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  مجلس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

  من جدول األعمال 7و 2البندان 
التقريــر الســنوي لمفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان 

  واألمين العاموتقارير المفوضية السامية 
ــــة  ــــة المحتل ــــة حقــــوق اإلنســــان فــــي فلســــطين واألراضــــي العربي حال

  األخرى

حالة حقوق اإلنسـان فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس     
  الشرقية

  *تقرير األمين العام    

  موجز    
بشــأن حالــة حقــوق  22/28يُقــدَّم هــذا التقريــر عمــًال بقــرار جملــس حقــوق اإلنســان   
يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية. وهو ُيسلِّط الضوء على قضـايا اإلنسان 

حقــــوق اإلنســــان يف غــــزة، مبــــا يف ذلــــك إطــــالق الصــــواريخ علــــى املنــــاطق املدنيــــة يف إســــرائيل، 
ـــَرُض قيـــوٌد علـــى الوصـــول إليهـــا. ويتنـــاول التقريـــر احلالـــة يف الضـــفة  واحلصـــار، واملنـــاطق الـــيت تُف

ــل، وعمليــات الغربيــة،  مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، مبــا يف ذلــك القيــود املفروضــة علــى حريــة التنقُّ
، والعنــــــف الــــــذي ميارســــــه بعــــــض املســــــتوطنني، وانعــــــدام املســــــاءلة، للســــــكان القســــــريالنقــــــل 

واالســـتخدام املفـــرط للقـــوة مـــن قبـــل قـــوات األمـــن اإلســـرائيلية، واالنتهاكـــات املرتكبـــة مـــن قبـــل 
ضــــافًة إىل ذلــــك، يتنــــاول التقريــــر حالــــة الفلســــطينيني الــــذين تعــــتقلهم الســــلطة الفلســــطينية. وإ

__________ 

 تأخَّر تقدمي هذه الوثيقة.  *  
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  مقدِّمة  -أوالً   
ـــــذ قـــــرار جم  -1  22/28لـــــس حقـــــوق اإلنســـــان يتنـــــاول هـــــذا التقريـــــر التقـــــدُّم احملـــــرز يف تنفي

املعنـون "حالـة حقـوق اإلنسـان يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا  2013آذار/مارس  22 املؤرخ
ـا  فيها القدس الشرقية". وقد تضمَّن القرار، يف مجلة ما تضمنه، مطالبة إسرائيل بـأن حتـرتم التزاما

ات واإلجـــراءات الـــيت تنتهـــك حقـــوق مبوجـــب القـــانون الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك فيمـــا يتعلَّـــق باملمارســـ
ــــــــر الفــــــــرتة املمتــــــــدة مــــــــن  ــــــــاين/ 30اإلنســــــــان للشــــــــعب الفلســــــــطيين. ويغطــــــــي التقري  تشــــــــرين الث

. وتســــتند املعلومــــات الــــواردة يف التقريــــر أساســــاً إىل 2013أيار/مــــايو  25إىل  2012 نــــوفمرب
ـــا مفوضـــية األمـــم املتحـــدة  أنشـــطة الرصـــد وغريهـــا مـــن أنشـــطة مجـــع املعلومـــات الـــيت اضـــطلعت 

الســـــامية حلقـــــوق اإلنســـــان وغريهـــــا مـــــن كيانـــــات األمـــــم املتحـــــدة يف األرض الفلســـــطينية احملتلـــــة. 
ويتضمَّن التقرير أيضاً معلوماٍت وردت من منظمـات غـري حكوميـة، إسـرائيلية وفلسـطينية ودوليـة، 

  ومن مدافعني عن حقوق اإلنسان ومصادر إعالمية.
خمتــارة يف جمــال حقــوق اإلنســان تتصــل بغــزة، مبــا يف  ويســلِّط التقريــر الضــوء علــى قضــايا  -2

ذلــك إطــالق الصــواريخ وقــذائف اهلــاون علــى إســرائيل، واحلصــار، واملنــاطق الــيت تُفــرض قيــوٌد علــى 
فيهـا القـدس  . ويتناول التقرير احلالة يف الضفة الغربية، مباإنفاذ تلك القيود الوصول إليها، وآليات

ـــل، وعمليـــات الشـــرقية، مبـــا يف ذلـــك القيـــود امل ، للســـكان القســـريالنقـــل فروضـــة علـــى حريـــة التنقُّ
والعنـــف الـــذي ميارســـه املســـتوطنون، وانعـــدام املســـاءلة، واالســـتخدام املفـــرط للقـــوة مـــن قبـــل قـــوات 

، وانتهاكــات حقــوق اإلنســان املرتكبــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية. ويتنــاول )1(األمــن اإلســرائيلية
  الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية. التقرير أيضاً حالة املعتقلني

عـــدَّة قضـــايا تناولتهـــا تقـــارير األمـــني العـــام املقدَّمـــة إىل اجلمعيـــة  22/28ويتضـــمَّن القـــرار   - 3
ـا الثامنـة والسـتني، مبـا يف ذلـك مسـألة املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلسـطينية  العامة يف دور

اإلنســان يف األرض الفلســطينية احملتلــة يف التقريــر الــذي احملتلــة. كمــا أُجــري اســتعراض حلالــة حقــوق 
صدر مؤخراً عن مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان بشـأن تنفيـذ قـراري جملـس حقـوق 

  ).A/HRC/22/35/Add.1و A/HRC/22/35( 12/1- ودإ 9/1- اإلنسان دإ
ألمني العام واملفوضة السامية وقد ُحدِّد اإلطار القانوين الدويل املنطبق يف تقارير سابقة ل  -4

حلقــوق اإلنســان. ويتضــمَّن التقريــر الــدوري األول للمفوضــة الســامية بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان 
يف األرض الفلســطينية احملتلــة حتلــيًال مفّصــًال لإلطــار القــانوين املنطبــق واألســاس الــذي تقــوم عليــه 

األرض الفلســطينية احملتلــة، أي دولــة التزامــات خمتلــف اجلهــات الــيت تقــع علــى عاتقهــا واجبــات يف 
إسرائيل بوصفها سلطة االحـتالل، والسـلطة الفلسـطينية، والسـلطات القائمـة يف غـزة حبكـم األمـر 

  التحليل صاحلاً.ذلك ). وال يزال 9-5، الفقرات A/HRC/12/37الواقع (
__________ 

ــــارة "قــــوات األمــــن اإلســــرائيلية" إىل مــــوظفي إنفــــاذ القــــوانني والقــــوات العســــكرية وأجهــــزة االســــتخبارات  )1( تشــــري عب
 اإلسرائيلية.
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  الحالة في غزة  -ثانياً   

  الحربيةالعمليات القتل واإلصابات أثناء   -ألف  
احلربيــة بــني إســرائيل، والســلطات القائمــة يف غــزة حبكــم األمــر العمليــات قــف تصــاعد تو   -5

بعـــد التوصُّـــل إىل تفـــاهم حـــول وقـــف إطـــالق النـــار بـــني  )2(الواقـــع، واجملموعـــات املســـلحة يف غـــزة
. وقـــد احرتمـــت األطـــراف 2012تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  21إســـرائيل وســـلطات األمـــر الواقـــع يف 

ـــذا التقريـــر، عمومـــاً مـــا ورد يف ال تفـــاهم رغـــم وقـــوع عـــدد مـــن احلـــوادث خـــالل الفـــرتة املشـــمولة 
 27. وتفيـد إدارة السـالمة واألمـن التابعـة لألمـم املتحـدة بـأن 2013خصوصاً منـذ آذار/مـارس 

صاروخاً مـن الصـواريخ احملليـة الصـنع، وأربعـة صـواريخ غـراد وتسـع قـذائف هـاون أُطلقـت مـن غـزة 
أخفـــق صـــاروخان آخـــران ومخـــس قـــذائف هـــاون أخـــرى يف الوصـــول إىل يف اجتـــاه إســـرائيل، بينمـــا 

أهــدافها وســقطت يف غــزة، وانفجــرت ثالثــة صــواريخ يف موقــع إطالقهــا. وتفيــد املعلومــات املتاحــة 
ومل يُبلَّـغ عـن وقـوع سـقطت يف منـاطق خاليـة. بأن أغلبيـة القـذائف الـيت أُطلقـت يف اجتـاه إسـرائيل 

الصـــواريخ تـــأثٌري علـــى املـــدنيني اإلســـرائيليني الـــذين يعيشـــون أي إصـــابات رغـــم أنـــه كـــان إلطـــالق 
بــالقرب مــن غــزة. وقــد أعلنــت مجاعــة ســلفية جهاديــة مســلحة ُتســمَّى "جملــس شــورى اجملاهــدين" 

. وذُِكـَر أن سـلطات األمـر )3(مسؤوليتها عن عدد من عمليات إطالق الصواريخ يف اجتاه إسـرائيل
مــــا كانــــا ضــــالعني يف عمليــــة إطــــالق الواقــــع ألقــــت القــــبض علــــى شخصــــني علــــى األ قــــل يـُـــزعم أ

. وشــــّنت إســــرائيل مخــــس )4(تشــــرين الثــــاين/نوفمرب 21الصــــواريخ يف أعقــــاب التوصُّــــل إىل اتفــــاق 
نيســــان/أبريل، اســــتهدفت القــــوة اجلويــــة اإلســــرائيلية وقتلــــت  30غــــارات جويــــة علــــى غــــزة. ففــــي 

مجاعـــة  ينتميـــان إىلليهمـــا شخصـــاً بينمـــا ُأصـــيب شـــخٌص آخـــر جبـــروح، ويُـــزعم أن الشخصـــني ك
عمليـــة  23. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، نّفـــذت قـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية مـــا ال يقـــل عـــن )5(مســـلحة
  السياج.من مرت  300ملسافات وصلت إىل  )6(توغُّل

__________ 

عسـكرية يف غـزة. وقُتِـَل خـالل ، نّفـذت إسـرائيل عمليـة 2012تشـرين الثـاين/نوفمرب  21إىل  14يف الفرتة املمتدة من  )2(
 من بينهم من املدنيني، وستة إسرائيليني من بينهم أربعة مدنيني. 101فلسطينياً، يُعتقد أن  174هذه العملية 

-http://www.asوردت االدعـــــــــاءات علـــــــــى شـــــــــبكة اإلنرتنـــــــــت علـــــــــى الوصـــــــــالت التاليـــــــــة الـــــــــيت ُحـــــــــِذفت منذئـــــــــٍذ:  )3(

ansar.com/vb/showthread.php?t=84618 and http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?t=75141. 
)4( http://www.fpnp.net/ar/news/111960_%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%AD%D

9%83%D9%88%D9%85%D8%A9__%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3__%D8%AA%D8%B9%
D8%AA%D9%82%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D
8%B9%D8%AF_%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9

%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.html. 
)5( http://www.idf.il/1153-18879-EN/Dover.aspx. 
 بيانات قدَّمتها إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة. )6(
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قلق بالغ إزاء ما يبعث على ، مثة )7(وبعد ستة أشهر من انتهاء تصاعد العمليات احلربية  -6
ة، ال مــن قبــل إســرائيل وال مــن قبــل ســلطات األمــر الواقــع، للتحقيــق يف مــا عــدم اختــاذ تــدابري كافيــ

ورد من مزاعم تتسم باملصداقية حول حدوث انتهاكات للقانون الـدويل، وإلتاحـة ُسـبل انتصـاف 
فّعالــة للضــحايا. وال توجــد معلومــات متاحــة علــى نطــاق عــام بشــأن مــا ُأجــري مــن حتقيقــات يف 

 ارتكبتهـا سـلطات األمـر الواقـع ومجاعـات فلسـطينية مسـلحة. وهـذا انتهاكات القانون الدويل اليت
يبعث على بالغ القلق يف أعقاب االستنتاجات اليت خلص إليها تقرير مفوضة األمم املتحـدة أمر 

)، A/HRC/22/35/Add.1السامية حلقـوق اإلنسـان الـذي قُـدِّم مـؤخراً إىل جملـس حقـوق اإلنسـان (
داف املباشـر للمـدنيني والطـابع العشـوائي للصـواريخ الـيت أُطِلقـت يف خصوصاً فيما يتعلَّق باالسته

  اجتاه إسرائيل، فضًال عن عمليات اإلعدام بإجراءات موجزة لعمالء مزعومني. 
شـــــــكوى إىل القضـــــــاء العســـــــكري  96وقـــــــدَّمت منظمـــــــات حقـــــــوق اإلنســـــــان يف غـــــــزة   -7

إىل إجـــراء حتقيقـــات فيهـــا. ات هـــذه املنظمـــاإلســـرائيلي فيمـــا يتعلَّـــق بانتهاكـــات مزعومـــة، ودعـــت 
ويتـــوىل النائـــب العـــام العســـكري اإلســـرائيلي مســـؤولية التحقيـــق يف التجـــاوزات الـــيت حتـــدث خـــالل 
العمليات العسكرية، مبا يف ذلك االدعاءات املتعلِّقـة حبـدوث انتهاكـات للقـانون الـدويل اإلنسـاين 

لقائيــــاً، إىل إجــــراء حتقيقــــات تيــــؤدي تقــــدمي الشــــكاوى، والقــــانون الــــدويل حلقــــوق اإلنســــان. وال 
، أصــدر النائـب العــام العســكري وثيقـة عامــة جـاء فيهــا أنــه مل 2013جنائيـة. ففــي نيسـان/أبريل 

حادثــاً مــن احلــوادث الــيت  65جيــد أي أســاس يســتدعي فــتح حتقيقــات جنائيــة فيمــا يتعلَّــق بنحــو 
  .)8(السحاب" عمودوقعت خالل عملية "

ثـــة لبيـــان اخلطـــوات الـــيت ورغـــم أن قيـــام النائـــب العـــام ا  - 8 لعســـكري بإصـــدار هـــذه الوثيقـــة احملدَّ
ا إســرائيل لضــمان املســاءلة، فإنــه مل يقــدِّم معلومــات كافيــة بشــأن األســاس الــذي اســتند إليــه  اختــذ
حـــني قـــرر عـــدم فـــتح حتقيقـــات جنائيـــة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، تشـــري املعلومـــات الـــيت مجعتهـــا مفوضـــية 

) 17، الفقــرة A/HRC/22/35/Add.1اإلنسـان يف حالــة عائلـة الـدلو (األمـم املتحـدة الســامية حلقـوق 
 الثـــــــاين/ تشـــــــرين 18شخصـــــــاً، مـــــــن بيـــــــنهم مخســـــــة أطفـــــــال وأربـــــــع نســـــــاء، قُِتلـــــــوا يف  12إىل أن 
خـــالل غـــارة جويـــة إســـرائيلية قصـــفت منـــزًال مـــن ثالثـــة طوابـــق يف منطقـــة مكتظـــة  2012 نـــوفمرب

ســـبق. وزعـــم النائـــب العـــام العســـكري أن تلـــك بالســـكان يف مدينـــة غـــزة دون توجيـــه أي إنـــذار م
اإلصـــابات جنمـــت عـــن "هجـــوم اســـتهدف أحـــد كبـــار اإلرهـــابيني وعـــدَّة إرهـــابيني آخـــرين" وكـــان 
اهلــدف منــه "احلــّد مــن نطــاق إطــالق القــذائف والصــواريخ يف اجتــاه إســرائيل". وذُِكــر أن إجــراءات 

ذت أثنـاء اهلجـوم وأن  مليـات مل يتوقعـوا مـا نشـأ عـن اهلجـوم مـن العمسـؤويل حتوُّطية خمتلفة قد اختُّ
إىل مجاعــة أذى أصــاب املــدنيني. إال أنــه حــىت ولــو كــان فــرٌد واحــٌد مــن أفــراد عائلــة الــدلو منتميــاً 

مسلحة، فإن اهلجوم مل يكن، فيما يبدو، ليستويف الشـرط القـانوين املتمثـِّل يف مبـدأ التناسـب وذلـك 
أن ومبــا الــذين قُِتلــوا يف اهلجــوم كــانوا مــن املــدنيني.  أن األشــخاص األحــد عشــر اآلخــرينبــالنظر إىل 

__________ 

 .2012لتناول مسألة تصاعد العمليات احلربية يف تشرين الثاين/نوفمرب  A/HRC/22/35/Add.1ُكرِّست الوثيقة  )7(
)8( http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/4/1364.pdf. 
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ـار كليـاً بينمـا تضـرَّر الكثـري مـن املنـازل اجملـاورة،  املنزل، الواقع يف منطقة سـكنية يف مدينـة غـزة، قـد ا
فـــإن مـــن الصـــعب فهـــم كيـــف مل يكـــن مـــن املمكـــن توقُّـــع حـــدوث مثـــل هـــذا األذى الـــذي أصـــاب 

ن توقـُّع ذلـك بسـبب عـدم تـوفُّر معلومـات كافيـة حـول مـدى وجـود املدنيني. وإذا مل يكن مـن املمكـ
املدنيني، فما كـان ينبغـي شـنُّ ذلـك اهلجـوم. ويبـدو أن عـدم الوضـوح هـذا فيمـا يتعلَّـق بتقيُّـد اهلجـوم 

  بقواعد القانون الدويل يستدعي إجراء حتقيق يف هذا الشأن.
نيني علــى التمــاس االنتصــاف جلــرب فيمــا يتعلَّــق بقــدرة الفلســطيمــا يــدعو إىل القلــق ومثــة   -9
يصيبهم من أذى نتيجًة للعمليات العسكرية اإلسرائيلية. فالفلسطينيون يواجهـون قـدراً هـائالً مـن   ما

حيتــاجون إليــه مــن  الشــروط اإلجرائيــة والعقبــات القانونيــة الــيت يتعــذر تــذليلها فعليــاً، مبــا يف ذلــك مــا
 احملــاكم املدنيــة لطلــب التعــويض، فضــًال عــن وقــت طويــل إىل حــدٍّ غــري معقــول حــني يلجــؤون إىل

ارتفــاع رســوم إجــراءات احملــاكم والشــروط اإلجرائيــة املعّقــدة واملرهقــة فيمــا يتصــل حبصــول احملــامني 
اإلسرائيليني على توكيالت من موكليهم يف غزة. مث إن التطورات التشريعية اليت حدثت مؤخراً قـد 

املسـؤولية املمنـوح لدولـة إسـرائيل عـن "األعمـال الـيت تقـع وسَّعت إىل حدٍّ بعيد نطاق اإلعفاء من 
  .)9(أثناء العمليات العسكرية لقوات الدفاع اإلسرائيلية"

  القيود التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية على السكان المدنيين في غزة  -باء  

  الحصار  -1  
األساســــية  ال تــــزال حركــــة خــــروج الفلســــطينيني مــــن غــــزة ووصــــوهلم إىل مرافــــق اخلــــدمات  -10

معيشــة الئقــة ختضــع لقيــود شــديدة مــن والتمتــع مبســتويات واإلســكان والتعلــيم والعمــل والصــحة 
جــراء احلصــار الــذي تفرضــه إســرائيل. ويظــّل معــدَّل البطالــة مــن أعلــى املعــدالت يف العــامل، حيــث 

امة . ورغـم ختفيـف صـر )10(يف املائـة مـن قـوة العمـل يف غـزة 32.2تبلغ نسبة العاطلني عن العمل 
، ظلـــت واردات غـــزة أدىن بكثـــري مـــن )11(احلصـــار يف أعقـــاب التفـــاهم علـــى وقـــف إطـــالق النـــار

ـــــل عـــــام  ـــــيت بلغتهـــــا قب ـــــة تنســـــيق ، 2013. ويف شـــــباط/فرباير 2007املســـــتويات ال   أعلنـــــت هيئ
  

__________ 

تقريـــر حمـــدَّث بشـــأن املســـؤولية عـــن انتهاكـــات القـــانون الـــدويل خـــالل تصـــاعد العمليـــات احلربيـــة يف غـــزة وجنـــوب  )9(
، مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان، 2012تشـرين الثـاين/نوفمرب  21و 14 الفرتة بـني إسرائيل يف

، رفضــت احملكمــة املركزيــة اإلســرائيلية يف بئــر الســبع يف جنــوب 2013. ويف شــباط/فرباير 2013أيار/مــايو  21
نكسـًة كبـريًة حلـق الضـحايا يف  دعوى مدنية أقامتها منظمات حقوق اإلنسان يف غزة، وهو مـا شـكَّل 15إسرائيل 

 االحتكام إىل القضاء واالنتصاف.
)10( http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ42012E.pdf. 
ـــــى الســـــكان الفلســـــطينيني يف غـــــزة، انظـــــر  )11( ـــــة عل ـــــات احلربي ـــــأثري تصـــــاعد العملي ـــــى ت  A/HRC/22/35لالطـــــالع عل

 .A/HRC/22/35/Add.1و
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، )13(عـن اعتمـاد تـدابري فيمـا يتعلَّـق حبركـة السـلع إىل غـزة )12(أنشطة حكومة إسرائيل يف األراضي
فــت إســرائيل ومصــر بعــض القيــود املفروضــة علــى اســترياد خفّ  2012األول/ديســمرب ويف كــانون 
شاحنة بضائع يومياً الستخدامها مـن قبـل القطـاع  20. ومسحت إسرائيل بدخول )14(مواد البناء

يف املائة من االحتياجات املقدَّرة. ومسحت مصر بـدخول  15التجاري. وهذا ميثِّل ما نسبته حنو 
معرب رفح الستخدامها يف تنفيذ مشاريع مموَّلـة مـن قطـر. لكـن هـذه التـدابري، رغـم مواد البناء عرب 

أمهيتهـــا، تظـــل غـــري كافيـــة بـــالنظر إىل أن أحجـــام الشـــحنات واملـــواد املســـموح بـــدخوهلا عـــن طريـــق 
  .)15(املعابر حمدودة

ســرائيلية، وقــد تــأثَّرت أوجــه التحسُّــن هــذه تــأثُّراً ســلبياً بــالقرار الــذي اختذتــه الســلطات اإل  -11
الصــواريخ مــن قطــاع غــزة، إلغــالق معــرب كــرم أبــو ســامل، وهــو املعــرب التجــاري إطــالق يف أعقــاب 

، وجعــل 2013نيســان/أبريل  30شــباط/فرباير و 27الوحيــد بــني غــزة وإســرائيل، لعــدة أيــام بــني 
. ونتيجــــًة لــــذلك، )16(حركـــة تنقُّــــل األشــــخاص يف معــــرب إريــــتس تقتصــــر علــــى احلــــاالت اإلنســــانية

يف  17.5فـــض مســـتوى واردات غـــزة خـــالل شـــباط/فرباير وآذار/مـــارس ونيســـان/أبريل بنســـبة اخن
يف املائــة مــن املســتوى  36، ووصــل إىل حنــو )17(يف األشــهر الثالثــة الســابقة ااملائــة مقارنــًة مبســتواه

بلغــه قبــل اإلغــالق. وقــد ظــل احلصــار أيضــاً يقيِّــد بشــدة صــادرات غــزة، ممــا حــرم كــان قــد الــذي  
ا  ـذا التقريـر، بلغـت صـادرات غـزة سكا من احلفاظ علـى ُسـبل رزقهـم. وخـالل الفـرتة املشـمولة 
  .)18(يف املائة من املستوى الذي كانت عليه قبل احلصار 2أقل من 

وقـــــــد ظلـــــــت األمـــــــم املتحـــــــدة وغريهـــــــا مـــــــن املنظمـــــــات الدوليـــــــة تشـــــــري إىل التـــــــأخريات   -12
ة إسرائيل على املشاريع واسترياد املواد لألغـراض الكبرية اليت تنطوي عليها عملية موافق والتكاليف
  .)19(اإلنسانية

__________ 

) هــي اهليئــة اإلســرائيلية املســؤولة عــن تنفيــذ سياســة إســرائيل إزاء COGATنشــطة حكومــة إســرائيل (هيئــة تنســيق أ )12(
 قطاع غزة.

)13( http://www.cogat.idf.il/901-10767-en/Cogat.aspx. 
ء علــى املنظمــات الدوليــة الــيت تنفــذ مشــاريع وافقــت عليهــا مســبقاً ، اقتصــر اســترياد مــواد البنــا2010منــذ حزيران/يونيــه  )14(

   إسرائيل (والسلطة الفلسطينية يف رام اهللا). انظر:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_01_28_english.pdf. 

 املرجع نفسه. )15(
)16( http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=en&p_id=1970. 
 املرجع نفسه. )17(
 ).Gisha) وغيشا (OCHAبيانات جممَّعة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )18(
)19( United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, “Briefing to the Security Council”, 

22 May 2013:متاحة على املوقع الشبكي ،  
http://www.unsco.org/Documents/Statements/MSCB/2008/Security%20Council%20Briefing%2022%20

May%202013.pdf ًانظر أيضا .Norwegian Refugee Council, Overview of the Housing Situation in the Gaza 

Strip, 2013, pp. 45, 51 and 52. 
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  الوصول إليهاالمناطق التي تُفَرُض قيوٌد على   -2  
علـى ختفيـف القيـود  2012اشتمل التفاهم الذي متَّ التوصُّل إليه يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   - 13

ــعت املنطقــة الــيت تفرضــها إســرائيل بــراً وحبــراً علــى املنــاطق الــيت يُقيَّــد الو  صــول إليهــا. ففــي البحــر، ُوسِّ
. وفيمــا يتعلَّــق باملنــاطق الربيــة )20(أميــال حبريــة 6إىل  3الــيت ُيســمح للفلســطينيني بالوصــول إليهــا مــن 

إىل تزايــد حــدَّة القلــق  الــيت يُقيَّــد الوصــول إليهــا، أدَّت حالــة الغمــوض فيمــا يتصــل بــالقيود املفروضــة
  إزاء محاية املدنيني. 

، أفــادت هيئــة تنســيق أنشــطة احلكومــة اإلســرائيلية، علــى 2013شــباط/فرباير  25ويف   -14
مرت  100حىت عمق بالوصول إىل أراضيهم موقعها اإللكرتوين، بأنه مسُِح للمزارعني الفلسطينيني 

ـــذا القـــرار شـــفوياً. ويف مـــن   20الســـياج. وقـــد ســـبق للهيئـــة أن أبلغـــت منظمـــات دوليـــة خمتلفـــة 
ذار/مــارس، قــدَّم املتحــدِّث باســم قــوات الــدفاع اإلســرائيلية، يف ردود خطيــة آ 10شــباط/فرباير و

علــى منظمــات إســرائيلية معنيـــة حبقــوق اإلنســان، معلومـــات خمتلفــة، حيــث ذكـــر أنــه ُحيظــر علـــى 
مـرت مـن السـياج. ويف وقـت الحـق، قامـت هيئـة تنسـيق  300املقيمني يف غزة االقرتاب أكثر من 

ــا الصــادر يف  أنشــطة احلكومــة اإلســرائيلية شــباط/فرباير مــن موقعهــا علــى شــبكة  25حبــذف بيا
أن تقــارير إعالميــة، ُنســبت إىل نائــب رئــيس الغمــوض هــذه اإلنرتنــت. وممــا يزيــد مــن حــدَّة حالــة 

الـــيت ُمينـــع محـــاس آنـــذاك، زعمـــت أن القيـــود املفروضـــة بـــراً علـــى املنـــاطق حلركـــة املكتـــب السياســـي 
  .)21(الوصول إليها قد رُِفعت بالكامل

، كانــــــت القــــــوات 2012وقبــــــل تصــــــاعد العمليــــــات احلربيــــــة يف تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب   -15
الوصــول إليهــا حــىت مســافة عــدَّة الــيت ُمينــع العســكرية اإلســرائيلية تفــرض عمليــاً قيــوداً علــى املنــاطق 

مــن مــرت  300مئــات مــن األمتــار، وكثــرياً مــا جتــاوزت هــذه املســافة تلــك املعلــن عنهــا رمسيــاً، وهــي 
. ويف أعقـــاب التفـــاهم الـــذي متَّ التوصُّـــل إليـــه يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، بـــدأ املزارعـــون )22(الســـياج

يــدخلون إىل األراضــي الــيت مل يكــن مبقــدورهم أن يــدخلوها منــذ ســنوات. وأبلــغ مزارعــون وغــريهم 
مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان بأنــه أصــبح يف مقــدورهم فالحــة أراضــيهم حــىت 

مرت من السياج، رغم أن مثـة مـن يـرى أن تلـك القيـود ُتطبَّـق يف بعـض احلـاالت علـى  300عمق 
أن حالــة الوصــول مل إىل مــرت مــن الســياج. وأشــار بعــض املــزارعني  300مســافات تبعــد أكثــر مــن 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن إمكانيـــة الوصـــول إىل األراضـــي قـــد تتغـــري بعـــد تفـــاهم تشـــرين الثـــاين/نوفمرب. 
__________ 

كان حدُّ املنطقة اليت ُيسمح للفلسطينيني بالصيد فيها واليت اتُّفق عليها يف إعالن املبادئ املتعلِّقة برتتيبـات احلكـم  )20(
 ميًال حبرياً.  20(اتفاق أوسلو) يبلغ  1993الذايت املؤقت لعام 

قد صرّح بـأن االتفـاق قـد اشـتمل علـى "إلغـاء القيـود املفروضـة علـى املنـاطق  أفادت صحيفة "الرسالة" بأن مسؤوالً  )21(
 .http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=63237اليت يُقيَّد الوصول إليها". انظر 

)22( Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and the World Food Programme, “Between the 

fence and a hard place: the humanitarian impact of Israeli-imposed restrictions on access to land and 

sea in the Gaza Strip”, Special Focus (August 2010), p. 5, available at: 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_english.pdf. 
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مــا يبــدو، فــإن بعــض املــزارعني مل يبــدوا اســتعداداً للمخــاطرة بزراعــة أيــة أراٍض خبــالف زادت علــى 
زراعــات احملاصــيل البعليــة القليلــة املــردود وذلــك بســبب حالــة انعــدام الوضــوح وعــدم القــدرة علــى 

  التنبؤ مبآل الوضع.
ذا التقرير، قُِتل ثالثة فلسطينيني وُأصيب   -16 رين جبروح يف آخ 56وخالل الفرتة املشمولة 

فلسطينياً جبروح أثناء مظاهرات أو أنشطة مدنية أخـرى  37طفًال. وُأصيب  16غزة، من بينهم 
. وقــد وقــع العديــد )23(مـرت مــن الســياج أو أكثــر مــن ذلـك أحيانــاً  300تقــع علــى بعــد يف منـاطق 

سـرائيليني من هذه احلوادث أيام اجلمعة، ويف بعض احلـاالت رشـق املتظـاهرون باحلجـارة اجلنـود اإل
م املرابطــة علــى امتــداد الســياج شــابان يف العشــرين مــن ويف حــالتني منفصــلتني، قُِتــل  .)24(ومركبــا
، )25(شـرق قريـة الشـوكة 2012تشـرين الثـاين/نوفمرب  30العمر بالقرب من السياج، أحـدمها يف 

وقـــــد يف جباليـــــا، أثنـــــاء مشـــــاركتهما يف مظـــــاهرات.  2013كـــــانون الثاين/ينـــــاير   11واآلخـــــر يف 
مــرتاً  60إىل  50أُطلقــت النــار علــى الشــاب األخــري فُأصــيب يف بطنــه بينمــا كــان علــى بعــد حنــو 

من السـياج وظـل يقـرتب منـه علـى الـرغم مـن قيـام قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية بـإطالق الغـاز املسـيَّل 
ديـد للدموع والطلقات النارية التحذيرية. وقيل إن هـذا الشـاب مل يكـن مسـلحاً ومل يشـكِّل أي 

  .)26(أيُّ إطالق للصواريخ من غزة وقت وقوع احلادثحيدث ظاهر للجنود اإلسرائيليني. ومل 
آذار/مـــارس، أعلنـــت قـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية وهيئـــة تنســـيق أنشـــطة احلكومـــة  21ويف   -17

 اإلســرائيلية أن املســـافة البحريـــة الـــيت ُيســـمح بالوصـــول إليهـــا ســـُتقلَّص مـــرًة أخـــرى إىل ثالثـــة أميـــال
أُعيد الحقاً توسيع هذه املسافة البحريـة إىل و  .)27(حبرية وذلك رداً على إطالق الصواريخ من غزة

. وظلـــت الوســـائل املســـتخدمة مـــن قبـــل البحريـــة )28(2013أيار/مـــايو  21ســـتة أميـــال حبريـــة يف 
حـــوادث  اإلســـرائيلية إلنفـــاذ هـــذا احلظـــر البحـــري تُعـــرِّض الصـــيادين للخطـــر. وُســـجِّل العديـــد مـــن

ُأصـــيب ســـتة  الق الطلقـــات التحذيريـــة يف اجتـــاه صـــيادين كـــانوا ضـــمن احلـــدود املفروضـــة. وقـــدإطـــ
ـــذا )29(صــياداً آخـــرين 45صــيادين جبـــروح واحُتِجـــَز  التقريـــر. وصـــودرت  خـــالل الفـــرتة املشــمولة 

البحريـــة اإلســـرائيلية أضـــراراً  قاربـــاً بأضـــرار، كمـــا أحلقـــت قـــوات 16مثانيـــة قـــوارب صـــيد، وُأصـــيب 
  .)30(شبكة صيد 400وبنحو أخرى تسعة قوارب ومبعّدات الصيد يف عدَّة قوارب  مبحركات

__________ 

 مستقاة من قاعدة بيانات جمموعة احلماية.بيانات  )23(
 رصدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بعض هذه احلاالت. )24(
)25( http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=9092:weekly-

report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-29-nov-05-dec-
2012&catid=84:weekly-2009&Itemid=183. 

ا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان. )26(  حالة رصد
 أدناه. 3-باء-انظر الفرع الثاين )27(
)28( “Briefing to the Security Council”  احلاشية)أعاله). 19 
 اجملّمعة إىل أن معظم هؤالء قد أُخلي سبيلهم خالل فرتات قصرية.ال توجد أرقام دقيقة متاحة. وتشري املعلومات  )29(
 معلومات مقدَّمة من احتاد جلان العمل الزراعي. )30(
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، اقرتبت سفينة تابعة لقوات البحرية اإلسـرائيلية مـن 2013كانون الثاين/يناير   21ويف   -18
قــارب كــان علــى متنــه ثالثــة صــيادين فلســطينيني علــى بُعــد قرابــة مخســة أميــال حبريــة مــن الشــاطئ 

مالبســهم أن خيلعــوا أن يلقــوا يف البحــر حصــيلة صــيدهم. مث طُلِــب مــنهم وطُلِــب مــن الصــيادين 
حــــىت يصــــلوا إىل الســــفينة اإلســــرائيلية، وعنــــدما أصــــبحوا علــــى مــــنت ويســــبحوا إىل البحــــر ويقفــــزوا 

. األيـدي السفينة، أعطاهم جنود البحرية مالبـس ونقلـوهم إىل إسـرائيل معصـويب األعـني ومكّبلـي
تجواب مــن قبــل قــوات الــدفاع اإلســرائيلية، اقتيــدوا إىل معــرب وبعــد إخضــاعهم لفحــص طــيب واســ

  .)31(إريتس لكي يعودوا إىل غزة
، اقرتبــت ســفينتان تابعتــان للبحريــة اإلســرائيلية مــن قــارب  2013شــباط/فرباير  19ويف   -19

أصــــبحت كــــان علــــى متنــــه ســــتة صــــيادين علــــى بعــــد ثالثــــة أميــــال حبريــــة مــــن الشــــاطئ. وعنــــدما 
بـدأ اجلنــود الــذين كــانوا  ،مــرتاً مـن قــارب الفلســطينيني 50قرابــة علــى بُعـد ليتان السـفينتان اإلســرائي

أطلقــت  علــى مــنت الســفينتني بــإطالق النــار يف امليــاه علــى مســافة قريبــة جــداً مــن الفلســطينيني. مث
كـه. وأصـابت القوات اإلسرائيلية نريان الذخرية احلية يف اجتـاه القـارب فأحلقـت أضـراراً مبقدمتـه وحمّر 

. وبعــد ذلــك بقليــل، غــادرت ســفينتا البحريــة اإلســرائيلية أرجلهمــا لشــظايا اثنــني مــن الصــيادين يفا
  .)32(املنطقة

الوصـــول إليهـــا تقـــوِّض ُســـبل رزق عشـــرات ُمينـــع إن القيـــود املفروضـــة علـــى املنـــاطق الـــيت   -20
العمـل ويف اآلالف من مـواطين غـزة، وتشـكِّل انتهاكـاً حلقـوقهم اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك حقهـم يف 

م ومــواردهم الطبيعيــة، وحقهــم يف التمتُّــع مبســتوى معيشــة الئــق، وحقهــم يف  التصــرُّف حبريــة بثــروا
الغـــذاء الـــذي يشـــمل إمكانيـــة إطعـــام أنفســـهم بأنفســـهم مـــن خـــالل اســـتغالل األرض املنتجـــة أو 

انتهاكــاً حلقــوق  املــوارد الطبيعيــة. وغالبــاً مــا تشــكِّل األســاليب الــيت تعتمــدها إســرائيل إلنفــاذ احلظــر
  الفلسطينيني املدنية، مبا فيها احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية واألمن. 

  التي تمس المدنيين التدابير العقابية  -3  
علـــى حريـــة تنقُّـــل  اً قيـــودتفـــرض بـــدأت إســـرائيل يف فـــرتة التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي   -21

، يف أعقــاب ســيطرة 2007ويف عــام مــواطين غــزة وعلــى الــواردات والصــادرات مــن غــزة وإليهــا. 
 2010حركــة محــاس علــى غــزة، ازدادت هــذه القيــود صــرامة، رغــم ختفيفهــا إىل حــدٍّ كبــري يف عــام 

للســماح باســترياد الســلع الــيت ال تصــنفها إســرائيل يف فئــة الســلع "ذات االســتعمال املــزدوج"، أي 
  األسلحة.صنع تلك اليت ميكن أن ُتستخدم يف 

__________ 

ا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.  )31(  حالة رصد
ا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان. )32(  حالة رصد
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طـراف يف نـزاع مسـلح أن تتخـذ تـدابري أمنيـة، فـإن هـذه التـدابري جيـب أن وبينما جيـوز لأل  -22
ـا عديـدة، . وقـد أوضـحت تصـرحيات )33(متتثل للقانون الدويل وأن تكون ضرورية وتناسـبية أدىل 

علــى ســلطات األمــر الواقــع قــد فُــرض للضــغط مســؤولون إســرائيليون بصــفتهم املهنيــة أن احلصــار 
اعــات خمتلفــة يف غــزة، مبــا فيهــا جمموعــات فلســطينية مســلحة، ضــد ورداً علــى أفعــال ارتكبتهــا مج
ـــا . إال أن احلصـــار، ومـــا يتصـــل بـــه مـــن قيـــود، يســـتهدف الســـكان )34(إســـرائيل أو فيمـــا يتعلَّـــق 

املــدنيني ويســبب هلــم املشــقة واملعانــاة، وهــو يعــاقبهم فعليــاً علــى أفعــال مل يرتكبوهــا. ومــن مث فــإن 
احلـرب وقـت املـدنيني بشـأن محايـة من اتفاقية جنيـف  33م املادة هذه التدابري تتعارض مع أحكا

  .)35((االتفاقية الرابعة) اليت حتظر العقوبة اجلماعية

__________ 

نيــــف بشــــأن محايــــة املــــدنيني يف وقــــت احلــــرب (االتفاقيــــة الرابعــــة) مــــن اتفاقيــــة ج 27انظــــر بصــــفة خاصــــة املــــادة  )33(
واملتعلِّـق  1949آب/أغسطس  12من الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املؤرَّخة  58و 57 واملادتني

 ).األول حبماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية (الربوتوكول
األمين اإلسرائيلي املصـّغر غـزة "أرضـاً معاديـًة"، وقـرر نتيجـة لـذلك ، أعلن اجمللس الوزاري 2007يف أيلول/سبتمرب  )34(

فــرض عقوبــات علــى نظــام محــاس مــن أجــل تقييــد عبــور خمتلــف الســلع إىل قطــاع غــزة، وتقلــيص إمــدادات الوقــود 
    األشخاص من وإىل قطاع غزة. انظر تنقل والكهرباء، وتقييد حركة 

http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2007/pages/security%20cabinet%20declares%20gaza%20hosi

le%20territory%2019-sep-2007.aspx.  وقــد نقلــت وكالــة الصــحافة الفرنســية عــن املتحــدث باســم وزارة الــدفاع
اإلســرائيلية، بيــرت لرينــر، قولــه إن فــتح املعــابر ســُرياجع علــى أســاس يــومي وســيكون مرهونــاً بتوقــف الفلســطينيني عــن 

     صواريخ على جنوب إسرائيل. انظرإطالق ال
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iflhCqMdfmP6fA2nNDMm-fygUu7w .

إىل "االمتنــاع عــن اســتخدام  2013نيســان/أبريل  4) إن كبــار املســؤولني األمنيــني دعــوا يف Gishaويقــول غيشــا (
ريـب األسـلحة. ولـذلك فـإن املعابر احلدودية كوسيلة للضـغط علـى حركـة محـاس أل ن هـذه املعـابر ال ُتسـتخدم يف 

إغــالق املعــابر إمنــا يــؤدِّي إىل تزايــد مشــاعر العزلــة واإلحبــاط يف صــفوف أهــايل غــزة ولــيس يف صــفوف كبــار أعضــاء 
-http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Creeping املنظمــــــــــــــــــــــــــــــات اإلرهابيــــــــــــــــــــــــــــــة". انظــــــــــــــــــــــــــــــر

Punishment/Creeping-Punishment-may2013-eng.pdf. 
علــى مــا يلــي: "ال جيــوز معاقبــة أي شــخص حممــي علــى خمالفــة مل يقرتفهــا هــو شخصــياً. وُحتَظــر  33تــنص املــادة  )35(

 حزيــــران/ 13العقوبــــات اجلماعيــــة وباملثــــل مجيــــع تــــدابري التهديــــد أو اإلرهــــاب". انظــــر أيضــــاً البيــــان الصــــادر يف 
للشــؤون اإلنســانية ومنســقة عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، فــالريي عــن وكيلــة األمــني العــام  2012 يونيــه

    آموس، وهو متاح على العنوان التايل:
http://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_vamos_stament_on_gaza_2012_06_13_english.pdf وانظــــــر .

اإلنســـان يف  اص املعـــين حبالـــة حقـــوقعـــن املقـــرر اخلـــ 2008كـــانون األول/ديســـمرب   9أيضـــاً البيـــان الـــذي صـــدر يف 
، وهــــــــــو متــــــــــاح علــــــــــى العنــــــــــوان التــــــــــايل: 1967األراضــــــــــي الفلســــــــــطينية الــــــــــيت حتتلهــــــــــا إســــــــــرائيل منــــــــــذ عــــــــــام 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8380&LangID=Eوتقريـــــر  ؛
ـــــي احلقـــــائق بشـــــأن النـــــزاع يف غـــــزة، ، 2009كـــــانون األول/ديســـــمرب   25الصـــــادر يف  بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة لتقصِّ

A/HRC/12/48 ؛ واللجنــــة الدوليــــة للصــــليب األمحــــر، البيــــان الصــــحفي 1329و 1328و 78و 74، الفقــــرات
    ، متاح على املوقع التايل:2010حزيران/يونيه  14الصادر يف 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htmوانظر  ؛“How can 

Israel’s blockade be legal? UN independent experts on the ‘Palmer Report’” بيـان صـحفي صـادر عـن ،
، متـــــاح علـــــى املوقـــــع التـــــايل: 2011أيلول/ســـــبتمرب  13 مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة الســـــامية حلقـــــوق اإلنســـــان يف

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11363&LangID=E. 
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وكمثــــال حــــديث علــــى التــــدابري العقابيــــة املســــتمرة ضــــد الســــكان الفلســــطينيني يف غــــزة،   -23
 )36(آذار/مـارس 21 أعلنت قوات الدفاع اإلسرائيلية وهيئة تنسيق أنشطة احلكومـة اإلسـرائيلية يف

ــا للفلســطينيني يف  أنــه "رداً علــى إطــالق الصــواريخ"، ســُتقلَّص مســاحة منطقــة الصــيد املســموح 
قطــــاع غــــزة مــــن ســــتة إىل ثالثــــة أميــــال حبريــــة وفقــــاً لتعليمــــات صــــادرة عــــن رئــــيس الــــوزراء ووزيــــر 

ا . وكانـــت مجاعـــة ســـلفية جهاديـــة قـــد أعلنـــت مســـؤوليتها عـــن هجمـــات أطلقـــت فيهـــ)37(الـــدفاع
ا اسـتهدفت السـكان )38(صواريخ . ومل تكن القيود املذكورة موّجهة حنو أفراد هذه اجلماعة، بل إ

، فقـــد أُعيـــد 17املـــدنيني مبعـــاقبتهم علـــى أفعـــال مل يرتكبوهـــا هـــم. وكمـــا لـــوحظ أعـــاله يف الفقـــرة 
ا إىل ستة أميال حبرية يف    .2013أيار/مايو  21الحقاً توسيع منطقة الصيد املسموح 

  الحالة في الضفة الغربية  -الثاً ث  

المســـتوطنات ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن سياســـات وممارســـات وخطـــط تمـــسُّ حقـــوق   -ألف  
  للفلسطينيين  اإلنسان

  عنف المستوطنين ومساءلتهم  -1  
م، ممـا   -24 واصل املستوطنون اإلسرائيليون ارتكاب أعمـال عنـف ضـد الفلسـطينيني وممتلكـا

اجلسدي وُسبل وصوهلم إىل مصادر رزقهم ومـواردهم الطبيعيـة، فضـًال  أثَّر تأثرياً سلبياً على أمنهم
 62فيهـا  حادثـاً مـن أحـداث العنـف هـذه، مبـا 191عن وصوهلم إىل مرافق التعليم. وقد ُسـجِّل 

حادثـــاً أدَّت إىل تـــدمري ممتلكـــات خاصـــة أو  129فلســـطينياً، و 98حادثـــاً أســـفرت عـــن إصـــابة 
ــا. وقـد أُتلِــف أو  شـجرة مثمــرة نتيجـة العتــداءات  3 793تضـرَّر مــا ال يقـل عــن إحلـاق أضـرار 

وُســــجِّل  )39(طفــــًال إىل املــــدارس 1 616املســــتوطنني. وأدَّت مخســــة حــــوادث إىل إعاقــــة وصــــول 
ـــــل  27. وخـــــالل الفـــــرتة نفســـــها، ُســـــجِّل )40(حـــــادث يف مرفـــــق تعليمـــــي حـــــادث عنـــــف مـــــن قب

ائيلياً، مبــــا يف ذلــــك مقتــــل أحــــد إســــر  47الفلســــطينيني ضــــد اإلســــرائيليني، ممــــا أســــفر عــــن إصــــابة 
  .2013نيسان/أبريل  30املقيمني يف مستوطنة ييتزهار يف 

__________ 

)36( http://www.idf.il/1153-18596-en/Dover.aspx. 
 أعاله. 17انظر الفقرة  )37(
)38( http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?t=84600. 
ة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) بـــأن حـــادثني أثـَّــرا علـــى وصـــول األطفـــال الفلســـطينيني إىل أفـــادت منظمـــ )39(

، بينمــا ُســجِّلت حــوادث فرديــة مماثلــة يف كــانون الثاين/ينــاير وشــباط/فرباير 2013مدارســهم وقعــا يف آذار/مــارس 
 .2013ونيسان/أبريل 

 بيانات مقدَّمة من اليونيسيف. )40(
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، بوصــفها ســلطة االحــتالل، التــزام باحلفــاظ علــى النظــام العــام إســرائيلعــاتق ويقــع علــى   -25
احلمايــة مــن مجيــع أعمــال  -أي املــدنيني الفلســطينيني  -وضــمان أن ُتكفــل لألشــخاص احملميــني 

). وهــذا يشــمل االلتــزام حبمايــة الفلســطينيني 30، الفقــرة A/67/375هديــد بــالعنف (العنــف أو الت
مـــن عنـــف املســـتوطنني، وضـــمان إجـــراء حتقيقـــات فّعالـــة وعاجلـــة وشـــاملة ونزيهـــة يف االعتـــداءات 

م مسؤولون ا اإلجرامية ومالحقة من يُزعم أ رغم الشواغل اليت أعرب عنهـا األمـني و . عن ارتكا
ــا مســؤولون إســرائيليون وقــالوا فيهــا إن خطــوات  العــام تكــراراً، فضــًال عــن التصــرحيات الــيت أدىل 

ستُتَّخذ ملعاجلة هذه الظاهرة، ال تـزال السـلطات اإلسـرائيلية تتقـاعس عـن منـع عنـف املسـتوطنني، 
م، وضمان املساءلة عن األعمال اإلجرامية   .)41(ومحاية الفلسطينيني وممتلكا

ءلة اجملال أمام حدوث املزيد من أعمال العنف. وقـد ُأشـري يف تقريـر ويفِسح انعدام املسا  -26
) إىل أن التحليل الذي أجرته منظمـة إسـرائيلية حلقـوق اإلنسـان ملـا 38، الفقرة A/67/375سابق (

قــد خلــص إىل أن  2011إىل عــام  2005شــكوى مســجلة يف الفــرتة مــن عــام  781جمموعــه 
ـــام إال يف أقـــل مـــن  الســـلطات اإلســـرائيلية مل تقـــدِّم لـــوائح يف املائـــة مـــن احلـــاالت الـــيت جـــرى  9ا

يف املائة مـن التحقيقـات  84التحقيق يف حنو ملف التحقيق فيها بعد تقدمي شكاوى. وقد أُغِلق 
. وُيضــاف إىل ذلــك أن الفلســطينيني الــذين يقــدمون شــكاوى )42(بســبب إخفاقــات يف التحقيــق

الغالب إمكانية احلصول على املعلومات عـن حالـة أو سـري إىل الشرطة اإلسرائيلية ال تـَُتاح هلم يف 
  عن شكاواهم.التحقيقات الناشئة 

النقل القسري للفلسطينيين في المنطقـة جـيم فـي الضـفة الغربيـة: مجتمعـات البـدو والرعـاة   -2  
  يطّا في محيط القدس وجماعات َمساِفر

) 55و 37- 36، الفقـرات A/67/372حتتفظ اإلدارة املدنية اإلسرائيلية يف الضـفة الغربيـة (  - 27
فلســـطيين يعيشـــون حاليـــاً علـــى الطـــرف الشـــرقي مـــن حمـــيط  2  300خبططهـــا الراميـــة إىل نقـــل قرابـــة 

. )43(القدس، وهي خطط تتصل باخلطط اإلسرائيلية الراميـة إىل توسـيع املسـتوطنات يف هـذه املنطقـة
داخل حمافظة أرحيا، يُتوقـَّع أن تُعـَرض  ومثة خطة إسرائيلية إلقامة قرية بدوية جديدة يف املنطقة جيم،

ــــذت هــــذه )44(2013علــــى اجلمهــــور إلبــــداء تعليقاتــــه عليهــــا يف وقــــت الحــــق مــــن عــــام  . وإذا نـُفِّ
سـتُنَقل قسـراً علـى  اخلطط، فإن بعض اجملتمعات احمللية للبدو والرعاة يف حمـيط القـدس وغـور األردن

__________ 

 .A/66/364و A/67/375الوثيقتني انظر، يف مجلة مصادر،  )41(
)42( Yesh Din, “Law enforcement upon Israeli civilians in the West Bank”, Yesh Din Monitoring Update 

(March 2012). 
وحـــدة  3 426، وافقـــت مؤسســـات التخطـــيط اإلســـرائيلية مبـــدئياً علـــى إنشـــاء 2012يف كـــانون األول/ديســـمرب  )43(

 .Kfar Adumim v. Ministry of Defence, HCJ (5665/11)ر، مثًال، قضية . انظ1سكنية يف املنطقة هاء
)44( Bimkom and United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA), Al Jabal: a Study on the Transfer of Bedouin Palestine Refugees, East Jerusalem, 

2013, p. 7. 
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. وعلــى الــرغم مــن بيئــة )45(شــخص 6 000مــا يبــدو إىل القريــة اجلديــدة الــيت ستســتوعب قرابــة 
اإلكـــراه الســـائدة يف املنطقـــة جـــيم، ال تـــزال اجملتمعـــات احملليـــة الـــيت ُحيتمـــل أن تتـــأثَّر بتنفيـــذ خمتلـــف 

. ومـن شـأن عمليـات النقـل القسـري هـذه أن )46(اخلطط تُعـارض أي نقـل هلـا مـن مواقعهـا احلاليـة
أن تفضـي إىل تفكُّـك النسـيج االجتمـاعي  اتؤثِّر سـلباً علـى االقتصـاد التقليـدي كمـا أن مـن شـأ

  للمجتمعات احمللية املتضرِّرة.
ـــا تعتــزم نقــل مثانيـــ2012ويف متوز/يوليــه   -28  ة، أكــدت الســـلطات العســكرية اإلســرائيلية أ

شـخص يعيشـون  1 000جمتمعات حملية من جمتمعات املزارعني والرعاة الفلسطينيني تضمُّ قرابـة 
مـن أجـل إنفـاذ قـرار إقامـة "منطقـة عسـكرية مغلقـة" ("منطقـة إطـالق النـار يطّـا  يف منطقـة َمسـاِفر

، قامــت الســلطات العســكرية اإلســرائيلية بــإجالء معظــم املقيمــني 1999. ويف عــام )47(")918
م 700مــــن املنطقــــة (حنــــو  . وقــــد )48(فلســــطيين) ودمــــرت أو صــــادرت معظــــم منــــازهلم وممتلكــــا

استجابة اللتماس مقدَّم من املقيمني يف املنطقة، للبعض  مسحت حمكمة العدل اإلسرائيلية العليا،
ـــائي عـــن احملكمـــة. وحـــىت  ، كـــان هـــذا 2013أيار/مـــايو  25مـــنهم بـــالعودة ريثمـــا يصـــدر قـــرار 

يطّا منذ عقود،  القرار ال يزال معلقاً. وما فتئت اجملتمعات احمللية املتضررة تعيش يف منطقة َمساِفر
يعيشـــون يف املنطقـــة منـــذ وقـــت يرجـــع إىل مـــا قبـــل بـــدء جملتمعـــات مـــن أفـــراد هـــذه ابـــل إن الكثـــري 

، وتوجـــــد لـــــدى أغلبيـــــة األهـــــايل ســـــندات ملكيـــــة تثبـــــت 1967االحـــــتالل اإلســـــرائيلي يف عـــــام 
ملكيــتهم ألراضــيهم. وخيضــع هــؤالء لضــغوط متزايــدة لكــي يغــادروا، ولكــنهم ال يزالــون يعارضــون 

  سلمياً إجالءهم ونقلهم من املنطقة.
القـانون الـدويل اإلنسـاين النقـل القسـري لألشـخاص احملميـني رغـم أنـه جيـوز تنفيـذ وحيظر   -29

بعــض عمليـــات اإلجـــالء املؤقـــت أثنـــاء ســـري العمليـــات احلربيـــة حيثمـــا يقتضـــي ذلـــك ضـــمان أمـــن 
. وال ينطبـــق أي ظـــرف مـــن هـــذه الظـــروف يف القـــاهرة الســـكان احملميـــني أو الضـــرورات العســـكرية

ملــذكورة أعــاله. ويعــدُّ النقــل قســرياً وبالتــايل غــري مشــروع إال إذا أختــار حــاالت اجملتمعــات احملليــة ا
األشــخاص املتــأثِّرون بــه االنتقــال طواعيــة دون التعــرُّض للتهديــد باســتخدام القــوة أو اإلكــراه، وهــو 
أمــر ال ينطبــق حاليــاً. وتبعــاً لــذلك، فــإن تنفيــذ اخلطــط اإلســرائيلية املقرتحــة لنقــل اجملتمعــات احملليــة 

لســطينية للبــدو والرعــاة يف حمــيط القــدس وغــور األردن مــن مواقعهــا احلاليــة وطــرد الفلســطينيني الف
يطّا من أجل إنفاذ قرار إنشاء "منطقـة إطـالق  املقيمني يف القرى الثماين الواقعة يف منطقة مَساِفر

زامــات الــيت تقــع االلت" ميثِّــل علــى مــا يبــدو نقــًال فرديــاً ومجاعيــاً قســرياً، ممــا يتنــاقض مــع 918النــار 
ويبـــدو أيضـــاً أن ذلـــك ميثـــل عمليـــة إجـــالء علـــى عـــاتق إســـرائيل مبوجـــب القـــانون الـــدويل اإلنســـاين. 

اإلنســان. وُيضــاف إىل ذلــك  قســري يتعــارض مــع التزامــات إســرائيل مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق
__________ 

 ).Bimkom) (http://www.bimkom.org/il/engمعلومات مقدَّمة من املنظمة غري احلكومية اإلسرائيلية بيمكوم ( )45(
 .2012كانون األول/ديسمرب   3ومن ذلك مثًال رسالة جلنة محاية جمتمعات البدو، املؤرَّخة  )46(
)47( Attorney General’s Response, HCJ Petition 517/00 and 1199/00, July 2012. 
)48( OCHA case study, “Life in a ‘Firing Zone’: the Masafer Yatta Communities”, May 2012. 
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احملميـني، أنه إذا ترتب على تنفيذ هـذه اخلطـط تـدمري أو مصـادرة املمتلكـات اخلاصـة لألشـخاص 
ـا مبوجـب القـانون  فإن من شـأن ذلـك أن يثـري شـواغل جديـة إضـافية إزاء امتثـال إسـرائيل اللتزاما

  الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

ـــرام وحـــدة األرض الفلســـطينية   -3   ـــل واحت ـــة التنقُّ  وســـالمتهاالمحتلـــة وتواصـــلها الجغرافـــي حري
  اإلقليمية

املفروضـــــة علـــــى حريـــــة تنقُّـــــل الفلســـــطينيني الـــــذين يعيشـــــون يف األرض ال تـــــزال القيـــــود   -30
الفلســـطينية احملتلـــة شـــاغًال مـــن أهـــم الشـــواغل املتصـــلة حبقـــوق اإلنســـان. وتشـــمل القيـــود الرئيســـية 
العوائق املادية، مبا فيها اجلدار، ونقـاط التفتـيش واحلـواجز علـى الطـرق، فضـًال عـن القيـود اإلداريـة 

ذلــــك املنــــاطق العســــكرية املغلقــــة، والطــــرق الــــيت ُحيظــــر املــــرور عليهــــا، وشــــروط  والقانونيــــة، مبــــا يف
احلصول على التصاريح. وكل هذه القيود حتدُّ كثرياً من حركة تنقُّـل املركبـات واملشـاة، مبـا يف ذلـك 
ــل بــني  بــني قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة، وكــذلك احلركــة داخــل الضــفة الغربيــة نفســها، وحركــة التنقُّ

  لشرقية وبقية األرض الفلسطينية احملتلة.القدس ا
يف القـدس الشـرقية،  اء طريق سريع ميرُّ عرب بيـت صـفافاوقد شرعت إسرائيل مؤخراً يف بن  -31

ــًة بــذلك ربــط القــدس الغربيــة باملســتوطنات يف الضــفة الغربيــة. وســيؤدي إنشــاء هــذا الطريــق  حماول
شـطرين وسـيؤثِّر سـلباً علـى ُسـبل رزق ومعيشـة  اإىل شطر جمتمـع بيـت صـفاف ،السريع، إذا ما أُِجنزَ 

فلســطيين، وسيفضــي إىل قطــع الطــرق احملليــة ويعرقــل الوصــول إىل دور حضــانة األطفــال  9 300
  واملدارس واملستوصفات واملكاتب ودور العبادة.

وال يــزال بنــاء اجلــدار يف الضــفة الغربيــة يــؤثِّر ســلباً علــى احلقــوق اإلنســانية للمجتمعــات   -32
فلسطيين من القدس الشـرقية مفصـولني فعليـاً عـن  55 000ية الفلسطينية. فقد أصبح قرابة احملل

املركـز احلضــري للقــدس ومــن مث جيــب علــيهم املــرور عـرب حــواجز ُتطبَّــق فيهــا إجــراءات مرهقــة لكــي 
يتمكنوا من الوصول إىل مراكز اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها من اخلدمات اليت من حقهـم 

ادة منهــا. وُيضــاف إىل ذلــك أن قرابــة أربعــة ماليــني فلســطيين مــن بقيــة األرض الفلســطينية االســتف
احملتلــة ال يزالــون يعــانون عمومــاً مــن منــع دخــوهلم إىل القــدس الشــرقية. ويــؤدِّي وجــود اجلــدار ومــا 
يتصــل بــه مــن قيــود مفروضــة علــى حركــة تنقُّــل الفلســطينيني إىل فصــل فعلــي للقــدس الشــرقية عــن 

توســيع املســتوطنات املخطــط لــه يف منطقــة القــدس أن  نألرض الفلســطينية احملتلــة. ومــن شــأبقيــة ا
  يؤدِّي إىل تفاقم حدَّة هذا الفصل.

، وافقــت جلنــة الطعــون اخلاصــة التابعــة حملكمــة الصــلح يف تــل 2013ويف نيســان/أبريل   -33
ول ديــر كرميــزان يف أبيــب، متذرِّعــًة بالشــواغل األمنيــة، علــى خمطــط جلعــل مســار اجلــدار يلتــف حــ

الضفة الغربية. وسيحيط هذا املسار بـدير الراهبـات السـاليزيات واملدرسـة االبتدائيـة التابعـة لـه مـن 
م  ثالثة جوانب، ويؤدِّي إىل مصـادرة معظـم أراضـي الـدير وفصـل أصـحاب األراضـي عـن ممتلكـا

أراضـــيها  رية عـــناخلاصـــة. وجممـــل القـــول إن إجنـــاز بنـــاء اجلـــدار سيفصـــل منطقـــة بيـــت حلـــم احلضـــ
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فلسطيين على الوصول إىل بيت حلـم الـيت تعـدُّ  23 000الزراعية يف الداخل وحيدُّ من قدرة حنو 
  مركزاً رئيسياً خلدمات الصحة والتعليم والتجارة.

حـني أمـرت حمكمـة العـدل اإلسـرائيلية  2013أيار/مـايو  2وقد حدث تطوٌر إجياٌيب يف   -34
نطقــة قريبــة مــن بيــت حلــم، مشــرية إىل الــرتاث الثقــايف وقــيم الُســبل بوقــف بنــاء اجلــدار يف مالعليــا 
. وطلبــت احملكمــة مــن الســلطات العســكرية أن تقــدِّم، )49(رية للمنــاطق الزراعيــة يف قريــة بــاتاملعيشــ

يف غضــون مــدة ثالثــة أشــهر، األســباب الــيت تســتدعي عــدم إلغــاء بنــاء اجلــدار أو تغيــري مســاره يف 
  .)50(هذه املنطقة

  ات هدم المنازل واإلجالء القسريعملي  -4  
ال تزال سياسات التخطيط اإلسرائيلية تقيِّد بشدة بناء منازل جديدة يف القدس الشرقية   -35

واملنطقة جيم حيث متارس إسرائيل سلطتها الكاملة فيما يتعلَّق بأعمال التخطيط وحتديـد منـاطق 
ــدم املنـــازل البنــاء. وقّلمــا متـــنح الســلطات اإلســرائيلية تـــراخيص لبنــاء  ُ مســـاكن جديــدة وكثــرياً مـــا 

ـا بُِنيـت دون احلصـول علـى تـرخيص  الواقعة على حـدود الضـفة الغربيـة والقـدس الشـرقية بذريعـة أ
ا تُعَترب غـري شـرعية. ويف الفـرتة املمتـدة مـن   21إىل  2012كـانون األول/ديسـمرب   1وبالتايل فإ

طينيون يف القـــدس الشـــرقية واملنطقـــة جـــيم مســـكناً ميلكهـــا فلســـ 271، ُهـــِدَم 2013أيار/مـــايو 
 263فلســـطينياً، مـــن بيـــنهم  476بســـبب عـــدم احلصـــول علـــى تصـــاريح، ممـــا أفضـــى إىل تشـــريد 

  .)51(طفالً 
يف املائــة مــن املســاكن الفلســطينية يف القــدس الشــرقية دون  33وقــد بُــِين مــا نســبته حنــو   -36

فلسـطيين مـن أهــايل  93 100يقـل عــن  احلصـول علـى تصـاريح بنــاء إسـرائيلية، ممـا يُعــرِّض مـا ال
يف املائـــة مـــن مســـاحة املنطقـــة جــــيم  70القـــدس الشـــرقية خلطـــر التشـــرُّد. وُيضـــاف إىل ذلـــك أن 

الضـــــــفة الغربيـــــــة خمصصـــــــة للمســـــــتوطنات اإلســـــــرائيلية أو للســـــــلطات العســـــــكرية اإلســـــــرائيلية،  يف
سـرائيل، ممـا حيـدُّ بشـدة يف املائـة لقيـود شـديدة تفرضـها إ 29ختضع مسـاحة إضـافية نسـبتها  بينما

ـــص لإلعمـــار الفلســـطيين ســـوى نســـبة تقـــل  مـــن إمكانيـــات البنـــاء املتاحـــة للفلســـطينيني، ومل ُختصَّ
  يف املائة من مساحة املنطقة جيم. 1 عن

__________ 

)49( www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/high-court-orders-defense-ministry-to-halt-construction- 
of-part-of-west-bank-barrier.premium-1.518888. 

ــا مــن قبــل منظمــة "أصــدقاء األرض رُِفَعــت الــدعوى أمــام حمكمــة  )50(  الشــرق األوســط". انظــر: - العــدل اإلســرائيلية العلي
http://www.skollfoundation.org/friends-of-the-earth-middle-east-helps-preserve-heritage-and-

agricultural-site/. 
 معلومات مقدَّمة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. )51(
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  االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية  -باء  

  االستخدام المفرط للقوة  -1  
ملزمــة، مبوجــب القــانون الــدويل، بــاحرتام احلــق يف احليــاة ومحايــة إن الســلطات اإلســرائيلية   -37

الســكان املــدنيني يف األرض الفلســطينية احملتلــة. وقــوات األمــن اإلســرائيلية ملزمــة، يف ســياق إنفــاذ 
القــــوانني، بــــاحرتام املبــــادئ العامــــة املتعلِّقــــة باســــتخدام القــــوة مــــن قبــــل املــــوظفني املكلفــــني بإنفــــاذ 

يف املبـــــادئ األساســـــية املتعلِّقـــــة  انذلـــــك مبـــــدأ الضـــــرورة ومبـــــدأ التناســـــب الـــــوارد القـــــوانني، مبـــــا يف
ومدونــة قواعــد  )52(باســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن قبــل املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني

. وال جيــــوز اســــتخدام األســــلحة الناريــــة اســــتخداماً )53(ســــلوك املــــوظفني املكلفــــني بإنفــــاذ القــــوانني
  مميتاً إال عندما ال يكون هناك أي سبيل آخر لتجنُّبه من أجل محاية احلياة.متعمداً و 

ــــر، أســــفر اســــتعمال القــــوة مــــن قبــــل قــــوات األمــــن   -38 ــــذا التقري وخــــالل الفــــرتة املشــــمولة 
اإلســرائيلية، مبــا فيهــا قــوات الــدفاع وشــرطة احلــدود اإلســرائيلية، عــن مقتــل عشــرة أشــخاص، مــن 

يف الضـــفة الغربيـــة. وهـــذا ميثِّـــل  )54(شخصـــاً جبـــروح 2 952، وإصـــابة بيـــنهم أربعـــة أطفـــال وامـــرأة
. )55(2012زيـــادًة ملحوظـــًة يف قتـــل املـــدنيني يف الضـــفة الغربيـــة مقارنـــًة بـــالفرتة املتبقيـــة مـــن عـــام 

رصدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ووثقت تسع إصابات قاتلة والعديـد  وقد
ـــا املفوضـــية الســـامية إىل  مـــن اإلصـــابات جبـــروح. وخلصـــت عمليـــات الرصـــد والتوثيـــق الـــيت تقـــوم 

فلسـطينيني ُعـزَّل.  وجود دواعي قلق بـالغ إزاء االسـتخدام غـري املشـروع وغـري الضـروري للقـوة ضـد
واحلــاالت التاليــة الــيت وثقتهــا املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان هــي أمثلــة علــى حــوادث وقعــت 

  .)56(األمن اإلسرائيلية قد استخدمت فيها القوة املفرطةمؤخراً ُحيتمل أن تكون قوات 
ســنة بعــد أن  21كــانون الثاين/ينــاير، قُِتــل شــاٌب فلســطيين غــري مســلح عمــره   12فــي ف  -39

ُأصـــيب بالرصـــاص يف ظهـــره أثنـــاء حماولتـــه دخـــول إســـرائيل عـــرب ثغـــرة يف اجلـــدار بـــالقرب مـــن قريـــة 
ـــه إليـــه أي إنـــذار قبـــل إطـــالق النـــار عليـــه. وقـــد نقلـــت  الرمـــادين. وأفـــاد شـــهود عيـــان بأنـــه مل يوجَّ

  يلية الضحية إىل مستشفى يف إسرائيل وأُعلن عن وفاته لدى وصوله.القوات اإلسرائ

__________ 

)52( http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx. 
)53( http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx. 
اإلحصــاءات املتعلِّقــة حبــاالت اإلصــابة جبــروح مســتقاة مــن التقــارير األســبوعية بشــأن محايــة املــدنيني الصــادرة عــن  )54(

 ).2013نيسان/أبريل  - 2012ون اإلنسانية (تشرين الثاين/نوفمرب مكتب تنسيق الشؤ 
ايـة تشـرين الثـاين/نوفمرب  )55( ، 2012سجل مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، يف الفـرتة مـن كـانون الثاين/ينـاير إىل 

    الفلسطيين، انظر  -وقوع سبع إصابات نتيجة للنزاع اإلسرائيلي 
http://www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002. 

 .43، الفقرة A/67/375، و23، الفقرة A/HRC/22/35لالطِّالع على أمثلة أخرى، انظر  )56(
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بعــد إطــالق النــار العمــر كــانون الثاين/ينــاير، قُتِــَل صــٌيب يف الســابعة عشــرة مــن   15ويف   -40
يف يعلبــون الــذين كــانوا  نعليــه يف ضــواحي قريــة بُــدُرس. وكــان الضــحية ضــمن جمموعــة مــن الفتيــا

قرب مــن اجلــدار، علــى بعــد مســافة قصــرية مــن مدرســتهم. وأفــاد منطقــة ُحيظــر الوصــول إليهــا بــال
شــاهد عيــان بــأن جنــدياً إســرائيلياً أطلــق النــار علــى الضــحية، دون أي إنــذار مســبق، مــن مســافة 

أمتــار. وقــد ابتعــد الصــيب عــن املكــان ومضــى راكضــاً يف اجتــاه القريــة عنــدما  10و 5تــرتاوح بــني 
بته يف الـــرأس والظهـــر. وجـــاء يف التصـــرحيات الـــيت أطلـــق عليـــه جنـــدٌي آخـــر ثالثـــة رصاصـــات أصـــا

ا السلطات اإلسرائيلية لوسائط اإلعالم أن الصيب رشق اجلنود باحلجارة.   أدلت 
 ،مـــن بـــرج للمراقبـــة ،كـــانون الثاين/ينـــاير، أطلـــق جنـــود قـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية  18ويف   -41

ايـدة لالجئـني الواقـع قـرب بيـت النار على صـيب يف اخلامسـة عشـرة مـن العمـر بـالقرب مـن خمـيم ع
حلـم، فُأصــيب يف رأسـه. وكــان الصـيب ميشــي مـع صــيب آخـر علــى طريـق يف اجتــاه بـرج املراقبــة. وقــد 

كــــــانون الثاين/ينــــــاير. ورغــــــم أنــــــه كانــــــت هنــــــاك مظــــــاهرات   23تــــــُويف الصــــــيب متــــــأثراً جبروحــــــه يف 
ث، فقـد أفـاد شـهود عيـان واشتباكات أمام خمـيم الالجئـني يف األسـابيع السـابقة لوقـوع هـذا احلـاد

بأنــه مل حتــدث أيــة مواجهــات وقــت وقــوع احلــادث. وهــذا مــا تؤكــده صــور شــريط فيــديو التقطتهــا 
إحــدى كــامريات املراقبــة يف مركــز لألطفــال يف مكــان قريــب. وأفــادت الســلطات اإلســرائيلية بــأن 

لسـطينياً آخـرين ف 30الضحية حاول الدخول إىل املكان الذي يوجد فيـه قـرب راحيـل بينمـا جتمَّـع 
  .ومهّية بالقرب من املركز العسكري ورشقوا اجلنود باحلجارة وقذفوهم بقنبلة

عنـــدما أطلـــق العمـــر كـــانون الثاين/ينـــاير، قُِتلـــت امـــرأة يف الثانيـــة والعشـــرين مـــن   23ويف   -42
ا يف الـــرأس يف خمـــيم العـــروب لالجئـــني.  عليهـــا أحـــد جنـــود قـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية النـــار فأصـــا
وُأصــيبت امــرأٌة أخــرى جبــروح يف هــذا احلــادث. ويُــزَعم أن كلتــا االمــرأتني كانتــا خــارجتني مــن كليــة 
ــا مدنيـة. وأفــاد شــهود عيــان أن جنـدياً مــن جنــود قــوات  عنـدما توقفــت علــى الطريـق ســيارة بــدا أ
 الــدفاع اإلســرائيلية كــان يرتــدي زيــه العســكري خــرج مــن الســيارة وأطلــق عليهمــا النــار مــن مســافة

مــرتاً. وصــرَّح نــاطٌق باســم الســلطات اإلســرائيلية بــأن اجلنــود تعرضــوا العتــداء  150تصــل إىل حنــو 
من قبل فلسـطينيني قـذفوهم بعـدة قنابـل حارقـة فـرد أحـد جنـود قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية بـإطالق 

ات أو . إال أن شـهود عيـان أفـادوا أنـه مل حتـدث يف املنطقـة قبـل إطـالق النـار أيـة اشـتباك)57(النار
  مواجهات أو أية أحداث من هذا القبيل.

نيســــان/أبريل، أطلــــق جنــــود قــــوات الــــدفاع اإلســــرائيلية النــــار علــــى ثالثــــة فتيــــان  3ويف   -43
م   فلسطينيني، لقي اثنان منهم مصرعهما، خارج عنبتا يف منطقة طولكرم. وأفاد الفلسطينيون بـأ

تــــابع لقــــوات الــــدفاع اإلســــرائيلية عنــــد حــــاجز كــــانوا يعتزمــــون أن يقــــذفوا باحلجــــارة بــــرج املراقبــــة ال
وأســـالك م بـــألواح خرســـانية دعَّ التفتـــيش يف عّنـــاب بـــالقرب مـــن مســـتوطنة إينـــاف. وهـــذا الـــربج ُمـــ

شــائكة وكــامريات مراقبــة. وقــد قــذف أحــد الفتيــان حجــراً بينمــا كانــت جمموعــة الفتيــان علــى مســافة 
الـربج وأخـذوا يصـرخون  فاع اإلسـرائيلية مـنمرتاً. وخرج جنود قـوات الـد 20أمتار و 10ترتاوح بني 

__________ 

)57( http://elderofziyon.blogspot.com/2013/01/a-small-detail-about-eyewitness-to-idf.html. 
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علـى الفتيـان لكــي يتوقفـوا، وعندئــذ ابتعـد الفتيــة عـن املكـان وأخــذوا يركضـون حنــو قـريتهم. ويـُـزعم 
تــُويف عــامر نّصــار نتيجــة إلصــابته  أن قــوات الــدفاع اإلســرائيلية أطلقــت النــار علــيهم عندئــذ. وقــد

سي جرّاء إصابته بطلقة نارية يف الظهر أيضـاً. وعـوجل ناجي البلبيتويف بطلقة نارية يف الظهر. كما 
  فادي أبو العّسال بعد إصابته بطلقة نارية يف أعلى ذراعه مث غادر املستشفى.

شباط/فرباير، يُزعم أن جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية قـاموا، أثنـاء تنفيـذ عمليـة  20ويف   -44
النـار علـى راجـح قـبالوي أثنـاء مغادرتـه منــزل  اعتقـال يف قريـة بـرقني مشـال الضـفة الغربيـة، بــإطالق

شــقيقه. ويُــزعم أن اجلنــود الــذين كــانوا يطوِّقــون املنــزل قــد أطلقــوا النــار علــى الســيد قــبالوي دون 
ديـد. وأُفيـد أن السـيد قـبالوي، الـذي أبلـغ  إطالق أية رصاصات حتذيرية أو دون تعرُّضهم ألي 

ســـان بأنـــه مل يكـــن يعلـــم حـــىت بوجـــود قـــوات الـــدفاع مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلن
  اإلسرائيلية يف املنطقة، قد ُأصيب يف فخذه ونُِقَل إىل املستشفى. 

، ُجـــرح أربعـــة فلســـطينيني 2013شـــباط/فرباير  22يف عـــابود وخـــالل مظـــاهرة يف قريـــة   -45
 بعـــد إصـــابتهم بطلقـــات رصـــاص فـــوالذي مغّلـــف باملطـــاط، وُأصـــيب أحـــدهم، وهـــو حممـــد مســـيح
عاشور، بطلقة اخرتقت جبينه واستقرت يف مججمته. وقد نُقل إىل مستشفى رفيـديا يف نـابلس مث 

  .2013آذار/مارس  7إىل مستشفى إسرائيلي حيث تويف متأثراً جبراحه يف 

  المساءلة   -2  
يقــع علــى عــاتق دولــة إســرائيل، مبوجــب القــانون الــدويل، التــزام بــإجراء حتقيقــات مســتقلة   -46

ملة وعاجلة وفعالة يف احلوادث اليت تنطوي على احتمال االستخدام املفرط للقـوة مـن ونزيهة وشا
إنفـاذ القـوانني، وإخضـاع اجلنـاة إلجـراءات قضـائية و/أو تأديبيـة، وضـمان املكلفني بقبل املوظفني 

، حــدث 2011نيســان/أبريل إتاحــة جلــوء الضــحايا إىل القضــاء وإىل ســبل انتصــاف فعالــة. ويف 
عــن سياســة جديــدة تقــوم الشــرطة اإلســرائيلي عنــدما أعلــن النائــب العــام العســكري  تطــور إجيــايب

" علـــى يـــد متـــوّرطالعســـكرية مبوجبهـــا، تلقائيـــاً، بفـــتح حتقيـــق يف كـــل حالـــة يُقتـــل فيهـــا مـــدين "غـــري 
  ).18، الفقرة A/66/356جندي يف الضفة الغربية (

 سـت حـاالت مـن بـني احلـاالت أُفيد عـن قيـام الشـرطة العسـكرية بـإجراء حتقيقـات يفقد و   - 47
الســبع املشــار إليهــا أعــاله، وكانــت نتيجــة هــذه التحقيقــات ال تــزال معلقــة حــىت وقــت إعــداد هـــذا 

، أُديـــن جنـــدي مـــن قـــوات الـــدفاع 2013آذار/مـــارس  18. وُيضـــاف إىل ذلـــك أنـــه يف )58(التقريـــر
 )59(ادثـة قتـل شـاب فلسـطيينفيمـا يتعلـق حبالنـاجم عـن اإلمهـال اإلسرائيلية بتهمة القتل غري املتعمـد 

ـــه.  "صـــفقة"حـــاول العبـــور إىل إســـرائيل للعمـــل، وجـــاء حكـــم اإلدانـــة هـــذا علـــى إثـــر  أقـــر فيهـــا بذنب
  ، ُحكم على اجلندي بالسجن ملدة تسعة أشهر.2013أيار/مايو  13  ويف

__________ 

 أعاله. 44- 38استناداً إىل معلومات وردت من مصادر منظمات غري حكومية ووسائط إعالمية. انظر الفقرات  )58(
 أعاله. 39انظر الفقرة  )59(
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بضــمان املســاءلة يف املمارســة العمليــة. يتصــل أرقامــاً حديثــة تثــري شــواغل فيمــا مثــة إالّ أن   -48
ــــا  ،وقــــد الحظــــت منظمــــة غــــري حكوميــــة قانونيــــة إســــرائيلية فيمــــا يتعلــــق بالتحقيقــــات الــــيت أجر

 2011و 2010و 2009أن البيانــــات اخلاصـــة بالســــنوات  ،الســـلطات العســــكرية اإلســـرائيلية
حتقيقــاً خــالل تلــك الســنوات الــثالث قــد  534حتقيقــاً مــن أصــل مــا جمموعــه  14تــدل علــى أن 

امــــات، ــــه ا ــــة فقــــط 2.62أي بنســــبة  أســــفرت عــــن توجي ــــّدم 2012. ويف عــــام )60(يف املائ ، ُق
شـكوى إىل السـلطات العسـكرية اإلسـرائيلية، ومل تُفـتح حتقيقـات جنائيـة إّال يف  240جمموعه  ما

ام نتيجة هلذه التحقيقات 78   .)61(حالة منها. غري أنه مل تُعد أي لوائح ا

  ة الفلسطينية انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها السلط  -جيم  
ــذا التقريــر، ذُكــر أن أجهــزة األمــن الفلســطينية يف الضــفة الغربيــة   -49 خــالل الفــرتة املشــمولة 

نفذت العشرات من عمليات االعتقال التعسفي ألشخاص فلسطينيني، وهي اعتقـاالت كثـرياً مـا 
حلقـوق حدثت بسبب االنتماء السياسي للشـخص املعـين. وسـجلت اللجنـة الفلسـطينية املسـتقلة 

إىل كـــــانون الثاين/ينـــــاير شـــــكوى تتصـــــل باعتقـــــاالت تعســـــفية خـــــالل الفـــــرتة مـــــن   91اإلنســـــان 
  .  )62(2013آذار/مارس 

وتشـــري تقـــارير إىل أن إســـاءة املعاملـــة، الـــيت تبلـــغ حـــد التعـــذيب أحيانـــاً، قـــد حـــدثت يف   -50
يف ذلـــك  . وتتعلـــق هـــذه املـــزاعم باســـتخدام أســـاليب شـــىت، مبـــا)63(أمـــاكن االحتجـــاز الفلســـطينية

، والضـــرب والتهديـــد واحلرمـــان مـــن النـــوم والعـــزل. وغالبـــاً مـــا ظهـــرت هـــذه )64(أســـلوب "الشـــبح"
ـــا الســـلطة الفلســـطينية يف  ـــة الـــيت قامـــت  ـــاء احلمـــالت األمني املـــزاعم املتصـــلة بإســـاءة املعاملـــة أثن

ا.   أعقاب حوادث خطرية استهدفت مسؤوليها أو مؤسسا
، أُلقــــي القــــبض علــــى صــــاحل حســــين عبــــد الــــرمحن 2013كــــانون الثاين/ينــــاير  29ويف   -51

، وهو رجل شرطة فلسـطيين، أثنـاء دوامـه يف مركـز الشـرطة يف اخلليـل لالشـتباه بضـلوعه يف شوملي
بـــأن مســـتجوبيه ضـــربوه شـــوملي عمليـــة ســـطو مســـلح ونُقـــل إىل رام اهللا الســـتجوابه. وأفـــاد الســـيد 

حببــل مربــوط بالســقف. ويــزعم أن اثنــني مــن ضــرباً متواصــًال بســلك جمــدول بعــد أن قّيــدوا ذراعيــه 
مستجوبيه رشا على وجهه مباشرة غازاً مسيًال للدموع حـىت فقـد وعيـه. وخـالل فـرتة االسـتجواب 

__________ 

)60( Yesh Din, “Law enforcement upon IDF soldiers in the territories”, Data Sheet (January 2013) متـاح ،
-http://www.yesh-din.org/userfiles/file/datasheets/Law%20Enforcement%20upon%20علـــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــع 

%202012.pdf. 
 .املرجع نفسه )61(
)62( http://www.ichr.ps/en/2/5. 
ا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل مراكـز االحتجـاز  )63( إفادات ُمجعت خالل الزيارات اليت قامت 

 الفلسطينية.
 إىل إرغام احملتجز على البقاء يف وضع مؤمل لفرتات مطولة من الوقت. "الشبح"يشري أسلوب  )64(
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يومــاً، ُحــرم كمــا يــزعم مــن النــوم لســاعات عديــدة، وُوجِّهــت إليــه شــتائم وُصــفع  13الــيت امتــدت 
ب "الشبح" لساعات عديدة. مث نُقـل على وجهه، وُعزل يف زنزانة ضيقة وُأخضع للتعذيب بأسلو 

  .)65(شبح للإىل مركز التحقيق يف الظاهرية حيث ُأخضع مرة أخرى 
حـــني أصـــدر الـــرئيس حممـــود عبـــاس  2013أيار/مـــايو  14وقـــد حـــدث تطـــور إجيـــايب يف   - 52

مرســوماً يقضــي بــأن متتثــل مجيــع الوكــاالت الفلســطينية ألحكــام القــانون األساســي الفلســطيين الــذي 
  .)66(يع أشكال التعذيب واملعاملة املهينة، كما حيظر أي سلوك حيّط بالكرامة اإلنسانيةحيظر مج

  الفلسطينيون الذين تعتقلهم إسرائيل  -رابعاً   
 آذار/بلــــــــغ عــــــــدد الفلســــــــطينيني احملتجــــــــزين يف مرافــــــــق االحتجــــــــاز اإلســــــــرائيلية، حــــــــىت   -53

. )68(اإلدارياالعتقـــال شخصـــاً رهـــن  164، مـــنهم )67(شـــخص 6 000، حنـــو 2013 مـــارس
وُحيتجـــز معظـــم هـــؤالء يف ســـجون ومراكـــز احتجـــاز أخـــرى تقـــع يف إســـرائيل، ممـــا يشـــكل انتهاكـــاً 
للقانون الدويل اإلنساين الذي ينص على وجوب أن ُحيتجز احملتجزون من سكان أي أرض حمتلـة 

داً . وتقيــد الســلطات اإلســرائيلية تقييــداً شــدي)69(وأن يقضــوا عقــوبتهم ضــمن تلــك األرض احملتلــة
إجــراءات بريوقراطيــة معقــدة ومرهقــة فيمــا يتعلــق باحلصــول بتطبيــق تلقــي احملتجــزين لزيــارات وذلــك 

  للدخول إىل إسرائيل.الالزمة تصاريح العلى 
، وافقــت الســلطات اإلســرائيلية علــى بعــض مطالــب املعتقلــني 2012أيار/مــايو  14ويف   - 54

). وتفيــد مصــادر إحــدى 25، الفقــرة A/67/372الــذين كــانوا قــد نظمــوا إضــراباً مجاعيــاً عــن الطعــام (
، 2012متوز/يوليــــه ، بــــأن االتفــــاق قــــد نـُّفــــذ جزئيــــاً حــــىت اآلن. ويف )70(املنظمــــات غــــري احلكوميــــة

يتمكنـــوا مجـــيعهم مـــن مقابلـــة   معتقلـــون زيـــارات مـــن أُســـرهم املقيمـــة يف غـــزة. لكـــن األســـرى مل  تلقـــى
إسـرائيل. وذُكـر أن إجـراءات احلـبس االنفـرادي أُسرهم، وخباصة أولئك املعتقلـون يف سـجون يف مشـال 

  معــــــزوًال  قـــــد رُفعـــــت عـــــن مجيـــــع املضـــــربني عـــــن الطعــــــام باســـــتثناء واحـــــد مـــــنهم أُفيـــــد بأنـــــه ال يـــــزال
  

__________ 

ا مفوضية األمم املتحدة السامية  )65(  حلقوق اإلنسان.حالة رصد
)66( http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=22381. 
)67( http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners. 
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري إسرائيل على "وضع حد ملمارستها احلالية املتمثلـة يف االعتقـال  )68(

ـــــــــدويل حلقـــــــــوق اإلنســـــــــان" اإلداري، وهـــــــــو إجـــــــــراء  ـــــــــزي ويشـــــــــكل احتجـــــــــازاً تعســـــــــفياً مبوجـــــــــب القـــــــــانون ال متيي
)CERD/C/ISR/CO/14-16 27، الفقرة.( 

 من اتفاقية جنيف بشأن محاية املدنيني يف وقت احلرب (االتفاقية الرابعة). 76املادة  )69(
 معلومات مقدمة من مجعية الضمري لدعم األسرى وحقوق اإلنسان. )70(
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. وقــد أُفــرج عــن عــدة ســجناء مــن املضــربني عــن الطعــام )71(يف احلــبس االنفــرادي ألســباب أمنيــة
  .)72(م اإلداريمت التوصل إىل اتفاقات حول عدم جتديد مدد اعتقاهل أو

، وهــو فلســطيين يف الثالثــني مــن جــرادات، تــويف عرفــات 2013شــباط/فرباير  23ويف   -55
أوضـــح تقريـــر عـــن تشـــريح اجلثـــة أعـــده مـــدير و العمـــر، أثنـــاء اعتقالـــه يف ســـجن جمـــدو اإلســـرائيلي. 

القــانوين الفلســطيين أن وفاتــه قــد جنمــت عــن إصــابته بصــدمة عصــبية ناشــئة عــن  -املعهــد الطــيب 
ـــا، كمـــا يُـــزعم، خـــالل تعرضـــه للتعـــذيبمع . )73(اناتـــه مـــن آالم ســـببتها جـــروح متعـــددة ُأصـــيب 

وكانــت الســلطات اإلســرائيلية قــد أعلنــت، قبــل ذلــك، أن وفاتــه جنمــت عــن إصــابته بأزمــة قلبيــة، 
. وجيـــب علـــى إســـرائيل أن حتـــرتم احرتامـــاً تامـــاً )74(رغـــم أن هـــذا التصـــريح قـــد ُســـحب بعـــد ذلـــك

ا مــن التزامــات دوليــة يف جمــال حقــوق اإلنســان جتــاه مجيــع املعتقلــني والســجناء يقــع علــى عاتقهــ مــا
  الفلسطينيني احملتجزين لديها، مبا يف ذلك حظر التعذيب حظراً مطلقاً.

طفًال فلسطينياً يف مراكز االحتجـاز  236، كان هناك 2013نيسان/أبريل  30وحىت   -56
. وتــدل البيانــات الــيت مجعتهــا منظمــة )75(ةمــنهم دون ســن السادســة عشــر  44اإلســرائيلية، كــان 

وتقــارير للضــحايا مجعتهــا مفوضــية  )76(األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) مــن خــالل إفــادات
األمــــم املتحــــدة الســــامية حلقــــوق اإلنســــان، علــــى أن إســــرائيل كثــــرياً مــــا تنتهــــك حقــــوق األطفــــال 

مـــن األطفـــال قـــد اقتيـــدوا بصـــورة  يف املائـــة 30الفلســـطينيني. وأشـــارت تقـــارير إىل أن مـــا نســـبته 
عدوانية إىل مراكز االحتجاز يف منتصف الليل على يد جنود إسرائيليني مسـلحني. وتسـبب هـذه 
ا شـبيهة بالعمليـات العسـكرية وكثـرياً مـا تنطـوي  االعتقاالت الليلية صدمات شديدة لألطفال أل

ديــدات لفظيــة عنيفــة. وقلــة هــم األ طفــال أو الوالــدْين الــذين يبلَّغــون علــى حتطــيم النوافــذ وتوجيــه 
ســـمح للوالـــدْين مبرافقـــة مدتـــه. وال يُ  باملكـــان الـــذي ســـُيقتاد إليـــه الطفـــل أو بأســـباب احتجـــازه أو

يف املائة من األطفال احملتجـزين مل يعرَّفـوا حبقهـم يف االسـتعانة مبحـام.  87أطفاهلم، كما يقال إن 
علــى حنــو مــؤمل لتكبيــل اليــدْين وعصــب العينــْني   يف املائــة مــن األطفــال قــد ُأخضــعوا 91وذُكــر أن 

كمــا تعرضــوا لعنــف جســدي، مبــا يف ذلــك الضــرب والصــفع والــرفس والشــتائم أثنــاء اقتيــادهم إىل 
  مراكز االستجواب واالحتجاز. 

__________ 

 املرجع نفسه. )71(
)72( http://www.addameer.org/files/Quarterly%20Update%2001_09_12%20to%2015_01_13%281%29.pdf. 

 .http://www.btselem.org/administrative_devention/20120223_adnan_ends_hunger_strikeانظر أيضاً 
)73( http://www.alhaq.org/advocacy/topics/right-to-life-and-body-integrity/677-14-palestinian-and-

israeli-organisations-condemn-lack-of-accountability-for-torture-against-palestinian-detainees. 
)74( http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/autopsy-shows-palestinian-prisoner-died-from-

torture-says-pa-chief-pathologist-1.505545. 
 هذه األرقام ال تشمل سوى السجناء ألسباب أمنية. معلومات مقدمة من منظمة بيتسليم. )75(
، انظــــر عــــن طريــــق آليــــة الرصــــد واإلبــــالغ بشــــأن االنتهاكــــات اخلطــــرية حلقــــوق الطفــــل يف حــــاالت النــــزاع املســــلح )76(

http://www.unicef.org/protection/57929_57997.html ــذا التقريــر، مجعــت منظمــة . وخــالل الفــرتة املشــمولة 
م السلطات اإلسرائيلية. 23اليونيسيف إفادات   صبياً اعتقلتهم واحتجز
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م تعرضوا خـالل االسـتجوابات لتهديـدات  22وأفاد ما نسبته   -57 يف املائة من األطفال بأ
انفرادي واعتداءات جنسية ضدهم أو ضد أفراد من أسـرهم. ويف  بالقتل ولعنف جسدي وحبس

أغلبيــة احلــاالت، كــان الــدليل الرئيســي ضــد الطفــل مــا يــديل بــه هــو نفســه مــن اعــرتاف بــاقرتاف 
الذنب، وكثرياً ما ُحيصل منـه علـى هـذا االعـرتاف مـن خـالل وثيقـة حمـررة باللغـة العربيـة، وهـي لغـة 

شــــــري منظمــــــة اليونيســــــيف إىل أن إســــــاءة معاملــــــة األطفــــــال . وت)77(ال يفهمهــــــا هــــــؤالء األطفــــــال
وواســعة النطــاق وذات الفلســطينيني احملتجــزين يف مراكــز االحتجــاز اإلســرائيلية هــي ممارســة ممنهجــة 

ـا مـن ممارسـات   املعاملـة ومـاهـذه . ومثـة مـا يـدعو إىل قلـق جـدي مـن أن )78(طابع مؤسسـي يقـرتن 
مــن اتفاقيــة مناهضــة  1  ذيب كمــا هــو معــرف يف املــادةقــد ترقــى، يف بعــض احلــاالت، إىل حــد التعــ

املهينــــة. كمــــا أن هــــذه   التعــــذيب وغــــريه مــــن ضــــروب املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو الالإنســــانية أو
. وقـد )79() وللقـانون الـدويل اإلنسـاين37املمارسات تشكل انتهاكـاً التفاقيـة حقـوق الطفـل (املـادة 

ــــا ســــ تعمل مــــن أجــــل تنفيــــذ توصــــيات اليونيســــيف فيمــــا يتعلــــق صــــّرحت الســــلطات اإلســــرائيلية بأ
  .)80(باألطفال املوجودين رهن االحتجاز العسكري

حقــوق فـي مجــال تعزيـز عمــل المؤسسـات الفلســطينية والمجتمـع المــدني   - خامساً   
  اإلنسان 

باإلضـــافة إىل رصـــد حالـــة حقـــوق اإلنســـان يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة واإلبـــالغ عنهـــا،   - 58
فوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية حلقــــوق اإلنســــان تقــــدمي املســــاعدة التقنيــــة إىل اجلهــــات واصــــلت م

الفلســطينية الفاعلــة املعنيــة مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا، مبــا يف ذلــك املســاعدة املقدمــة 
 إىل حكومــة دولــة فلســطني، واللجنــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، واجلهــات الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين.

اســتهلت املفوضــية الســامية عمليــة تواصــل مــع قــادة اجملتمعــات احملليــة والقــادة الــدينيني يف غــزة وقــد 
  لالخنراط يف حوار يف جمال حقوق اإلنسان ورفع مستوى الوعي باملعايري الدولية. 

وواصلت املفوضية السامية تقدمي الدعم إىل احلكومة، بناًء علـى طلبهـا، يف إعـداد خطـة   -59
طينية حلقوق اإلنسان تشكل جزءاً ال يتجزأ من خطة التنمية الوطنية الفلسـطينية للفـرتة عمل فلس
ــــة، بالتشــــاور مــــع اجملتمــــع املــــدين 2014-2016 ــــؤدي وضــــع خطــــة العمــــل الوطني . وســــوف ي

__________ 

)77( UNICEF, Children in Israeli Military Detention: Observations and Recommendations, Jerusalem, 
2013, p. 13:متاح على املوقع ،    

http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and
_Recommendations_-_6_March_2013.pdf 

 املرجع نفسه. )78(
 الرابعة).من اتفاقية جنيف بشأن محاية املدنيني يف وقت احلرب (االتفاقية  76و 32املادتان  )79(
)80( http://embassies.gov.il/UnGeneva/NewsAndEvents/Pages/Israel-to-collaborate-with-UNICEF-to-

implement-recommendations-Mar2013.aspx. 
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الفلسطيين، إىل حتديد أهداف ملموسة وحمددة للجهود اليت تبذهلا دولة فلسطني لتحسـني أدائهـا 
  سان يف جماالت التنمية كافة.على صعيد حقوق اإلن

وتعمـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة علـــى إعـــداد إطـــار األمـــم   -60
الــذي حيــدد ســبل ووســائل دعــم أولويــات  ،2016-2014املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة للفــرتة 

علــى حنــو راســخ إىل  التنميــة الوطنيــة. واألمــم املتحــدة ملتزمــة مببــدأ دولــة فلســطني مبســاعدة تســتند
  اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان.

  استنتاجات وتوصيات  -سادساً   
ال تزال انتهاكات خطيرة للقانون الـدولي ُترتكـب فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة.   -61

وال تــزال الحالــة العامــة لحقــوق اإلنســان تثيــر قلقــاً متزايــدًا ومــن ثــم تلــزم معالجتهــا بصــورة 
النتهاكـات التـي ُسـلط الضـوء عليهـا فـي االعـام قلـق بـالغ إزاء تكـرر  عاجلة. ويساور األمـين

عـــدد مـــن تقـــاريره الســـابقة وكـــذلك فـــي تقـــارير مفوضـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوق 
اإلنسان. ويمكن تفادي أغلبية هذه االنتهاكات إذا ما قام المعنيون مـن الجهـات التـي تقـع 

إلجــراءات الوقائيــة والتصــحيحية الضــرورية علــى عاتقهــا واجبــات فــي هــذا الصــدد باتخــاذ ا
  المبينة في التوصيات الواردة أدناه.

  توصيات موجهة إلى حكومة إسرائيل  -ألف  
يقــع علــى عــاتق حكومــة إســرائيل التــزام بــإجراء تحقيقــات فــي جميــع االدعــاءات   -62

نسـاني. المتصلة باالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقـوق اإلنسـان والقـانون الـدولي اإل
ويجب إجراء التحقيقات بصورة مستقلة ومحايدة وشاملة وعاجلة وفعالة. كمـا ينبغـي كفالـة 
شفافية التحقيقـات. وينبغـي، حيثمـا اقتضـى األمـر ذلـك، مقاضـاة األفـراد الـذين يُـزعم أنهـم 

االنتهاكـات، كمـا ينبغـي أن تتـاح للضـحايا سـبل انتصـاف فعالـة، بمـا ارتكـاب مسؤولون عن 
  كانية الوصول إلى القضاء على نحو متكافئ وفعال وجبر األضرار. في ذلك إم

وينبغــي لحكومــة إســرائيل أن تُعيــد النظــر فــي األســاليب واآلليــات التــي تســتخدمها   -63
إلنفاذ إجراءاتها في المناطق التي تُفرض قيود على الوصول إليها في غزة، وذلـك مـن أجـل 

  ق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.ضمان االمتثال التام للقانون الدولي لحقو 
وعلــى الــرغم مــن الشــواغل األمنيــة اإلســرائيلية المشــروعة، ينبغــي لحكومــة إســرائيل   -64

أن ترفــع بالكامــل الحصــار المفــروض علــى غــزة إللغــاء التــدابير العقابيــة المســتمرة المتخــذة 
جـة الشـواغل األمنيـة ضد السكان المدنيين. وينبغي أن تكون جميع التدابير المتخذة لمعال

بمــا فــي ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان والقــانون الــدولي  ،ممتثلــة للقــانون الــدولي
  اإلنساني.
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وينبغي للسلطات اإلسـرائيلية أن تتخـذ جميـع التـدابير الضـرورية لمنـع أعمـال العنـف   - 65
عمـال. وينبغـي التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون وللتصدي لكـل مـا يُرتكـب مـن هـذه األ

منها إحقـاق العدالـة وإتاحـة سـبل بوسائل أن ُتكفل دون تمييز المساءلة عن الجرائم المرتكبة 
يقـع علـى عـاتق إسـرائيل مـن بمـا انتصاف فعالة للضحايا. والتقاعس عن ذلك يشـكل إخـالًال 

  التزامات في مجال حقوق اإلنسان ويؤدي إلى إدامة ثقافة اإلفالت من العقاب.
إلـى النقـل غي أن تُلغى على الفور الخطط اإلسرائيلية التي من شـأنها أن تـؤدي وينب  -66

القسري للمدنيين الفلسطينيين. ويقع على عاتق إسرائيل، بوصـفها سـلطة االحـتالل، التـزام 
ــة الســكان المــدنيين الفلســطينيين وإدارة األرض المحتلــة لفائــدة الفلســطينيين. كمــا  بحماي

موجــــب القــــانون الــــدولي، التــــزام بمــــد المجتمعــــات المحليــــة يقــــع علــــى عــــاتق إســــرائيل، ب
الفلســطينية فــي المنطقــة جــيم، بمــا فــي ذلــك المجتمعــات المحليــة المعرضــة لخطــر النقــل 

اإلســكان طّــا، بمــا يكفــي مــن خــدمات محــيط مدينــة القــدس ومنطقــة مســافر يالقســري فــي 
بما في ذلك الخـدمات وأمن الملكية والوصول إلى إمدادات المياه وغيرها من الخدمات، 

الصـــحية والتعليميـــة، فـــي المواقـــع الحاليـــة لهـــذه المجتمعـــات. ومـــن شـــأن النقـــل القســـري 
للسكان الفلسطينيين، بمن فـيهم أولئـك الـذين يقيمـون حاليـاً فـي المحـيط الشـرقي لمدينـة 
القدس، أن يشكل انتهاكاً لاللتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل بموجب القـانون الـدولي 

  إلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.ا
وينبغي لحكومة إسرائيل، وفقاً اللتزاماتها الدولية، أن تتخذ خطوات فورية الحتـرام   -67

وضمان احترام حـق الفلسـطينيين فـي التنقـل فـي الضـفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، 
  فضًال عن حرية التنقل بين غزة والضفة الغربية.

لحكومة إسرائيل أن تُعيد النظر في اسـتخدام إجـراء االعتقـال اإلداري بغيـة  وينبغي  -68
  إلغائه بسرعة. 

وينبغي لحكومة إسرائيل أن تُعامل األطفال الفلسطينيين المحتجزين معاملـة تراعـي   -69
  سنهم المراعاة الواجبة ووفقًا للمعايير الدولية، وبخاصة معايير اتفاقية حقوق الطفل.

متوافقاً مع لحكومة إسرائيل أن تكفل أن يكون أي استخدام للقوة المميتة وينبغي   -70
الدولي، بما فـي ذلـك عمليـات إنفـاذ القـوانين، وبمـا يشـمل إعـادة النظـر فـي األنظمـة القانون 

العمليـات التـي تُنفـذها إطار واللوائح المتعلقة باستعمال األسلحة والسيطرة على الحشود في 
مان أن تكون هذه األنظمة واللوائح متوافقة مع االلتزامـات القانونيـة قواتها وذلك من أجل ض

الدوليــة التــي تقــع علــى عــاتق إســرائيل. وفــي حــاالت اســتخدام القــوة اســتخداماً مفرطــاً، ينبغــي 
  إلسرائيل أن تضمن المساءلة بوسائل منها التحقيقات، والمقاضاة عند االقتضاء.
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ر الواقـــــع والمجموعـــــات الفلســـــطينية توصـــــيات بشـــــأن مســـــاءلة ســـــلطات األمـــــ  -باء  
  في غزة  المسلحة

يجب على الجهات الفاعلة المعنية ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي   -71
المرتكبة من قبل سلطة األمر الواقع أو المجموعات المسلحة في غزة، بما فـي ذلـك قتـل 

مــع إســرائيل فــي الحربيــة العمليــات أثنــاء المــدنيين. وهــذا يشــمل االنتهاكــات التــي حــدثت 
  .2012تشرين الثاني/نوفمبر  21-14 الفترة

  توصيات موجهة إلى حكومة دولة فلسطين  -جيم  
ينبغي لحكومة دولة فلسطين أن تجري تحقيقـات فعالـة فـي كـل مـا ُيشـتبه بارتكابـه   -72

ـــدولي لحقـــوق اإلنســـان. ويجـــب أن تمتثـــل التحقيقـــات لمعـــايير  مـــن انتهاكـــات للقـــانون ال
تقاللية والنزاهــة والشــمول والســرعة والفعاليــة. كمــا ينبغــي ضــمان شــفافية التحقيقــات. االســ

ـــذين تثبـــت مســـؤوليتهم عـــن و  االنتهاكـــات، كمـــا ينبغـــي ارتكـــاب ينبغـــي محاســـبة األفـــراد ال
  التعويض على الضحايا. وينبغي ضمان المساءلة عن الجرائم دون أي تمييز.

اعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة شـاملة لحقـوق  وينبغي لحكومة دولـة فلسـطين أن تكفـل  -73
اإلنســان تــولي األولويــة لالمتثــال للقــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان وتحــدد أهــدافاً وغايــات 

، أن تكفـــل ملموســـة إلدمـــاج حقـــوق اإلنســـان فـــي جهـــود التنميـــة الوطنيـــة. كمـــا ينبغـــي لهـــا
طــار خطــة التنميــة بمســاعدة مــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة، تنفيــذ الخطــة تنفيــذًا كــامًال فــي إ

  الوطنية الفلسطينية.

        


