفـل       الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـ    والعهـد  ،والـسياسية 

ولكنـهم يقيمـون     لواليتـها القـضائية      اخلاضـعني  األفـراد    يف مـا يتعلـق بأولئـك       وحـىت    ،لألفراد اخلاضعني لواليتـها القـضائية     
  .إقليمها اخلاصخارج 

ء مبـا يف ذلـك التخطـيط والبنـاء يف املنطقـة           تتحكم إسرائيل يف املسائل األمنية والشؤون املدنية على حـد سـوا             )٢٣(  
بني املنطقـتني ألـف   الروابط املتداخلة ونظرا إىل  . يف املائة من الضفة الغربية٦١جيم، اليت تضم ما يقرب من 

وباء، وكالمها جمزأ وحماط باملنطقة جيم، واملنطقة جيم، فإن حتكم إسرائيل يف املنطقة األخـرية ال يـؤثر فقـط                    
 أيضا علـى آفـاق تنميـة كـل جمتمـع       ذلك التحكمؤثريبل  . داخل نطاقهامنازهلمني الذين تقع على الفلسطيني

  .حملي يف الضفة الغربية وعلى التفاعل بني تلك اجملتمعات
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فعلـى سـبيل   .  ورفـض مـنح الـرخص    التخطيط والبنـاء  قوانني  تطبيق قوانني التقسيم إىل مناطق و     
 املنـاطق  يف ٢٠٠٠  و١٩٩٦عـامي   يف جمـال البنـاء بـني         املـسجلة  املخالفـات املثال، كـان عـدد      

أعلى بأربعـة أمثـال ونـصف عـن عـددها يف املنـاطق الفلـسطينية                )  خمالفة ١٧ ٣٨٢ (ةاإلسرائيلي
 ذلـك، فـإن عـدد أوامـر اهلـدم الـصادرة يف القـدس        مـع و ). خمالفـة ٣ ٨٤٧(يف القـدس الـشرقية   

. )٢٤() أمــرا٣٤٨( القــدس الــشرقية عــددها يفكــان أقــل بــأربع مــرات مــن )  أمــرا٨٦(الغربيــة 
ــر ويف ــاين الفت ــاير /ة بــني كــانون الث ــه /متــوز و٢٠٠٨ين ــا جمموعــه   ،٢٠٠٩يولي ــدمري م  جــرى ت

 السكنية وغري السكنية على حـد سـواء يف املنطقـة جـيم ويف القـدس الـشرقية،                   يناباملمن   ٥٥٢
  .)٢٥(ألسباب تعود بشكل رئيسي إىل افتقارها إىل رخص بناء

 إىل التــشريد  ا شخــص ١٩٤س الــشرقية وحــدها، تعــرض مــا ال يقــل عــن      ويف القــد  - ٣٠
 املنـازل  نتيجـة عمليـات هـدم        ٢٠٠٩يوليـه   /ينـاير إىل متـوز    /القسري يف الفترة من كانون الثـاين      
 أن بلديــة القــدس ذُكــر ،٢٠٠٩يونيــه /ويف أواخــر حزيـران . الـيت نفــذهتا الــسلطات اإلســرائيلية 

 املبنيـة دون رخـصة   املنـازل  يف املائة من     ٧٠مليات هدم   أعلنت أهنا كانت تنظر يف جتميد ع       قد
وذكر مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية     .تواصلتإال أن عمليات اهلدم . )٢٦(يف القدس الشرقية

 أمــر هــدم ١ ٥٠٠ تــشري إىل وجــود أكثــر مــن “تقــديرات حمافظــة” ٢٠٠٨أغــسطس /يف آب
 .فيذ يف القدس الشرقيةنلترهن ا

ففــي حــي ســلوان يف  .)٢٧( احتمــال اهلــدم علــى نطــاق موســع وتواجــه بعــض األحيــاء  - ٣١
 مـرتال مهـددا باهلـدم، األمـر الـذي حيتمـل أن يـشرد                ٩٠القدس الشرقية، يوجد مـا يقـرب مـن          

ويف حـي الـشيخ جـراح الواقـع يف وسـط القـدس الـشرقية، ميكـن أن          . شـخص  ١ ٠٠٠حوايل  
يعارضـون حقـوقهم يف ملكيـة        مقيما إلخالء حمتمل ألن املستوطنني اإلسرائيليني        ٤٧٥يتعرض  
 الغـاوي وحنـون   ت الـسلطات اإلسـرائيلية عـائليت   طـرد  ،٢٠٠٩أغسطس / آب٢ويف  .منازهلم

__________ 
  .انظر البنك الدويل، املوضع املشار إليه آنفا  )٢٤(  
يف الربــع األول مــن و .٢٠٠٩ يوليــه/ متــوز١٥مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية لغايــة  بيانــات اســتنادا إىل   )٢٥(  

وأثرت عمليـات اهلـدم   .  مرتال١٤ مبا يف ذلك، بىنم ١٧ما ال يقل عن  دم يف القدس الشرقيةُه،  ٢٠٠٨ عام
  . طفال٢٩ منهم، من بينهم ٤٩ شخصا، وأدت إىل تشريد ٥٥املذكورة على ما جمموعه 

 يف املائة من املنازل الـيت صـدرت         ٧٠يات هدم   تالحظ اللجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم املنازل أن جتميد عمل          )٢٦(  
  . للهدما مرتل معرض٦ ٠٠٠بشأهنا أوامر هدم ُينتظر تنفيذها يترك مع ذلك 

 شخص من إعمال أوامـر اهلـدم الـيت تنتظـر التنفيـذ يف            ٣ ٦٠٠على سبيل املثال، ميكن أن يتضرر ما جمموعه           )٢٧(  
مكتـب تنـسيق الـشؤون    .  حـي الثـوري ووادي ياسـول   تل الفول يف بيـت حنينـا، وخلـة العـني، والعباسـية يف         

ــة    ــسطينية احملتل ــسانية يف األرض الفل ــسان“Planning Crisis in East Jerusalem”اإلن ــل /، ني ، ٢٠٠٩أبري
  .“Special Focus”، ٢الصفحة 

    http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_english.pdf  
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وأعـرب اجملتمـع الـدويل    . )٢٨( فلـسطينيا ٥٣ يدرشيف الـشيخ جـراح ممـا أدى إىل تـ     من مرتليهمـا    
ــن  ــاوف عـ ــديدخمـ ــات ال ةشـ ــن عمليـ ــرد مـ ــة حاليـــ  طـ ــسري اجلاريـ ــشرقية  ا القـ ــدس الـ  يف القـ
  .جيم ةواملنطق
ففـي كـل سـنة     .القـدس الـشرقية  علـى  الـسياسات اإلسـرائيلية هلـدم املنـازل     صر قتال تو  - ٣٢

ــات   ــسطينيون   ُتهــدم مئ ــا فل ــيت ميلكه ــاين ال ــة جــيم  املب ــيت تــ -يف املنطق ــا يقــرب مــن شمل  ال   م
ــا        ٦٠ ــة فيه ــى ختطــيط التنمي ــسيطر إســرائيل عل ــيت ت ــة ال ــضفة الغربي ــن ال ــة م ــك - يف املائ  وذل

وعلى غرار ما حيدث لسكان القدس الشرقية، فـإن آالفـا مـن األسـر      . رخص بناءالفتقارها إىل
الفلسطينية يف املنطقة جيم معرضـة بـشكل متواصـل خلطـر عمليـات اهلـدم بـسبب أوامـر اهلـدم                      

وتوجد جمتمعات حملية برمتها مهددة بالتشريد بسبب أوامر اهلدم اليت تنتظـر   .اليت تنتظر التنفيذ
ويف الربـع األول مـن عـام     . تانا يف حمافظـة نـابلس والعقبـة يف حمافظـة توبـاس     التنفيذ، مثل خربة

مبـا فيهـا    مـبىن ميلكهـا فلـسطينيون،        ٢٥ سجل مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية هـدم           ،٢٠٠٩
وأدت عمليات اهلـدم إىل   .سكنية يف املنطقة جيم، وذلك الفتقارها إىل رخص بناءمباين  ةتسع

 داخـل أو قـرب  وكـان مجيـع املـشردين يعيـشون      . طفـال ٣٠هم فلـسطينيا، مـن بينـ    ٤٦تـشريد  
ع ي الواقعة إىل الشرق من القدس الشرقية، واليت ُخطـط السـتخدامها يف توسـ              “١هاء  ”املنطقة  

وهنـاك مـا يقـرب مـن      .القـدس و الكـبرية مـستوطنة معـايل أدومـيم    بـني  ربط الـ املستوطنات بغية 
  . يف املنطقة جيمجاهز للتنفيذ أمر هدم ٣ ٠٠٠

ويف سياق استعراض التقرير العاشر إىل الثالث عـشر مـن التقـارير الدوريـة اإلسـرائيلية                   - ٣٣
اســتهداف ” أعربــت جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري عــن قلقهــا بــشأن   ،٢٠٠٧يف عــام 

دعوهتــا إىل وقــف هــدم ” وكــررت “الفلــسطينيني هبــدم املنــازل علــى حنــو يفتقــر إىل التناســب 
 يف القدس الشرقية، وإىل احترام حقوق امللكية بغض النظـر عـن أصـل               سيما الاملباين العربية، و  

كما أفـادت جلنـة احلقـوق االقتـصادية      .)CERD/C/ISR/CO/13انظر  (العرقي أو القومياملالك 
حــاالت ” أن  عــن احلــق يف ســكن مناســب، ٤، يف تعليقهــا العــام رقــم واالجتماعيــة والثقافيــة

 متعارضة مع مقتضيات العهد وميكن تربيرها فقـط يف أقـصى      القسري تبدو بصورة أولية    طردال
 ،E/1992/23انظــر  (“الظــروف االســتثنائية ووفقــا للمبــادئ ذات الــصلة يف القــانون الــدويل      

  .)امللحق الثالث

ومن األمـور األخـرى املـثرية للقلـق سياسـة هـدم املنـازل أو حتريزهـا يف الـضفة الغربيـة                    - ٣٤
ــة أســر ا   ــواطنني      وغــزة كوســيلة ملعاقب ــى م ــذوا هجمــات عل ــزعم أهنــم نف ــذين ُي ــسطينيني ال لفل

ويف سياق تنفيذ هذه الـسياسة،   .إسرائيليني ومن أجل ردع اآلخرين عن ارتكاب أعمال مماثلة
__________ 

  .املنطقةأعطي العقاران ملنظمة استيطانية إسرائيلية ختطط لبناء مستوطنة جديدة يف   )٢٨(  
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ينــاير / إىل هنايـة كـانون الثـاين   ٢٠٠١أكتـوبر  / مـرتال منـذ تــشرين األول  ٦٦٤هـدمت إسـرائيل   
 أعلــن وزيــر الــدفاع  ،٢٠٠٥ايــر فرب/ شــباط١٧ويف  .)٢٩( شخــصا٤ ١٨٢ فــشردت ،٢٠٠٥

، ويعــود ذلــك جزئيــا إىل اســتحالة التوصــل إىل  كتــدبري عقــايباإلســرائيلي وقــف هــدم املنــازل  
إال أن ممارسـة    . )٣٠( منـع االعتـداءات اإلرهابيـة      يفال  اعـ فنتيجة مفادها أن لتلك األعمـال تـأثريا         

 عقــب حكــم ٢٠٠٩اير ينــ/ جمــددا يف كــانون الثــاينُتطبــقعــادت كتــدبري عقــايب هــدم املنــازل 
الـشرقية يعـود إىل عائلـة عـالء         أصدرته احملكمة العليـا اإلسـرائيلية بـشأن هـدم مـرتل يف القـدس                

. )٣١(٢٠٠٨مـارس   /دهيم الذي قتل مثانية طالب يف إحدى مدارس القدس الغربيـة يف آذار             أبو
لكهـا   هدمت قوات األمن اإلسـرائيلية شـقة يف القـدس الـشرقية مت             ،٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٧ويف  
 .)٣٢( هجوما بالبلدوزر يف القدس٢٠٠٨ السيد دويات الذي نفذ يف عام ةأسر

ــازل  و  - ٣٥  ســيما ال القــانون اإلنــساين الــدويل، و كتــدبري عقــايبتنتــهك عمليــات هــدم املن
ال جيوز معاقبة أي شـخص حممـي عـن          ” من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على أنه          ٣٣ املادة

حتظـــر العقوبـــات اجلماعيـــة وباملثـــل مجيـــع تـــدابري التهديـــد  . صياخمالفـــة مل يقترفهـــا هـــو شخـــ
كمـا أن جلنـة     . “ حتظر تدابري االقتـصاص مـن األشـخاص احملمـيني وممتلكـاهتم            […]. واإلرهاب

كتـدبري  مناهضة التعذيب ذكرت يف مالحظاهتا اخلتاميـة أهنـا قلقـة مـن العـودة إىل هـدم املنـازل                 
  ).CAT/C/ISR/CO/4انظر (عقايب 

  
  األطفال الفلسطينيون يف املعتقالت اإلسرائيلية  - هاء  

 طفل فلـسطيين تقريبـاً واحتجـزوا     ٦ ٥٠٠وفقاً ملصادر منظمات غري حكومية، اعتقل         - ٣٦
 .)٣٣(٢٠٠٨أغـسطس   / وآب ٢٠٠٠سبتمرب  /يف سجون إسرائيلية أثناء الفترة الواقعة بني أيلول       

ل، وهـي منظمـة    للـدفاع عـن األطفـا   ينية الفلسط- احلركة الدوليةوتفيد املعلومات اليت نشرهتا  
 طفــالً فلــسطينياً قيــد االحتجــاز اإلســرائيلي يف ٣٢٦غــري حكوميــة دوليــة، بأنــه أضــحى هنــاك 

__________ 
 House Demolitions as a punishment: Security forces demolish house of family of”منظمـة بتـسليم   : انظر  )٢٩(  

perpetrator of attack in Jerusalem“ ،٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦.  
  .رجع نفسهامل  )٣٠(  
ُيعيد احلكم العمل بسياسة هدم املنازل كتدبري عقايب؛ لالطالع على ترمجة باللغة اإلنكليزية لـدعوى رفعتـها                   )٣١(  

  .http://www.hamoked.org.il/items/110465_eng.pdf: منظمة مهوكيد اإلسرائيلية غري احلكومية انظر
  .ع املشار إليه آنفاللمزيد من التفاصيل انظر منظمة بتسليم، املوض  )٣٢(  
الطـابع املنـهجي واملؤسـسي لـسوء        : األطفـال الفلـسطينيون الـسجناء     ”ل،  للـدفاع عـن األطفـا      احلركة الدولية   )٣٣(  

  .٢٠٠٩يونيه /، حزيران“معاملة األطفال الفلسطينيني السجناء وتعذيبهم من جانب السلطات اإلسرائيلية
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وحسب املنظمة ذاهتا، ظل هذا الرقم يف املتوسـط ثابتـاً بـصفة عامـة      .)٣٤(٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
حملتجـزين يف األشـهر     ، مـع أن زيـادة كـبرية قـد طـرأت علـى أعـداد األطفـال ا                  ٢٠٠٧منذ عـام    

  .٢٠٠٩القليلة األوىل من عام 
وخيضع الفلسطينيون يف الضفة الغربيـة للقـانون العـسكري اإلسـرائيلي الـذي يـنص يف                   - ٣٧

وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن األغلبيـة الـساحقة         . األساس على أوامر صادرة عن القيادة العسكرية      
 اإلسـرائيلية، مبـن فـيهم األطفـال، حمتجـزون      من الفلسطينيني احملتجزين يف السجون واملعـتقالت    

 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة الـيت           ٧٦تنتهك هذه املمارسة املـادة       و .)٣٥(يف مرافق داخل إسرائيل   
حيتجـز األشـخاص احملميـون املتـهمون يف البلـد احملتـل، ويقـضون فيـه عقوبتـهم                   ”تنص على أنه    

وتلــك  . ام أســر احملتجــزين بزيــارهتم  وباإلضــافة إىل ذلــك، غالبــاً مــا يتعــذر قيــ     . “أدينــوا إذا
من اتفاقية حقـوق الطفـل تـنص        ) ج (٣٧واملادة  . املمارسات تثري قلقاً خاصاً يف حالة األطفال      

احلق يف البقاء على اتـصال مـع أسـرته عـن            [...] يكون لكل طفل حمروم من حريته       ”على أنه   
  .“طريق املراسالت والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية

  
   املسؤولية اجلنائيةسن    

ــدول األطــراف احلقــوق     ٢تــنص املــادة   - ٣٨ ــرم ال ــة حقــوق الطفــل علــى أن حتت  مــن اتفاقي
وعلــى . )٣٦(“دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز”يف هــذه االتفاقيــة وتــضمنها املنــصوص عليهــا 

 الرغم من التزامات إسرائيل مبوجـب هـذه االتفاقيـة، فـإن التـشريعات اإلسـرائيلية متيـز صـراحةً                   
. ضد األطفال الفلـسطينيني سـكان األراضـي الفلـسطينية احملتلـة فيمـا يتعلـق باملـسؤولية اجلنائيـة            

ن، تعــّرف وفالتــشريعات اإلســرائيلية الــسارية علــى املــواطنني اإلســرائيليني، مبــن فــيهم املــستوطن
ومـن ناحيـة أخـرى، ُيعـرف القـانون العـسكري            .  عامـاً  ١٨الطفل بأنه شخص يقل عمره عـن        

يلي الساري على الفلسطينيني سكان الضفة الغربية الطفل الفلسطيين بأنـه شـخص يقـل     اإلسرائ

__________ 
داد األطفـال احملتجـزين بـصورة مؤقتـة يف مرافـق قـوات الـدفاع                ينبغي اإلشارة إىل أن هذه األرقـام تـشمل أعـ            )٣٤(  

ويف هنايـــة . لـــسجون اإلســـرائيليةاإلســـرائيلية، وبالتـــايل، ميكـــن أن تزيـــد بعـــض الـــشيء عـــن أرقـــام دوائـــر ا 
  . قاصراً قيد االحتجاز٣١٥ وجود بيتسلم، بينت سجالت ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣٠

نـشرة  ؛ انظـر أيـضاً،      االحتجاز التعسفي، وسـوء املعاملـة والتعـذيب       : نساناللجنة الفلسطينية املعنية حبقوق اإل      )٣٥(  
 :“وكـــاالت محايـــة األطفـــال املعنيـــة بإســـاءة معاملـــة األطفـــال احملتجـــزين       ”صـــحفية مـــشتركة معنونـــة   

)http://www.unicef.org/oPt/1612_STATEMENT_JUNE__9.pdf(.  
 الــصادر عــن اللجنــة بــشأن حقــوق الطفــل يف قــضاء ١٠باإلضــافة إىل ذلــك، يــنص أيــضاً التعليــق العــام رقــم   )٣٦(  

أن تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة معاملـة مجيـع األطفـال املخــالفني           ” األحـداث علـى  
  .)CRC/C/GC/10انظر  (“للقانون معاملة متساوية
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 عامـاً لـنفس     ١٦رهم عـن    اعمـ أزيـد   تومن مث، خيـضع األطفـال الـذين         . )٣٧( عاماً ١٦ عمره عن 
وتـنص األوامـر    . إجراءات االحتجاز واالستجواب واحملاكمة والـسجن الـيت تتبـع حبـق البـالغني             

 عاماً، ويف الواقـع العملـي، خيـضع         ١٢على أن سن املسؤولية اجلنائية هو       العسكرية اإلسرائيلية   
األطفــال مــن هــذا العمــر لإلجــراءات ذاهتــا الــيت تتبــع حبــق البــالغني، علــى الــرغم مــن تعــريفهم   

ــصر ــأن      . بالقُ ــرائيل ب ــوق الطفــل إس ــة حق ــد أوصــت جلن ــر العــسكري    ”وق ــي حكــم األم تلغ
 مـــن ٢  و١مواءمــة تـــشريعاهتا مــع املــادتني     املتعلــق بتعريــف الطفـــل وأن تكفــل    ١٣٢ رقــم 

 رددت جلنـــة مناهـــضة التعـــذيب هـــذه الـــشواغل ، و)CRC/C/15/Add.195انظـــر  (“االتفاقيـــة
  .)CAT/C/ISR/CO/4 انظر(

وعالوةً على ذلك، فإن احملـاكم العـسكرية اإلسـرائيلية كـثرياً مـا حتكـم علـى األطفـال                      - ٣٩
ولـيس  ) االت، وقـت صـدور قـرار االهتـام    أو، يف بعض احلـ    (حسب سنهم وقت صدور احلكم      
وقـد وثقـت حـاالت تتعلـق بأطفـال مل يكونـوا قـد بلغـوا                 . حسب سنهم عندما وقعـت اجلرميـة      

 عاماً أو أكثر يف الوقـت       ١٦عاماً عندما احتجزوا وحوكموا باعتبارهم بالغني ألهنم بلغوا          ١٦
  .)٣٨(الذي صدر فيه احلكم النهائي

مـن اتفاقيـة    ) ب (٣٧ ال حيظـر احتجـاز األطفـال، واملـادة           ويف حني أن القانون الدويل      - ٤٠
أال حيــرم أي طفــل مــن احلريــة، مبــا يف ذلــك االعتقــال       حقــوق الطفــل تــنص صــراحة علــى     

وعـالوة علـى ذلـك،      . )٣٩(واالحتجاز والسجن، إال كملجأ أخـري وألقـصر فتـرة زمنيـة مناسـبة             
خلطـوات سـتتخذ يف حالـة طفـل          مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل إىل أن عـدداً مـن ا               ٤٠تشري املادة   

ويـشمل ذلـك، علـى سـبيل املثـال، احلـق         . يدعي بأنـه انتـهك قـانون العقوبـات أو يتـهم بـذلك             
ــانونيني        يف ــه أو األوصــياء الق ــق والدي ــه، عــن طري ــهم املوجهــة إلي ــورا ومباشــرة بالت إخطــاره ف

ــه ــساعدة ا       علي ــن امل ــا م ــة أو غريه ــساعدة قانوني ــى م ــضاء، ويف احلــصول عل ــد االقت ــة عن ملالئم
وتــبني املعلومــات املتاحــة ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان   .)٤٠(وتقــدمي دفاعــه إلعــداد

ح ايبلغون بالتهم يف أحيـان كـثرية إال بعـد احتجـازهم لـبعض الوقـت، ولـن تتـ                    األطفال ال  بأن

__________ 
 ؛١٩٦٧سـبتمرب  / يف الـضفة الغربيـة يف أيلـول        حـداث أل املتعلـق باجلـاحنني مـن ا       ١٣٢ األمـر العـسكري      اعتمد  )٣٧(  

  .، املوضع املذكوراحلركة الدولية للدفاع عن األطفال: انظر أيضاً
  .، املوضع املذكوراحلركة الدولية للدفاع عن األطفالانظر   )٣٨(  
  .)CRC/C/GC/10( ١٠لتعليق العام رقم للحصول على مزيد من املعلومات، انظر ا  )٣٩(  
اخلـــاص بـــاحلقوق  مـــن العهـــد الـــدويل ١٤تعكـــس أحكـــام هـــذه املـــادة بـــصورة رئيـــسية مـــضمون املـــادة     )٤٠(  

  .والسياسية املدنية
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أيـضاً  انظـر   (هلم فرصة حقيقية إلعداد دفاع ضد هذه التهم أثناء النظر يف التهم املوجهة إلـيهم                
  .)٤١() أدناه٥٠-٤١الفقرات 

  
  سوء املعاملة واالستغالل    

ــارة      - ٤١ ــة، اعتـــرب رمـــي احلجـ ــها املنظمـــات غـــري احلكوميـ يف غالبيـــة احلـــاالت الـــيت وثقتـ
 .)٤٣(جرميـة يـدان بـشأهنا األطفـال        )٤٢(مركبات قوات الـدفاع اإلسـرائيلية أو علـى اجلـدار           على

، )٤٤(نتــصف الليــل أو يف ســاعات الــصباح البــاكروغالبــاً مــا حيتجــز األطفــال مــن منــازهلم يف م
اعتـــراف ينتـــزع أثنـــاء التحقيـــق يكـــاد يعـــد علـــى الـــدوام الـــدليل األويل الوحيـــد الـــذي   وأي

  . )٤٥(االدعاء يستخدمه
وقــد جــرى اإلبــالغ عــن ســوء معاملــة األطفــال الفلــسطينيني حلظــة االحتجــاز وأثنــاء     - ٤٢

اليب سـوء املعاملـة واالعتـداء تـشمل الــضرب     وأفـادت التقـارير بـأن أســ    .)٤٦(االسـتجواب معـاً  
ــدات        ــزمن، وإطــالق التهدي ــة مــن ال ــرات طويل ــة لفت ــة ومؤمل ــدي يف أوضــاع ملتوي ــد األي وتقيي

ــشبح       ــرؤوس واألوجــه باســتخدام الكــيس وال ــى ال ــة عل ــسي ووضــع األقنع ــداء اجلن . )٤٧(باالعت
ــوق اإلنــسان       ويف ــة واحــدة وثقتــها مفوضــية األمــم املتحــدة حلق ز اجلنــود يف ، احتجــ)٤٨(حال

__________ 
باإلضـافة إىل ذلـك، حيتجـز عـدد صـغري مـن األطفـال               . ، املوضع املذكور  احلركة الدولية للدفاع عن األطفال      )٤١(  

يلية جتيز االحتجاز اإلداري، وحىت أهنا تنص على ضمانات أقل من االحتجـاز مبوجـب               مبوجب أحكام إسرائ  
وقـد تـراوح عـدد األطفـال        . القانون العسكري العادي وأصبحت مدعاة قلق اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان             

وقـت  ويف أي .  طفـالً ١٨  بني ثالثة أطفال و٢٠٠٨احملتجزين يف احلجز اإلداري يف أي وقت معني يف عام           
ــه /، بــني طفــل وســتة أطفــال، ويف حزيــران  ٢٠٠٩معــني يف عــام  ، ظــل طفــل واحــد يف احلجــز  ٢٠٠٩يوني

  .A/HRC/12/37وللحصول على مزيد من املعلومات عن مسألة االحتجاز اإلداري، انظر . اإلداري
ى ذلك، ُيعاقب من يرمـي      حتقيقاً هلذه األغراض، يعترب اجلدار مبثابة مرفق لقوات الدفاع اإلسرائيلية، وبناء عل             )٤٢(  

  . سنوات من السجن١٠احلجارة على اجلدار بعقوبة أقصاها 
ــصاها الــسجن             )٤٣(   ــن يرمــي احلجــارة بعقوبــة أق ــر عــسكرية نافــذة يف الــضفة الغربيــة، يعاقــب م   مبوجــب أوام

  . عاما٢٠ًملدة 
  .، املوضع املذكوراحلركة الدولية للدفاع عن األطفال  )٤٤(  
  .املرجع نفسه  )٤٥(  
ــدفاع عــن األطفــال  تــصف . املرجــع نفــسه   )٤٦(   ــة لل ــال     - احلركــة الدولي ــه األطف ــا يتعــرض إلي ــسم فلــسطني م ق

أفعـال واسـعة االنتـشار      ”الفلسطينيون من سوء معاملة وتعذيب علـى أيـدي قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية بأهنـا                  
  .“ومنهجية وذات طابع مؤسسي

لـى الوقـوف أو اجللـوس يف أوضـاع تـسبب لـه أملـاً        املرجـع نفـسه، تـستتبع وضـعية الـشبح إجبـار الـشخص ع         )٤٧(  
  .شديداً وتلحق به ضرراً كبرياً، ففي معظم احلاالت تقيد األيدي وتعصب األعني

  .٢٠٠٩يونيه /مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مقابالت أجريت يف حزيران  )٤٨(  
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 عامــاً مــن ســكان قريــة قطنــا، يف الــشارع  ١٤  مــن العمــر صــبياً يبلــغ٢٠٠٩مــارس /آذار ٢١
 مركبـة لقـوات الـدفاع اإلسـرائيلية       آخـرون قريبـون منـه برشـق         أطفـال   بعدما قام   املقابل ملرتله،   

وقد ضـربه اجلنـود عـدة مـرات وقيـدوا يديـه وعـصبوا عينيـه أثنـاء نقلـه إىل معـسكر                        . باحلجارة
وقــال الــصيب إن القيــود كانــت شــديدة للغايــة وســببت لــه أملــاً مربحــاً وأن الِعــصابة  . رائيليإســ
ويف مركـز الـشرطة،     . ه كانتـا ملتـهبتني طـوال الوقـت        يـ غلفت بغاز مسيل للدموع ألن عين      رمبا

وإثــر مناشــدات متكــررة، الحــظ أحــد اجلنــود أن يــدي الــصيب آخــذتان يف االزرقــاق، فــأزال    
مث خضع الستجواب مدته أربع ساعات ضربه أثناءهـا         . هيوالعصبة عن عين  القيود عن معصميه    

  .احملقق براحة يده حنو أربعني ضربة على وجهه وأذنيه
ــذيب         - ٤٣ ــى اإلطــالق إخــضاع أي شــخص للتع ــدويل، ال جيــوز عل ــانون ال ومبوجــب الق
  مــــن اتفاقيــــة مناهــــضة التعــــذيب تــــنص علــــى أنــــه ) ٢ (٢فاملــــادة . كانــــت الظــــروف أيــــاً
جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانـت، سـواء أكانـت هـذه الظـروف حالـة حـرب                    ال  ”
أو عـــدم اســـتقرار سياســـي داخلـــي أو أيـــة حالـــة مـــن حـــاالت الطـــوارئ هتديـــدا بـــاحلرب  أو

العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         مـن    ٧انظـر أيـضاً املـادة       ( .“األخـرى كمـربر للتعـذيب      العامة
  ).املدنية والسياسية

بــت جلنــة األمــم املتحــدة ملناهــضة التعــذيب يف مالحظاهتــا اخلتاميــة وتوصــياهتا        وأعر  - ٤٤
عميـق القلـق   ”، عـن  ٢٠٠٩مـايو  /بتقرير إسرائيل الـدوري الرابـع الـذي قدمتـه يف أيـار        املتعلقة

ــصر          ــسطينيني الق ــد باحتجــاز الفل ــيت تفي ــدين ال ــع امل ــات اجملتم ــن مجاع ــواردة م ــارير ال إزاء التق
حمــامٍ أو أحــد أفــراد األســرة، وأهنــم يتعرضــون فيمــا ُيــزعم ألعمــال   واســتجواهبم دون حــضور 

كمــا ُيــساور . ، مــن أجــل انتــزاع اعترافــات منــهم ]التفاقيــة مناهــضة التعــذيب[ُتــشكل خرقــاً 
 توجـــه إلـــيهم التـــهم  طفـــل فلـــسطيين٧٠٠ت تفيـــد بـــأن حنـــو اللجنـــة القلـــق بـــسبب ادعـــاءا

إســرائيلية مبحاكمتــهم، وبــأن نــسبة  مبوجــب أوامــر عــسكرية، وتقــوم حمــاكم عــسكرية   ســنوياً
يف املائــة مــن هــذه احلــاالت ُيعتمــد فيهــا علــى االعترافــات كأدلــة ُيــستند إليهــا يف إصــدار    ٩٥

  ).CAT/C/ISR/CO/4 انظر( “احلكم باإلدانة
  

  االعتقال أثناء عليمالت إىل واالفتقار عادلةال اكمةاحمل    
ــا كــثريا  - ٤٥ ــ ال م ــال غيبلّ ــسطينيون األطف ــذ الفل ــهم ينال ــود يعتقل ــى ســرائيليوناإل اجلن  عل
 مبحـامٍ  مباشـرة  لالتـصال  الفرصـة  مينحون ال ماو وحبقوقهم، ضدهم، املوجهة باالهتامات الفور
 يــرغم األحيــان، أغلــب ويف .آخــر أمــر بــويل أو أبــويهم بأحــد باالتــصال هلــم يــسمح ال مــا أو

 .األحيـان  أغلـب  يف يفهموهنـا  ال لغـة  وهـي  العربيـة،  باللغة اعترافات على التوقيع على األطفال
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ــستخدم ــذا ويـــ ــراف هـــ ــا االعتـــ ــ فيمـــ ــاره دبعـــ ــدليل باعتبـــ ــسي الـــ ــدهم الرئيـــ ــاء ضـــ  أثنـــ
 .)٤٩(العسكرية احملاكمة

 وهـي  العربيـة  باللغـة  مكتوبـة  ورقة فىتال على ُعرض أعاله، وصوفةامل نفسها احلالة ويف  - ٤٦
 السـتكمال  إداريـة  ورقـة  جمـرد  اإهنـ  لـه  قيـل  أنـه  رغمو .عليها التوقيع منه وطلب يفهمها ال لغة

 يف الثانيــة االســتماع جلــسة خــاللو .اعترافــا تــشكل أهنــا احملاكمــة أثنــاء لــه تــبني فقــد ملفــه،
 لتخفيـف  بامسـه  تفاوضـي  اتفـاق  علـى  وافـق  حماميـه  بأن األوىل وللمرة أيضا الفىت أبلغ احملكمة،
ــة  حكــم الحقــا ضــده وصــدر أبريــل/نيــسان ٨ يف بكفالــة أخــريا فــىتال ســراح وأطلــق .العقوب
 جديـد  إسـرائيلي  شـاقل  ٨ ٠٠٠ قـدرها  غرامـة  أسـرته  دفعت أن وبعد .يوما ٤٠ ملدة بالسجن

ــا أي( ــادل م ــات دوالرات مــن دوالر ٢ ٠٠٠ حنــو يع ــة املتحــدة الوالي  ختفيــف مت ،)األمريكي
 يف قـــضاها الـــيت املـــدة وهـــي ،)أشـــهر لثالثـــة التنفيـــذ وقـــف مـــع( يومـــا ١٩ إىل العقوبـــة
 .بالفعل السجن

 /األول كـانون  يف صـدر  إسـرائيلية،  حكومية غري منظمة وهي دين، لياش تقرير بنيوي  - ٤٧
 الفلـسطينيني  همفـي  باملـشتبه  يتعلـق  ما يف إسرائيل يف العسكرية احملاكم نظام أن ٢٠٠٧ ديسمرب

 مـن  املائـة  يف ٩٩,٧ مـن  أكثـر  مـع  ،إدانـة  أحكـام  إىل تلقائيـة  شبه بصورة يؤدي الغربية الضفةب
 لتخفيـف  تفاوضـي  اتفاقب تنتها اليت احلاالت من املائة يف ٩٥ و إدانتهم ثبتت الذين منياملته

 غــري الــشفوية الترمجــة وكانــت ،فقــط وســطيا دقيقــتني االســتماع جلــسة اســتغرقتو .العقوبــة
 أغلـب  ويف .ضـده  املوجهـة  الهتامـات ا يفهـم  ال بالعربيـة  النـاطق  املتـهم  كـان  مـا  وكـثريا  كافية،

 مفوضـية  رصـد  ثبتيو .)٥٠(مبحاميه املتهم فيها يلتقي اليت األوىل املرة احملاكمة كانت احلاالت،
 .العامة السمات هذه الغربية الضفة يف العسكرية للمحاكمات اإلنسان حلقوق املتحدة األمم

 واحلـق  ،لنيـة وع عادلـة  حماكمة على احلصول جرم بارتكاب املتهمني لألشخاص وحيق  - ٤٨
 مـن  يكفـي  مـا  هلـم  يـوفر  أن يف قاحلـ و قاض، على فورا حيالوا أن يف قواحل براءهتم، افتراض يف

 أمـور  بـني  مـن  تـأخري،  بـدون  احملاكمـة  يف واحلـق  دفـاعهم،  هتيئـة  أجـل  مـن  والتسهيالت الوقت
 وتـنص . )والـسياسية  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهد من ١٤ و ٩ املادتني نظرا (أخرى
ــ  علــىأيــضا والــسياسية املدنيــة بــاحلقوق اصاخلــ الــدويل العهــد مــن )٣( ٩ املــادة  جيــوز ال هأن

 مــع متاشــياو .“العامــة القاعــدة هــو احملاكمــة ينتظــرون الــذين األشــخاص احتجــاز يكــون أن”

__________ 
  .وضع نفسهل، املاألطفا عن للدفاع الدولية احلركة املثال سبيل على نظرا  )٤٩(  
 Yesh Din, “Backyeard Proceedings: the implementation of due process rights in the military courtsانظـر    )٥٠(  

in the Occupied Territories”, December 2007.  
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 أنـه  علـى  الطفل حقوق اتفاقية من ‘٤’ )ب() ٢ (٤٠ املادة تنص العهد، من ز )٣( ١٤ املادة
 .بذنب ترافاالع أو بشهادة اإلدالء على طفل يكره أن جيوز ال

 عـسكرية  حمـاكم  بإنـشاء  عسكريا أمرا إسرائيل أصدرت ،٢٠٠٩ يوليه/متوز هناية ويف  - ٤٩
 األمـر  هـذا  وحيـدد  .عـشرة  الـسادسة  دون األطفـال  حملاكمـة  الغربية الضفة يف لألحداث جديدة

 يرتكبـها  الـيت  بـاجلرائم  يتعلـق  ما يف سنتني مبدة بالتقادم الدعوى لسقوط نظاما أيضا العسكري
 موجــودا النظــام هــذا مثــل يكــن مل حيــث ،ســابقا قائمــة كانــت الــيت حالــةلل خالفــا األطفــال،

 .)٥١()اجلديـد  األمـر  يف النظـام  هـذا  يلغـي  قـد  العسكرية العامة النيابة رئيس أن من الرغم على(
 .األمر هذا نفيذتأثناء إعداد هذا التقرير، مل يكن واضحا كيف سيتم و

 تمتـع ي وال .احلـاالت  معظـم  يف كافيـة  غـري  الـسجن  يف ألطفـال ل املتاحة التعليم وفرص  - ٥٠
 الـيت  اخلمـسة  الـسجون  مـن  سـجنني  يف التعلـيم  مـن  ضئيل نصيبب سوى الفلسطينيون األطفال
 غالبــا الــيت ،حلجــزا أو التحقيــق مراكــز مــن أي يف هلــم التعلــيم تــوفري تميــ وال فيهــا، حيتجــزون

  .)٥٢(أكثر أو أشهر لثالثة األطفال فيها حيتجز ما
  

 التوصيات  - ثالثا  
سـرائيل أن تـضع حـدا حلـصار غـزة الـذي يـؤثر سـلبا علـى احلالـة              إكومـة   حلينبغي    - ٥١

ــة حقــوق اإلنــسان للــسكان املــدنيني   ــسانية وحال  سمحوبــشكل خــاص، ينبغــي أن تــ . اإلن
 غـري اإلنـسانية الالزمـة إلعـادة بنـاء           سلعوصول املعونـات اإلنـسانية والـ      بيل   إسرائ حكومة

وينبغـي أن تعـاجل إسـرائيل علـى حنـو           .  واهلياكل األساسـية بـدون عـائق إىل غـزة          املمتلكات
 . واألزمة البيئية يف غزةمرافق الصرف الصحيفعال وفوري أزمة املياه و

 الـدويل  القانون إطار يف دقة بكل تتقيد بالتزاماهتا  أن الرتاع أطراف ميعجل وينبغي  - ٥٢
 ادعـاءات  مجيـع  يف التحقيـق  جيـري  أن وجيـب  .الـدويل  اإلنـساين  والقـانون  اإلنـسان  حلقوق

 املــشمولة الفتــرة خــالل اإلنــسان حقــوق وانتــهاكات الــدويل اإلنــساين القــانون انتــهاكات
 املراعــاة مــع والــشفافية، واالســتقاللية باملــصداقية تتــسم مــساءلة آليــات بواســطة بــالتقرير
 أيـضا  مبكـان  األمهيـة  ومـن  .ةالقانونيـ  األصول وفق احملاكمة بشأن الدولية للمعايري الكاملة
 .تعويض على احلصول يف الضحايا حق مراعاة

__________ 
 .,Amira Haas, “IDF sets up separate court for Palestinian minors”, Haaretz, 24 August 2009انظـر    )٥١(  

  .األطفال عن للدفاع دوليةال احلركة التقارير هذه وأثبتت
  . املوضع نفسهاألطفال، عن للدفاع الدولية احلركةانظر   )٥٢(  
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تيــسري تنقـــل  مــن أجـــل  ســرائيل أن تتخـــذ اخلطــوات الالزمـــة   إكومـــة حلوينبغــي    - ٥٣
 حمكمـة العـدل الدوليـة       ا أدلـت هبـ    يتالـ فتوى  ووفقا لل . يف الضفة الغربية  حبرية  الفلسطينيني  
تـشييد اجلـدار وتفكـك أجـزاءه        عـن   فـورا   ف  أن تكـ  سرائيل  إكومة  حلينبغي  ،  بشأن اجلدار 

أيـضا خطـط تقـسيم إىل       أن تـصدر    سـرائيل   إلوينبغي  . اليت شيدهتا بالفعل يف األرض احملتلة     
 للجميـع،  قـدم املـساواة   إلصدار رخص بنـاء علـى         تعقيدا  وعملية أقل  طبيقمناطق قابلة للت  

إلسـرائيل  لك، ينبغـي  وإىل أن حيني ذ. يف القدس الشرقية ومناطق أخرى من الضفة الغربية   
ــازهلم    وينبغــي أيــضا أن يتــاح لــضحايا  . وهــدمهاأن تكــف عــن طــرد الفلــسطينيني مــن من

توقـف  وينبغي أن ت  . إمكانية االستفادة من سبل االنتصاف الفعالة     عمليات الطرد القسري    
  .على الفور عمليات اهلدم العقابية

حقــوق  صــون الل، أن تكفــلســرائيل، باعتبارهــا القــوة القائمــة بــاالحت إلوينبغــي   - ٥٤
مجيـع اخلطـوات الالزمـة ملعاجلـة الـشواغل الـيت            أن تتخـذ    سـرائيل   إكومة  ينبغي حل و. الطفل

ينبغـي هلـا    أثريت يف هذا التقرير يف ما يتعلق باعتقـال األطفـال الفلـسطينيني واحتجـازهم و               
 اإلنـسان،  االمتثال التام للقانون الـدويل حلقـوق  يف إطار  جزعمليات احلكفالة إجراء مجيع    

.  األطفـال   وضـع  هلـشاشة االحترام الواجب   سيما احملاكمة وفقا لألصول القانونية، مع        وال
أيـضا أن يـتم التحقيـق فـورا وعلـى حنـو فعـال يف مجيـع                  أن تكفـل    سـرائيل   إكومة  حلوينبغي  

أن سـرائيل   نبغـي إل  وي. االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملـة وأن يقاضـى مرتكبوهـا          
 التمييــز بــني األطفــال اإلســرائيليني والفلــسطينيني يف مــا يتعلــق بــسن املــسؤولية  عــنمتتنــع 
، حلجـز كومة إسرائيل أن تكفـل أن يـتم استكـشاف تـدابري بديلـة عـن ا                حلوينبغي  . اجلنائية

 .أخري كمالذ إالجز وأال يستخدم احل

قـرارات  و تنفيـذ مقـررات   مـة   هبأن يعـززا    لجمعية العامـة واجملتمـع الـدويل        لوينبغي    - ٥٥
جملـس األمـن وحمكمـة العـدل الدوليـة وآليـات األمـم املتحـدة                اجلمعيـة العامـة و    وتوصيات  

ــار      ــات يف إطـ ــون بواليـ ــدات واملكلفـ ــات املنـــشأة مبعاهـ ــا اهليئـ ــا فيهـ ــسان، مبـ حلقـــوق اإلنـ
  .اخلاصة اإلجراءات

  


