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  مقدمة  -أوالً  
هذا هو التقرير الدوري الرابع عن حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة               -١

ـ     . الذي تقدمه مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         ١ن  ويغطي الفترة املمتـدة م
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير يف املقام األول إىل رصد حلقوق اإلنـسان                -٢
   أجراه املكتب امليداين التابع ملفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف األرض              

        ٤٨/١٤١ وتنفذ أنشطة الرصد يف إطار قرار اجلمعية العامة       ). ضيةمكتب املفو ( احملتلة   الفلسطينية
، ٢٠٠٩ لعـام    ١٢/١- ود إ  ٩/١- مع مراعاة قراري جملس حقوق اإلنسان د إ        ١٩٩٤لعام  

 حقوق اإلنسان يف األرض     اللذين طُلب فيهما إىل املفوضة السامية أن ترصد وتوثق انتهاكات         
ة والقدس الشرقية، وتبلغ عنها وتقدم تقارير دوريـة إىل          الفلسطينية احملتلة، وال سيما يف غز     

  .جملس حقوق اإلنسان
وتسلط املفوضة السامية يف هذا التقرير الضوء على قضايا تبعث على القلق وتتعلـق          -٣

بكل جهة من اجلهات الثالث الرئيسية املسؤولة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهي حكومـة      
وال تشمل القضايا اليت يتناوهلا هذا      . ة والسلطات الفعلية يف غزة    إسرائيل والسلطة الفلسطيني  

ومع أن القـضايا    . التقرير مجيع الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة         
املقلقة اليت أُبرزت يف التقارير السابقة اليت أعدهتا املفوضة السامية ال تزال قائمة، يركز هـذا                

 علـى سـبيل     د من اجملاالت اليت جيب أن توليها اجلهات املسؤولة اهتمامـاً          التقرير على عد  
األولوية واليت يعتزم مكتب املفوضية يف األرض الفلسطينية احملتلة تركيـز عملـه عليهـا يف              

  .األشهر املقبلة
فبعد هذا القسم التمهيدي، يشري القـسم       . وينقسم التقرير إىل أربعة أقسام رئيسية       -٤

 موجزة إىل تقرير املفوضة السامية الدوري األول عن حالة حقوق اإلنـسان يف              الثاين إشارة 
 لإلطار القـانوين الـساري يف       ، الذي قدم حتليالً   )A/HRC/12/37(األرض الفلسطينية احملتلة    

 من الشواغل املتعلقـة     ويتناول القسم الثالث عدداً   . األرض الفلسطينية احملتلة ال يزال صاحلاً     
ويقترح ذلك  . وينقسم إىل ثالثة فروع يرتبط كل واحد منها جبهة مسؤولة         حبقوق اإلنسان،   

خطوات ميكن أن تتخذها تلك اجلهات يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب القـانون             أيضاً  القسم  
 من التوصيات املوجهة إىل كل      ويورد الفصل الرابع بعض االستنتاجات ويقدم عدداً      . الدويل

  .جهة مسؤولة
  



A/HRC/19/20 

GE.11-17299 4 

  القانويناإلطار   -ثانياً  
ينطبق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف األرض الفلسطينية   -٥

ويتضمن تقرير املفوضة السامية الدوري األول عن حالة حقوق اإلنـسان يف األرض             . احملتلة
ت  لإلطار القانوين الساري وأساس التزامات خمتلـف اجلهـا          مفصالً الفلسطينية احملتلة حتليالً  

املسؤولة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهي دولة إسرائيل بوصفها سلطة االحتالل، والسلطة            
وال يزال هذا التحليل    ). ٩-٥، الفقرات   A/HRC/12/37(الفلسطينية، والسلطة الفعلية يف غزة      

  .صاحلاً

  انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب مجيع اجلهات املسؤولة  -ثالثاً  

  علية يف غزة واجلماعات الفلسطينية املسلحةالسلطات الف  -ألف  

  االنتهاكات املرتكبة يف سياق األعمال العدائية  -١  
واصلت اجلماعات الفلسطينية املسلحة إطالق الصواريخ وقـذائف اهلـاون علـى             -٦

، مبا فيها صواريخ حملية الـصنع، وصـواريخ          صاروخاً ٤٩٩وقد أُطلق ما جمموعه     . إسرائيل
وبينما أُكد أن  .)١( أثناء الفترة املشمولة بالتقرير قذيفة هاون، ٣٢٨خية، و غراد، وقنابل صارو  

 ضد أهداف عسكرية، يستحيل حتديد األهداف املقصودة        بعض تلك املقذوفات كان موجهاً    
وقد سقط عدد كبري مـن هـذه الـصواريخ          . للبقية منها بسبب الطبيعة العشوائية ألغلبها     

  .خل األراضي اإلسرائيليةوقذائف اهلاون يف مناطق مدنية دا
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُتل ثالثة مدنيني إسرائيليني بصورايخ أُطلقت مـن              -٧

، أُطلقت قذيفة موجهة مضادة للدبابات من غزة وأصابت         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧ويف  . غزة
ا أدى  اإلقليمي، جنوب إسرائيل، مم   " شعار هانيغيف "حافلة مدرسية كانت تسري قرب جملس       

 متأثراً جبراحـه  ويف وقت الحق، تويف فىت يف السادسة عشرة من عمره    . إىل جرح إسرائيليَّني  
فذ انتقاماً ملقتل   وأعلنت محاس مسؤوليتها عن هذا اهلجوم، وقالت إنه نُ         .)٢(جراء هذا اهلجوم  

__________ 

 . السالمة واألمنوفقاً ملصادر إدارة األمم املتحدة لشؤون )١(
جرحيان يف هجوم  (”Two wounded in anti-tank missile attack on school bus“وزارة اخلارجية اإلسرائيلية،  )٢(

-www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism: متاح على املوقع التـايل ). على حافلة مدرسية بقذيفة مضادة للدبابات   

+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Two-injured-in-anti-tank-missile-attack-on-school-

bus-7-Apr-2011.htm. 
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علـى  مقاتليها مل يكونوا وشددت على أن    )٣(.أبريل/نيسان ٢ ثالثة من قادهتا العسكريني يف    
 ٣٨، قُتل مدين عمره     ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٠ويف   .)٤(علم بأن احلافلة كانت تقل تالميذ     

 .)٥( اليت كان يقف فيهـا     روخ من نوع غراد على املنطقة      سقط صا  عندما يف بئر السبع     عاماً
، بـشظايا    عاماً ٥٦، قُتل أحد سكان عسقالن عمره       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ويف  

  .)٦(سيارته قرب مرتلهيقود ندما كان عصاروخ من نوع غراد، 
قواعد القانون اإلنـساين     ، إطالق هذه الصواريخ   ختالف اهلجمات العشوائية، مثل   و  -٨

 واألعمـال   ،استهداف املدنيني، واستخدام األسلحة العشوائية بطبيعتـها       حيظر   لذيالدويل ا 
، زعمت حكومـة     وفضالًً عن ذلك   .)٧(وف السكان املدنيني  اهلادفة إىل نشر الرعب يف صف     

 وُتطلـق   مكتظة بالسكان  مناطق   يفتقع   وقذائف اهلاون غالباً ما       أن هذه الصواريخ   إسرائيل
  .)٨(لقانون اإلنساين الدويل العريفويف هذه احلالة، فهي ختالف أيضاً ا. منها
وتتحمل اجلماعات الفلسطينية املسلحة اليت تطلق هذه الصواريخ وقذائف اهلـاون             -٩

وكما ذُكر أعاله، أعلنت محاس . انتهاكات القانون اإلنساين الدويل ذات الصلةاملسؤولية عن 
. مسؤوليتها املباشرة عن إحدى تلك اهلجمات اليت نفذت خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير             

وباإلضافة إىل ذلك، مل تتخذ السلطات الفعلية يف غزة تدابري تضمن عدم تنفيـذ هجمـات                
مع ذلك أن لدى هذه السلطات قدرة معينـة علـى وقـف             ويبدو  . أخرى من ذلك القبيل   

اهلجمات العشوائية بالصواريخ اليت تطلقها مجاعات فلسطينية مسلحة أخرى أو على خفض            
وميكن استنباط ذلك مما ختلل الفترة املشمولة بالتقرير من فترات زمنيـة    . عدد تلك اهلجمات  

__________ 

)٣( CNN Wire Staff, “Hamas claims responsibility for missile strike on bus that wounded boy”, CNN, 

7 April 2011 .متاح على العنوان التايل: 
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/07/israel.gaza.violence/index.html. 

)٤( “Hamas says didn’t mean to target Israeli schoolbus”)  محاس تقول إهنا مل تكن تقصد استهداف احلافلة
ــرائيلية ــية اإلس ــرز، )املدرس ــسان٩، رويت ــل / ني ــايل. ٢٠١١أبري ــوان الت ــى العن ــاح عل : مت

www.reuters.com/article/2011/04/09/palestinians-israel-hamas-idUSLDE73807X20110409. 
)٥( B’Tselem, Israeli civilians killed by Palestinians in Israel, 19.1.2009-31.10.2011) ليم، املدنيون بتسي

 ٣١ إىل ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين ١٩اإلسرائيليون الذين قتلهم الفلسطينيون يف إسرائيل، يف الفترة من   
 :على العنوان التايلمتاح ). ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

http://old.btselem.org/statistics/english/Casualties_Data.asp?Category=6&region=ISRAEL&sD=1

9&sM=01&sY=2009&filterby=event&oferet_stat=after.  
 :انظر. وزارة اخلارجية اإلسرائيلية )٦(

www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Memorial/2011/Victims/Moshe_Ami.htm.  
 Customary International Humanitarianحددت اللجنة الدولية للصليب األمحر هذه القواعد يف مؤلـف  )٧(

Law)  القانون الدويل اإلنساين العـريف( ،(Cambridge University Press, 2009)  ١١ و٢ و١، القواعـد 
 .٧١و

 .٢٣املرجع نفسه، القاعدة  )٨(
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وكانـت احلـال    . راضي اإلسرائيلية طويلة مل يطلق خالهلا أي صاروخ من غزة يف اجتاه األ          
 ٢٠١١مايو  / يف الفترة اليت أعقبت اتفاق املصاحلة املربم بني فتح ومحاس يف أيار            كذلك مثالً 

  .٢٠١١أكتوبر /والفترة اليت سبقت إبرام اتفاق تبادل األسرى يف تشرين األول

  احتجاز السجناء ومعاملتهم  -٢  
 ورود تقارير عن حاالت االحتجاز التعسفي       َتواصل خالل الفترة املشمولة بالتقرير      -١٠

وإساءة معاملة احملتجزين ومزاعم االختفاء القسري ارتكبتها خمتلف فصائل القوات األمنيـة            
ورصدت . التابعة للسلطات الفعلية، مبا فيها جهاز األمن الداخلي وشرطة مكافحة املخدرات          

 مـن   اء االحتجاز، تشمل عـدداً    إساءة املعاملة أثن  من   حاالت   ١٠املفوضية ما ال يقل عن      
ويف عدد من   .  والضرب )٩("الشبح"  لض السجناء يف معظم احلاالت      وتعّر. حاالت التعذيب 

احلاالت، تعّرض األشخاص الذين اشُتبه يف تعاطفهم مع فتح إلساءة املعاملة وأُجربوا علـى              
مـشادة  ة، عقب   ويف حالة واحد  . يلتزمون مبوجبه بعدم املشاركة يف أنشطة فتح      تعهد  توقيع  

بني طالب ينتمون إىل فتح وآخرين ينتمون إىل محاس يف إحدى جامعات غزة، أمر جهـاز                
. أسـبوع عدة مرات الستجواهبم يف خالل      األمن الداخلي بإحضار ثالثة طالب على األقل        

وخـالل املقابلـة    . لشبح والـضرب  لكل مرة عدة ساعات، تعرضوا خالهلا       يف  واحُتجزوا  
  .بعدم املشاركة يف أنشطة فتحتعهد هم توقيع األخرية، طُلب من

وأُبلغ عن بعض حاالت احتجاز أعضاء سابقني يف قوات األمن التابعـة للـسلطة                -١١
، احتجزت قـوات األمـن      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ففي  . الفلسطينية وإساءة معاملتهم  

طيين وهـو يف بيتـه،       يف جهاز األمن الوقائي الفلـس       سابقاً التابعة للسلطات الفعلية عضواً   
وخالل نقلهما إىل مركز شرطة بيت الهيا، ُضربا وتعرضا فور          . واحتجزت معه أحد جريانه   

لشبح والضرب واسُتجوبا بشأن مزاعم إطـالق مفرقعـات مبناسـبة           لوصوهلما إىل املركز    
وتلقـت  .  وأُطلق سراحهما يف صباح اليوم التايل      .)١٠(لذكرى السنوية لتأسيس حركة فتح    ا

قـوات  أيدي   على    عاماً ٤٣ية معلومات تتعلق بادعاء احتجاز واختفاء امرأة عمرها         املفوض
وتعمل املرأة شرطية لدى الـسلطة      . ٢٠١١أبريل  /األمن التابعة للسلطات الفعلية يف نيسان     
ومل تتلق أسرهتا منذ احتجازها أية معلومات عن مكان . الفلسطينية وهي عضوة نشطة يف فتح

  .وجودها
ففي حالة من احلاالت الثالث الـيت رصـدهتا         . االحتجازعن حاالت وفاة أثناء     وأُبلغ    -١٢

 ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٣ يف    عاماً ٢٣ عمره   املفوضية، احتجزت شرطة مكافحة املخدرات رجالً     
للـشبح  وأخذته إىل مركز االحتجاز الواقع يف شارع صالح الدين يف دير البلح، حيث تعرض               

__________ 

أهنا تشمل إبقاء احملتجز يف أوضاع منهكة والعزل احلسي واحلرمان مـن النـوم              " الشبح"يفهم من ممارسة     )٩(
 . ما ُيلجأ إىل واحد من هذه األساليب أو جمموعة منها لفترات طويلةوإحلاق األمل، وغالباً

 .حالة رصدهتا املفوضية )١٠(
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قل إىل وحدة العناية املكثفة يف املستشفى احمللي وهو يعاين مـن    وُن. لضرب ملدة أربع ساعات   وا
ويف حالة أخرى، احتجز    . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٢وسقط يف غيبوبة وتويف يف      . املخنزيف يف   

 / نيسان ١٩وتويف أثناء االحتجاز يف     . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤ يف   جهاز األمن الداخلي رجالً   
 الداخلية التابعة للسلطات الفعلية إىل أن اجلثـة ستخـضع      ووقت الوفاة، أشارت وزارة   . أبريل

مث أعلنت السلطات يف وقت الحق من اليوم نفسه عن وفاته ألسباب طبيعية رغم أن               . للتشريح
  . يف الضلوع كانت بادية على جسدهآثار رضوض يف الرأس وكسوراً

  احلقوق املدنية، مبا فيها حرية التعبري  -٣  
ويف عدة حاالت،   . فعلية يف تقييد حرية التعبري والرأي والتجمع      استمرت السلطات ال    -١٣

تعرض أفراد شاركوا يف مؤمترات أو حلقات عمل أكادميية خارج غزة لالحتجاز أو أُحـضروا               
 .)١١( بعض احلـاالت أو أسـيئت معاملتـهم        لالستجواب عقب عودهتم إىل غزة وُهددوا يف      

رة املشمولة بالتقرير، استخدمت قوات األمـن       فخالل الفت . واسُتهدفت التجمعات العامة أيضاً   
، ٢٠١١فرباير  / شباط ١١ويف  . التابعة للسلطات الفعلية القوة املفرطة لتفريق عدة جتمعات سلمية        

 االجتمـاعي    على الظلم  جتمع مئات من األشخاص، بعد صالة اجلمعة، يف خان يونس احتجاجاً          
قوات األمن التابعة للسلطات الفعليـة      وتدخلت  . ودعوا إىل إهناء اخلالف السياسي الداخلي     

بأفراد يرتدون الزي الرمسي وآخرين يرتدون مالبس مدنية، ضربوا عدة مشاركني، واحتجزوا   
و مـسحوا  األشخاص الذين صوروا تدخلهم، مبن فيهم صـحفي، وصـادروا أجهـزهتم أ         

يؤيـد  ، فُرق بالعنف جتمع عـام       ٢٠١١مارس  / آذار ١٥ يف   آخرويف حادث    .)١٢(صورهم
اخليام، واحُتجز  قدمت   مشارك ومراقب، و   ١٠٠وُضرب ما ال يقل عن      . لوحدة الفلسطينية ل

 ُنظمـت  ، فُرقت بالعنف مظاهرات أخرى أصغر حجمـاً التاليةويف األيام .  شخصاً ٥٠حنو  
  .)١٣( مظاهرة يف جامعة القدس املفتوحةلوحدة الفلسطينية، منهالتأييد ا
وصـودرت  . ت الفعلية إعاقة عمل الصحفيني    وواصلت قوات األمن التابعة للسلطا      -١٤

كامريات الصحفيني الذين حضروا التجمعات العامة املذكورة أعاله، واعُتقلـوا يف بعـض             
 مـن   فردا١٢ًمارس، اقتحم / آذار١٥وبعد مرور أيام قليلة على احتجاج  . احلاالت وُضربوا 

عدات وضـربوا مـوظفَْين     أفراد األمن التابعني للسلطات الفعلية مكاتب رويترز، ودمروا امل        
ويف هذه احلالة، أعلنت السلطات الفعلية أهنا أوقفت أربعة أشخاص مشتبها . وصادروا كامريا

 من شخص    هاتفياً ويف حالة أخرى، تلقى صحفي اتصاالً     . فيهم وشرعت يف إجراء حتقيقات    
  قدم نفسه بوصفه رئيس جهاز األمن الداخلي يف خان يونس، واهتم الـصحفي بـالتحريض         

 / شـباط  ١٧ويف  ". اسـتفزازية " بوصفها   مقاالتهضد السلطات الفعلية وأشار إىل عدد من        
__________ 

 .رصدت املفوضية ما ال يقل عن حادثني يشمل كل واحد منهما عدة أشخاص )١١(
 .ملفوضيةحالة رصدهتا ا )١٢(
 .حالة رصدهتا املفوضية )١٣(
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، وأُرغـم  جهاز األمن الـداخلي لكي يستجوبه الصحفي صدر أمر بإحضار   ،  ٢٠١١فرباير  
 على توقيع وثيقة يلتزم فيها بالتحلي باملهنية يف عمله والتوقف عن أعمال             خالل االستجواب 

  .التحريض ضد احلكومة

  عقوبة اإلعدام  -٤  
وال حيظـر  . واصلت السلطات الفعلية تنفيذ عقوبة اإلعدام وإصدار أحكام باإلعدام         -١٥

القانون الدويل حلقوق اإلنسان عقوبة اإلعدام، ولكنه حيصرها يف أخطر اجلرائم، اليت يقـصد   
 ينبغـي   وال.  إىل املـوت   منها حسب التفسريات اجلرائم اليت ُترتكب بنية القتل وتؤدي فعالً         

إصدار أحكام باإلعدام إال بعد حماكمة يف حمكمة تتيح للمتهم مجيع الـضمانات اإلجرائيـة               
  .اخلاصة مبحاكمة عادلة، مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف اإلدانة واحلكم

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نفذت السلطات الفعلية ثالثة أحكام باإلعدام دون             -١٦
. تضى القانون األساسي الفلسطيين    السلطة الفلسطينية، وهو شرط مبق     أن يصّدق عليها رئيس   

 يف حق حممد أبو ، نفذت السلطات الفعلية حكمني باإلعدام شنقا٢٠١١ًيوليه / متوز٢٦في  ف
. مع إسرائيل والتخابر   بتهمة القتل    ٢٠٠٤وقد أدين كالمها يف عام      . قينص ورامي أبو قينص   

 بالرصاص، بعد إدانته بتهمة  الكرمي حممد العبد شرير رمياً، أُعدم عبد٢٠١١مايو / أيار٤ويف 
من جلوء  قوات األمن التابعة للسلطات الفعلية      ما درجت عليه    ويثري   .)١٤(التخابر مع إسرائيل  

إىل التعذيب وإساءة املعاملة قبل االستجواب وخالله واللجوء إىل احملاكم العسكرية حملاكمة             
اليت ُتفـرض فيهـا     القضايا  يف  العادلة  ترام ضمانات احملاكمة     خطرية إزاء اح   املدنيني شكوكاً 

  .عقوبة اإلعدام يف غزة
 ملعلومات مجعتها املفوضية، أصدرت حماكم السلطات الفعلية ما ال يقل عـن             ووفقاً  -١٧

يع هذه األحكام عن حمـاكم      وقد صدرت مج  . ٢٠١١سبعة أحكام باإلعدام منذ بداية عام       
أكتوبر، حكمت احملكمة العسكرية العليا يف غزة بإعدام        /ألول تشرين ا  ١١ويف   .)١٥(عسكرية

، بعد إدانته بتهمة التجسس لصاحل جيش        عاماً ٣٥رحبي أمحد رحبي بدوي، وهو رجل عمره        
أكتوبر، أصدرت احملكمة العسكرية العليا حكمني      / تشرين األول  ١٢ويف  . الدفاع اإلسرائيلي 

، من بيت الهيا، وجهاد عبـد اهللا        ) عاماً ٢٢(آخرين باإلعدام يف حق بالل سعدي املصري        
وأفادت التقارير بأن أحكام اإلعدام صـدرت يف        . ، من مدينة الشيخ زايد    ) عاماً ٢٣(السبع  

__________ 

. ٢٠٠١ أغـسطس / آب ١،  "جيب على محاس الكف عن عمليات اإلعدام      : غزة"منظمة رصد حقوق اإلنسان،      )١٤(
 .http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/01-0: متاح على العنوان التايل

 ١٣،  "إعـدام جديـدة   احملكمة العسكرية يف غزة تصدر ثالثة أحكام        "املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      )١٥(
 :متاح على العنوان التايل. ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9059:2011-

10-13-09-54-02&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194.  
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حق األشخاص الثالثة بعد إدانتهم باملشاركة يف تفجري جهاز متفجر تسبب يف قتل شـخص   
 هذه األحكـام     زال الطعن يف   وما. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥وجرح عدة أشخاص آخرين يف      

  .)١٦(ممكناً

  حكومة إسرائيل  -باء  

  إنفاذ القانون يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، واحلق يف احلياة  -١  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عـن إجـراء               -١٨

أو /لغربيـة، اعُتقـل و   عملية تفتيش واعتقال يف الـضفة ا ٣ ٧٤٥جيش الدفاع اإلسرائيلي   
ويشري عدد من القضايا اليت وثقتها املفوضية إىل أن جيش          .  فلسطينياً ٢ ٧٤٨احتجز خالهلا   

وأدى . الدفاع اإلسرائيلي يستخدم يف أغلب األحيان الذخرية احلية ضد الفلسطينيني العـزل           
ا اجليش إىل وفاة    اللجوء إىل استخدام الذخرية احلية يف عمليات التفتيش واالعتقال اليت جيريه          

  .أربعة مدنيني فلسطينيني عزل
، حاصر عدد كبري     صباحاً ٣٠/٣، حوايل الساعة    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٧ويف    -١٩

 يف اخلليل، وصعدوا يف صمت إىل طابقه الثـاين مث           من جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي مرتالً     
 من مسافة قريبـة     وا النار فوراً  هرعوا مباشرة إىل غرفة النوم حيث دخلها ثالثة جنود وأطلق         

 ١٤وأُطلقت عليـه    . ، وهو نائم يف سريره     عاماً ٦٦ من العمر على عمر القوامسة الذي يبلغ      
 للروايات اليت مجعتها املفوضية، نزل اجلنود، بعد أن أدركـوا أهنـم             ووفقاً. رصاصة تقريباً 

 الشخص املستهدف من    أخطؤوا الطابق، إىل الطابق األول من املرتل حيث ألقوا القبض على          
 ١٩وأعلن جيش الدفاع اإلسرائيلي أنه سيحقق يف مقتل ذلك الشخص، مث أعلن يف              . الغارة

  .)١٧(أحد اجلنود املشاركني يف العمليةيناير أنه سينهي خدمة /كانون الثاين
، أطلق جندي من    ٢٠١١يوليه  / متوز ١٣ من يوم     صباحاً ٠٠/٥ويف حوايل الساعة      -٢٠

 يف خمـيم     عاماً ٢١رائيلي النار على إبراهيم عمر سرحان البالغ من العمر          جيش الدفاع اإلس  
 للروايات اليت مجعتها املفوضـية،      ووفقاً. الفارعة لالجئني وأصابه يف ساقه فرتف حىت املوت       

__________ 

ة يف غزة حتكم باإلعدام على ثالثة مواطنني وحببس مواطن          احملكمة العسكري "مركز امليزان حلقوق اإلنسان،      )١٦(
 High military court sentences three persons to death and one person to" (رابع يف قضيتني خمتلفـتني 

four years’ imprisonment in two separate cases( ،٢٠١١أكتـوبر  / تشرين األول١٢، نشرة صحفية .
 : التايلمتاحة على العنوان

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=12761&ddname=excution&id_dept=3&p=center . ــر انظ
  ".احملكمة العسكرية" املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، أيضاً

 ”IDF terminates military career of soldier involved in Hebron incident“جيش الدفاع اإلسـرائيلي،   )١٧(
 ١٩، نشرة صـحفية،     )فاع اإلسرائيلي ينهي اخلدمة العسكري للجندي املتورط يف حادثة اخلليل         جيش الد (

 .٢٠١١يناير /كانون الثاين
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كان الضحية وأحد أقاربه قد فرغا من صالة الفجر يف مسجد خميم الفارعة وكانا يسريان إىل        
جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي يف هناية املمر الضيق حيث كان يـسري    عدد من   وظهر  . املرتل

  بسرعة بينما وىل الضحية مـدبراً      هقريبومتكن بضعة جنود من شل حركة       . هالضحية وقريب 
فأطلق أحد اجلنود الرصاص يف اجتاه الضحية وأصابه يف فخذه غري أنـه             . وبدأ يركض هرباً  

ودخل جنود جـيش الـدفاع      . مرتل أحد جريانه   إىل أن وصل إىل      استمر يف الركض بعيداً   
 شبه مغمى عليه، وبدؤوا يقدمون إليه اإلسعافات        اإلسرائيلي املرتل حيث كان الضحية ممدداً     

مث وصلت سيارة إسعاف إىل عني املكان ونقلت الضحية إىل مستشفى الرافديـة يف              . األولية
 مجعتها املفوضـية وظـروف    وتشري الروايات اليت  . نابلس حيث أُعلن عن وفاته فور وصوله      
جـيش الـدفاع    يف أي عمل عنيف ضـد قـوات      احلادث إىل أن الضحية مل يكن متورطاً      

  .تها يف املخيماإلسرائيلي خالل عملي
، دخل جنـود    ٢٠١١أغسطس  / آب ١ من يوم     صباحاً ٣٠/٢ويف حوايل الساعة      -٢١

واعتقال تستهدف ثالثـة    جيش الدفاع اإلسرائيلي خميم قلنديا لالجئني إلجراء عملية تفتيش          
وُنبه بعض سكان املخيم    . مراهقني متهمني برمي احلجارة وإشعال احلرائق وتدمري املمتلكات       

 السطوح احملاذية وبـدؤوا يرمـون       علىإىل وجود قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي فتجمعوا        
ة مئات  وبعدئذ غادر اجلنود الساحة مطلقني عد     .  دقيقة ٣٠ودام ذلك حنو    . اجلنود باحلجارة 

ويف . من الطلقات يف اجتاهات كثرية وهم يتقدمون حنو الطريق املؤدية إىل خـارج املخـيم              
الوقت ذاته، كان جنود آخرون يف شارع حماذ يعمه اهلدوء وال ترمى فيه حجارة يسريون حنو 

 للروايـات الـيت     ووفقاً.  لوجه مع مخسة شبان عزل     وجهاًيلتقون  اجلنود املعزولني فإذا هبم     
يف اجتاه الشبان فقُتل علي حسن عابد خليفة        مباشرة  النار  أحد اجلنود   ها املفوضية، أطلق    مجعت

 وُجـرح    عاماً ٢٢ ومعتصم عيسى عثمان عدوان البالغ من العمر          عاماً ٢٥البالغ من العمر    
  .شاب آخر

، أطلق جيش الدفاع اإلسرائيلي النار يف قصرة الواقعة         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف    -٢٢
الضفة الغربية على مدين فلسطيين أعزل عقب اشتباكات بني مستوطنني وفلـسطينيني            مشال  

واندلعت االشتباكات بعد أن رفض جيش الدفاع اإلسرائيلي إبعاد مـستوطنني           . فأرداه قتيال 
 إبعاد املـستوطنني، ركـز اجلنـود        وبدالً من . اعتدوا على أراض خاصة ميلكها فلسطينيون     

وتشري روايات شهود العيان اليت مجعتها املفوضـية إىل أن          . نينيجهودهم على إبعاد الفلسطي   
. ، والفلـسطينيني   ووقفوا بني املستوطنني، الذين كان بعضهم مـسلحاً        اجلنود شكلوا خطاً  

واستخدم اجلنود الغاز املسيل للدموع لتفريق الفلسطينيني، مث جلؤوا إىل الرصاص املطـاطي             
ة حية، مما تسبب يف مقتل عصام كمال بـدران          ضدهم، واستخدموا يف هناية املطاف ذخري     

إلسـرائيلي  وأكد الناطق باسم جيش الدفاع ا     .  عاماً ٣٦عودة وهو أب لسبعة أطفال عمره       
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وأفادت التقارير اإلعالمية فيما بعد بأن قائد وحدة جيش الدفاع           .)١٨(استخدام الذخرية احلية  
  .)١٩( من منصبه ولكنه ظل يف اجليشأعفياإلسرائيلي املسؤولة عن قتل املدين الفلسطيين قد 

ويشكل استخدام جيش الدفاع اإلسرائيلي للذخرية احلية يف نقاط التفتيش يف األرض              -٢٣
، ، مثالً ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ٢ففي  . الفلسطينية احملتلة ضد األفراد العزل مصدر قلق أيضاً       

وكان الرجل  . تل على إثر ذلك   أُطلق النار على رجل أعزل كان يعرب نقطة تفتيش احلمراء وق          
وعندما كان يهم مبغـادرة نقطـة       . خيضع لتفتيش أمين وسلم بطاقة هويته جلندي إسرائيلي       

التفتيش، بدأت جندية كانت واقفة خلف كتلة خرسانية تصيح فيه بالعربية وأطلقت عليـه              
آخرون يف نقطة  يديه؛ وآنذاك أطلق عليه النار جنود      مث وقف رافعاً  . النار يف ساقه فوقع أرضا    

وأعلـن  . وأُعلن عن وفاته لدى وصول طاقم اإلسعاف. التفتيش، فأصابته رصاصة يف صدره   
 يف العملية قد خلص إىل أن اجلنود        جيش الدفاع اإلسرائيلي بعد مرور ثالثة أسابيع أن حتقيقاً        

  .)٢٠(قواعد االشتباكتصرفوا مبا يتفق مع 
 سيارته يف حمافظة    يقود مواطن إسرائيلي    ، كان ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ويف    -٢٤

وكان جيش الدفاع اإلسرائيلي قد أقام نقطة تفتيش مؤقتة بعد أن تلقى معلومات عن              . اخلليل
يش رغم إشارات   تومل تتوقف السيارة اليت كان يقودها الضحية يف نقطة التف         . سيارة مشبوهة 

.  عن قتل سائقها وإصابة راكـَبني       ذلك أسفرو  أحدهم النار يف اجتاه السيارة       فأطلق. اجلنود
وأشار جيش الدفاع اإلسرائيلي يف نشرة صحفية إىل أن اجلندي أقدم على ذلـك بـسبب                

  .)٢١(وأمر اجليش بإجراء حتقيق. باخلطر على حياتهشعوره 
ومثلما شدد عليه األمني العام يف تقريره عن املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق               -٢٥

، )A/66/356(لسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية اإلنسان للشعب الف
يثري استخدام األسلحة النارية ضد العزل خماوف جدية فيما يتعلق بقواعد إطـالق النـار               "

ويف الضفة الغربية تعمل قـوات االحـتالل        . والتدريب الذي تتلقاه قوات األمن اإلسرائيلية     
__________ 

األحداث اليت أعقبت املظاهرات  (”Events following violent riot near Qusra“جيش الدفاع اإلسرائيلي،  )١٨(
 :عنوان التايلمتاح على ال. ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣، )العنيفة قرب قصرة

http://idfspokesperson.com/2011/09/23/events-following-violent-riot-near-qusra/. 
)١٩ ( Harriet Sherwood, “Israeli officer loses command, a month after death of protester”, Guardian, 24 

October 2011. Available from www.guardian.co.uk/world/2011/oct/24/israeli-commander-dismissed-

death-protester. 
انتهاء التحقيـق   (”Investigation of ‘Bekaot’ crossing incidents concluded“جيش الدفاع اإلسرائيلي،  )٢٠(

 : متاحة على العنوان التايل. ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٤، نشرة صحفية، )‘بقاعوت‘يف أحداث معرب 
http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/2011/01/2401.htm. 

رئيس  (”Central Command Chief orders investigation of shooting incident“جيش الدفاع اإلسرائيلي،  )٢١(
. ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١١، نشرة صحفية،    )طالق النار إلالقيادة املركزية يأمر بإجراء حتقيقات يف حادث        

 .www.idf.il/1283-13798-en/Dover.aspx: ية على العنوان التايلمتاحة باإلنكليز
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    ٦وهي ملزمة باملادة    . انونإنفاذ الق ] قوات[بوصفها  
 للمبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية        والسياسية، وينبغي أن تعمل وفقاً    

وُيسمح باستخدام األسلحة النارية يف ظروف      ). ١٥الفقرة  " (من قبل موظفي إنفاذ القانون    
ي الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين ضد التهديـد الوشـيك             حمدودة للغاية، أال وه   

 وأضاف األمني العـام     .)٢٢(لو مل تكن الوسائل األقل حدة كافية      باملوت أو اإلصابة اخلطرية،     
إجراء حتقيقات شاملة وسريعة وتتسم باالستقاللية والرتاهة يف استخدام األسلحة النارية           "أن  

فرض جزاءات قضائية وتأديبية مناسـبة عنـد الـضرورة،          من قبل موظفي إنفاذ القانون، و     
وتشري ظروف أعمال القتـل     ). ١٧الفقرة  " (عنصران أساسيان لكفالة مساءلة قوات األمن     

 املذكورة أعاله إىل ضرورة قيام قوات األمن اإلسرائيلية بإعادة تقييم قواعد إطالق النار تفادياً 
  . بالغاًال انعدام املساءلة يثري قلقاًوعالوة على ذلك، ما ز. لوقوع حوادث مماثلة

املمارسات التمييزية اليت يستند إليها توسيع املستوطنات وإفـالت املـستوطنني الـذين               -٢  
  يرتكبون أعمال العنف من العقاب

رغم عدم قانونية املستوطنات مبوجب القانون الدويل، استمر توسع املـستوطنات              -٢٦
 بنظام من السياسات اليت تـؤثر       ا فيها القدس الشرقية، مقترناً    اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، مب    

ويعيش قرابة نصف مليون مستوطن إسـرائيلي يف الـضفة          .  على حقوق الفلسطينيني   سلباً
 حكومة إسـرائيل    دأبت وطيلة الفترة املشمولة بالتقرير،      .)٢٣(الغربية، مبا فيها القدس الشرقية    

اء جديدة وبتوسيع املستوطنات املوجودة يف الضفة       عن خطط تتعلق بعمليات بن    على اإلعالن   
 عن ذلك، تعترب القيود اليت تفرضها إسرائيل     وفضالً .)٢٤(احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية    الغربية  

  ).٨، الفقرة A/66/364( ممارسات متييزية صارخة على عمليات البناء الفلسطينية حتديداً
رائيلية، ما زال الفلسطينيون يف خمتلف مناطق       وبينما يستمر توسع املستوطنات اإلس      -٢٧

 كـثرية علـى     الضفة الغربية، وال سيما يف املنطقة جيم ويف القدس الشرقية، يواجهون قيوداً           
وكما ذكر األمني العـام، تواصـل       .  على احتياجاهتم وحقوقهم    شديداً البناء، مما يؤثر تأثرياً   

ألعمال البنـاء الـيت يقـوم هبـا         فرض قيود على ختصيص األراضي والتخطيط       "إسرائيل  

__________ 

 .٩، املبدأ ١٩٩٠املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون،  )٢٢(
)٢٣( Peace Now, West Bank and Jerusalem Map, January 2011. Available from 

www.peacenow.org.il/eng/content/west-bank-and-jerusalem-map-2011. 
، عن خطط لبناء مستوطنة جديدة هي جيفعـات  ٢٠١١أكتوبر /أعلنت حكومة إسرائيل، يف تشرين األول     )٢٤(

 Chris McGreal, “Israel plans new settlement of 2,600 that will isolate Arab East. مهـاتوس 

Jerusalem”, Guardian, 16 October 2011. . متــــاح علــــى العنــــوان التــــايل
www.guardian.co.uk/world/2011/oct/16/israel-settlement-isolate-arab-jerusalem .ًانظر أيضاPeace 

Now, “Givat Hamatos - a new Israeli neighborhood in East Jerusalem”, 13 October 2011. .  متـاح
 .www.peacenow.org.il/eng/GivatHamatosEng: على العنوان التايل
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وقد أدت القيود التمييزية اليت تفرضها إسرائيل على التخطيط إىل عدم حصول            . الفلسطينيون
] مـن دوهنـا   [السكان الفلسطينيني على تصاريح البناء يف الضفة الغربية مما يضطرهم للبناء            

 ملكتـب    ووفقاً .)٢٥()١٠، الفقرة   A/66/364" (والعيش حتت التهديد املستمر باإلخالء واهلدم     
تنسيق الشؤون اإلنسانية، بلغ جمموع عدد املباين الفلسطينية اليت هدمتها السلطات اإلسرائيلية            

 بنايات سكنية، األمر الـذي أدى إىل        ٢٠٣ مبىن، منها    ٥٧٤خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
نسان، لدى نظرها يف وخلصت اللجنة املعنية حبقوق اإل.  فلسطينيا٩٥٧ًتشريد ما ال يقل عن  

ممارسات إسرائيل، إىل أن نظم التخطيط يف الضفة الغربية، وال سيما يف املنطقـة جـيم ويف            
القدس الشرقية، تتسم بالتمييز وأهنا تعطي األفضلية للسكان اإلسرائيليني يف تلـك املنـاطق              

  ).١٧، الفقرة CCPR/C/ISR/CO/3(بشكل غري متناسب 
مال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون يف مجيع أحناء         وَتواصل اإلبالغ عن أع     -٢٨

وتتخذ هجمات املستوطنني على الفلسطينيني وممتلكاهتم      . الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية     
إلقـاء  طع األشجار، و   خمتلفة، تشمل هجمات بالذخرية احلية ومضارب البيسبول، وقَ        أشكاالً

 ملكتـب   ووفقـاً .  عن أنواع أخرى من االعتداء     إحراقها، فضالً احلجارة، وختريب املساجد و   
 ضـد اجلماعـات     املستوطنون أسبوعياً ما ينفذه   تنسيق الشؤون اإلنسانية، ارتفع متوسط عدد       

    يف املائـة    ٤٠تؤدي إىل جرح الفلسطينيني وتدمري املمتلكات بنـسبة         من هجمات   الفلسطينية  
    ويف  .)٢٦(٢٠٠٩  يف املائة مقارنة بعـام     ١٦٥ من   ، وبأكثر ٢٠١٠ مقارنة بعام    ٢٠١١يف عام   

 شجرة مملوكـة لفلـسطينيني،      ١٠ ٠٠٠املستوطنون اإلسرائيليون حنو    ، أتلف   ٢٠١١عام  
أسـباب رزق مئـات األسـر     ب بالغاً، مما أحلق ضرراً   اقتلعوهاسيما أشجار الزيتون، أو      وال

  .)٢٧(الفلسطينية
 املفوضية عن كثب الوضع السائد يف قرية        وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، رصدت      -٢٩

أيدي  تصاعد أعمال العنف على      ٢٠١١قصرة، يف مشال الضفة الغربية، اليت شهدت يف عام          
شاهد علـى   وهي  ، خمتلفة واختذت اهلجمات أشكاالً  . سبتمرب/سيما يف أيلول   املستوطنني وال 

، ٢٠١١أكتوبر  /ين األول  تشر ٦ففي  . ظاهرة عنف املستوطنني يف مجيع أحناء الضفة الغربية       
ويف . أربع أسر فلسطينية يف قصرة    كانت متلكها    شجرة   ٢٠٠أو أُتلف ما ال يقل عن       /واقُتلع  
، كما ذُكر أعاله، استخدم جيش الدفاع اإلسرائيلي الذخرية احلية          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣

ات بـني   يف إطالق النار على مدين فلسطيين أعزل مما أسفر عن قتله، وذلك عقب اشـتباك              

__________ 

، A/66/364لالطالع على وصف مفصل للقيود والشواغل املتعلقة بالقدس الشرقية، انظر تقرير األمني العام               )٢٥(
  .٢٠ و١٩طقة جيم يف الضفة الغربية، انظر الفقرتني ؛ وللحصول على معلومات عن املن١٨-١٣الفقرات 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، عنف املستوطنني اإلسرائيليني يف الضفة الغربية، صحيفة وقائع، تـشرين               )٢٦(
 :متاحة على العنوان التايل. ٢٠١١نوفمرب /الثاين

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settler_violence_FactSheet_October_2011_arabic.pdf.  
 .املرجع نفسه )٢٧(
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وخالل احلادث نفسه، احتجز اجليش قاصَرين ملدة ساعتني يف خيمة          . فلسطينيني ومستوطنني 
، تعرضا خالهلا للضرب والسب من قبـل         االستيطانية واقعة بني القرية وبؤرة إيش خوديش     

، أصـابت   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ويف  . جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي واملستوطنني    
.  أعزل بعد أن دخل مستوطنون مـسلحون أرضـه          فلسطينياً اًتوطنحية أطلقها مس  رصاصة  

 ٥ويف  . وخالل احلادث نفسه، أصيب قاصر يف ساقه عندما أطلق عليه املستوطنون كلبـهم            
، ُخرب مسجد يف القرية وأُحرق، وُرشت علـى جدرانـه كتابـات          ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
 حية استخدمها جيش    ، ُجرح قاصر فلسطيين بذخرية    ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦ويف  . مسيئة

، ٢٠١١مارس  / آذار ٧ويف  . الدفاع اإلسرائيلي عقب اشتباكات بني مستوطنني وفلسطينيني      
 جبروح خطرية من ذخرية حية أطلقها عليهم جنود جيش           فلسطينياً ١٢أصيب ما ال يقل عن      

تشري الروايات اليت مجعتـها املفوضـية إىل أن         و .اع اإلسرائيلي ومستوطنون مسلحون   الدف
اجلنود واملستوطنني املسلحني يف آن     لسطينيني املصابني خالل هذا احلادث قد هومجوا من         الف

  ).٢٤، الفقرة A/66/364(واحد 
وما زال القلق يتزايد من جراء عدم توفري جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي احلمايـة                  -٣٠

عـن هـذه    ويساهم غياب املساءلة    . للفلسطينيني وممتلكاهتم من عنف املدنيني اإلسرائيليني     
 احملاكم املدنية للمـدنيني     -األعمال العنيفة، الذي يتفاقم بسبب وجود نظام قانوين مزدوج          

 -يف جرائم  ضلوعهم  اإلسرائيليني ونظام العدالة العسكرية األقل محاية للفلسطينيني املشتبه يف          
ت املفوضية  ووثق). ٣١املرجع نفسه، الفقرة    (يف زيادة التوتر بني الفلسطينيني واإلسرائيليني       

 للمـستوطنني    مباشراً عدة حاالت بدا فيها أن جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي يقدمون دعماً          
عندما يهاجم هؤالء اجلماعات الفلسطينية، ويركز اجلنود جهودهم على تفريق الفلسطينيني           

ية  من منع املستوطنني اإلسرائيليني من دخول األراضي الفلسطين        أو إبعادهم عن أراضيهم بدالً    
وتشري تقارير حكومة إسـرائيل إىل أن عـدم         . اخلاصة واهلجوم على الفلسطينيني وممتلكاهتم    

 بـأن مـن     كافيـاً  توفري احلماية قد ينتج يف بعض احلاالت عن عدم علم بعض اجلنود علماً            
وجتدر اإلشارة يف الوقت ذاته إىل أن       ). ٣٠املرجع نفسه، الفقرة    (واجبهم محاية الفلسطينيني    

 بنجاح يف سياقات عديدة على منع وقـوع حـوادث           فاع اإلسرائيلي يعمل فعالً   جيش الد 
  .وضمان املساءلة، مما يشري إىل توافر القدرات الالزمة

ويعترب تقدمي شكوى ضد املستوطنني أو اجلنود عملية معقدة ومرهبـة، يف أغلـب                -٣١
ويكتفون تقدمي شكاوى   وحيجم كثري منهم عن     . األحيان، بالنسبة إىل العديد من الفلسطينيني     

والية قضائية على    لديها   تغري أن هذه السلطات ليس    . إبالغ السلطات الفلسطينية بالقضية   ب
وتوجيه شـكاوى خطيـة إىل      اإلصابات  أو  /املستوطنني وال ميكنها سوى توثيق األضرار و      

ة والسلطات اإلسـرائيلية يف الـضف     ). ٢٩، الفقرة   A/66/364(السلطات النظرية يف إسرائيل     
الغربية هي اجلهة الوحيدة اليت لديها املسؤولية والقدرة واالختصاص لضمان منـع عنـف              

  . ومساءلتهم عنه فعاالًاملستوطنني يف الضفة الغربية منعاً
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  اجلدار وقضية الوجلة  -٣  
 بعنـوان   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩خلصت حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة يف           -٣٢

     على طلب اجلمعية    ، بناءً شئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة       اآلثار القانونية النا  
العامة، إىل أن تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة والنظام املرتبط به ينتهكان القـانون               

  إىل أن إسرائيل ملزمة بوقف تـشييد اجلـدار        أيضاً  وخلصت احملكمة   ). ٤٢الفقرة  (الدويل  
   لفلسطينية احملتلة، وبتفكيك األجزاء املقامة داخل األرض الفلسطينية احملتلـة،          داخل األرض ا  

    /ويف متوز ). ١٥٣-١٥٠الفقرات  (وتقدمي تعويضات عن األضرار النامجة عن تشييد اجلدار         
، أي أكثر من مثلَي طول       كيلومترات تقريباً  ٧٠٨، بلغ الطول اإلمجايل للجدار      ٢٠١١يوليه  

الفاصل بني الـضفة الغربيـة      ) ١٩٤٩خط اهلدنة لعام     ( كيلومتراً ٣٢٠الغ  اخلط األخضر الب  
 يف املائة من اجلدار، عند      ٨٥ ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، سيقع حوايل        ووفقاً. وإسرائيل

 ٦٢حنـو   وقد اكتمل اآلن تشييد     .  للخطط احلالية، داخل الضفة الغربية     اكتمال تشييده وفقاً  
  .ومل متتثل إسرائيل لفتوى حمكمة العدل الدولية .)٢٨(يف املائة من اجلدار

 على األوضاع الـسائدة يف مجاعـات كـثرية    ويشكل الوضع يف قرية الوجلة مثاالً       -٣٣
س  جنوب غرب مدينـة القـد       من  كيلومترات ٩فالوجلة تقع على مسافة     . متضررة باجلدار 

لسلطات اإلسرائيلية ، أكدت ا٢٠٠٦ويف عام . نسمة ٢ ٢٠٠القدمية ويبلغ عدد سكاهنا حنو      
عـزم  ) األونروا(لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن           

 بني القـدس وجممـع مـستوطنة         كجيب إسرائيل على إحاطة القرية باجلدار، فُتعزل فعالً      
 قُتلعتوا، بعد سنوات من جتميد البناء،       ٢٠١٠واستؤنف تشييد اجلدار يف عام       .)٢٩(عتصيون

مئات األشجار من أنواع خمتلفة إلتاحة اجملال لتشييد اجلدار، مما حرم عشرات األسـر مـن                
 ٩٠لعت السلطات اإلسرائيلية ما ال يقل عن تقا، ٢٠١١يوليه /ومنذ متوز. مصدر هام للدخل  

  شجرة من أنواع خمتلفة يف أراضي قرية الوجلة، األمر الذي أثر تأثرياً  ١٠٠شجرة زيتون وعن    
وما زال سكان القرية يطعنون يف قانونيـة         .)٣٠( على سبل عيش أسر فلسطينية كثرية      اشراًمب

  . حىت اآلن مل ُتجد نفعاً،إىل احملكمة العليا يف إسرائيلالتماسات اجلدار وآثاره بتقدمي 
  

__________ 

. ٣، الصفحة ٢٠١١يوليه /، تقرير خاص، متوزاملستجدات املتعلقة باجلدارمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  )٢٨(
 :متاح على العنوان التايل

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_arabic.pdf. 
 / أيار،)حتليل يف إطار القانون الدويل: الوجلة (Al-Walaja: An Analysis under International Lawاألونروا،  )٢٩(

 .www.unrwa.org/userfiles/2011081763638.pdf: متاح على العنوان التايل. ، الصفحة الثالثة٢٠١١مايو 
جمتمع معـرض  : ةالوجل (Al-Walaja Community at Risk of a Second Forced Displacementاألونروا،  )٣٠(

 .٢٠١١أكتوبر /، تشرين األول)خلطر التشريد القسري مرة ثانية
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  حالة مجاعات البدو  -٤  
تزايدت خالل الفترة املشمولة بالتقرير الضغوط اليت متارسها السلطات اإلسـرائيلية             -٣٤

وأشار األمـني العـام     . على مجاعات البدو الذين يعيشون يف املنطقة جيم يف الضفة الغربية          
على مدى العقود الثالثة األخرية، ُجرد اجملتمع البدوي من ملكيـة أراضـيه             " إىل أنه    مؤخراً

ديـارهم  ويواجه البدو اليوم حماوالت مستمرة لتـشريدهم مـن          . جيية ومنهجية بصورة تدر 
). ٤٤، الفقرة   A/66/356" (قيود تعيق وصوهلم إىل املوارد الطبيعية     ويعانون بشكل متزايد من     

 مجاعة من البدو،    ٢٠وتثري اخلطط األخرية اليت أعلنتها السلطات اإلسرائيلية وتستهدف نقل          
فنـصف  .  فورياً  يتطلب اهتماماً  ، من ضواحي القدس قلقاً    شخص ٢ ٣٠٠تضم ما جمموعه    

، اليت تربط القدس بغور األردن ومشال البحر ١اجلماعات املعنية يعيش على طول الطريق رقم 
الـيت َتقـرر توسـيع      " ١هاء  "امليت، ويعيش النصف اآلخر داخل وعلى مشارف املنطقة         

  .)٣١(مستوطنة معايل أدوميم فيها
 ٢٠١٢ يناير/التقارير إىل أن هذه اخلطة قد ُتنفذ يف مستهل كانون الثاين          وتشري بعض     -٣٥

 بـدوي مـن     ٢٧ ٠٠٠ هتدف إىل نقـل زهـاء        وأهنا أول خطوة ضمن خطة أوسع نطاقاً      
  والتقت املفوضية مبمثلي بعـض مجاعـات       .)٣٢(ليت ينتمون إليها يف املنطقة جيم     اجلماعات ا 

اعات عن شواغلها إزاء اآلثار املترتبة على النقل وأعربت اجلم. ٢٠١١سبتمرب /البدو يف أيلول 
وقـد سـبق    .  يف املائة من أفراد هذه اجلماعات الجئون فعـالً         ٨٠فأكثر من   . املخطط له 

للجماعات أن فقدت أراضيها من جراء توسيع املستوطنات وصدرت يف حق معظم أفرادها             
ـ ويف الوقت الر  . ، ال يزال ُينتظر تنفيذها    أوامر هبدم منازهلم   ة مجاعـة مـن   اهن ال تستفيد أي
وقـد أوضـحت   .  سوى نصفها تقريبـاً ياه وال يشمل الربط بشبكات امل    شبكات الكهرباء 

وختـشى  . اجلماعات للمفوضية أن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية مل تستشرها بشأن خطط نقلها          
ـ              اع اجلماعات أن يؤدي نقلها إىل زيادة تدهور ظروف عيشها، وفقدان سبل رزقها، وانقط

وعالوة على ذلك، تفيد املعلومـات      .  التقليدية حياهتاأواصر التالحم القبلي، وتالشي أمناط      
الواردة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأن مكان النقل املقترح يقع قرب املزبلة البلديـة    

  .)٣٣( على أفراد اجلماعات صحياًوميكن أن يشكل خطراً

__________ 

)٣١( B’Tselem, “Civil Administration plans to expel tens of thousands of Bedouins from Area C” 

 / تشرين األول١٠، ")اإلدارة املدنية ختطط لطرد عشرات اآلالف من البدو من املنطقة جيم"ليم، بتسي(
 : متاح على العنوان التايل. ٢٠١١توبر أك

www.btselem.org/settlements/20111010_forced_eviction_of_bedouins. 
  .املرجع نفسه )٣٢(
خطر التـهجري يف حمـيط القـدس، صـحيفة وقـائع،            : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ترحيل البدو      )٣٣(

 :متاحة على العنوان التايل. ، الصفحة األوىل٢٠١١سبتمرب /أيلول
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_bedouin_FactSheet_October_2011_arabic.pdf.  
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تتفق مـع   مجاعة بدوية يف حال تنفيذها، ما مل         ٢٠وستشكل اخلطة املقترحة لنقل       -٣٦
 للسكان، حيظره القـانون اإلنـساين        قسرياً األغلبية الساحقة من هذه اجلماعات، نقالً     رغبة  

 من الشواغل املتعلقة حبقـوق  عدداًأيضاً وتثري بعض عناصر هذه اخلطة .  صارماً الدويل حظراً 
نية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص       اإلنسان جيسدها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      

، استعداداً لالنتقـال  بعض اجلماعات   وإن أبدت   . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
ينبغي أن تشارك يف مشاورات حقيقية، وينبغي مناقشة البدائل املتاحة، وجيب احلفاظ علـى           ف

باللغة الـيت   (قتها املستنرية   حلصول على مواف  اويلزم  . أسلوب عيشها وأسباب رزقها وثقافتها    
ويف كل األحوال، ال تربر موافقة اجلماعات       . دون إكراه أو ضغط   ) تفهمها تلك اجلماعات  

على نقلها، بأي شكل من األشكال، توسيع املستوطنات أو األنشطة ذات الصلة اليت تظـل               
  .غري شرعية مبوجب القانون الدويل

  غزة  -٥  
 على حالة حقوق    فروض منذ مخس سنوات يؤثر كثرياً     ما زال احلصار اإلسرائيلي امل      -٣٧

.  وحبراً ويستمر فرض القيود الصارمة على تنقل األشخاص ونقل السلع، براً         . اإلنسان يف غزة  
تزايد الفقر والبطالة، وتردي اهلياكل األساسية ونوعية اخلدمات،        : ومن بني آثار هذه التدابري    

 يف آليات تأقلم األسـر      لصرف الصحي، وتآكل شديد   مثل الرعاية الصحية والتعليم واملياه وا     
واستمرت القيود على الصادرات وكذلك على واردات مواد معينة تعتربها           .)٣٤(واجلماعات

، األمر الذي يعوق إعادة اإلعمار وصيانة وتوسيع اهلياكل "مزدوجة االستخدام"إسرائيل مواد 
صبوب ومن جراء استمرار العمليـات      األساسية املدنية اليت ُدمرت خالل عملية الرصاص امل       

وقـد أدى   . الـصرف يف بناء ثالث حمطات ملعاجلة مياه       أيضاً   وحدث تأخر    .)٣٥(العسكرية
قاعات مدرسية جديدة بسبب نقص مواد البناء وتزايد عدد السكان          /العجز عن بناء مدارس   

ات، مما يـؤثر    يف الوقت ذاته إىل اعتماد نظام تناوب الفصول الدراسية لفترتني أو ثالث فتر            
 يف املائة من مدارس غزة بنظام       ٨٥ويعمل حنو   .  على نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال      سلباً

وإلغاء األنـشطة   زمن احلصة   التناوب لفترتني أو ثالث فترات، األمر الذي يؤدي إىل تقليص           
ـ        .)٣٦(خلارجة عن نطاق املناهج الدراسية    ا در عـدد    وما زالت معدالت البطالة تتزايد، إذ يق

  يف املائـة مـن     ٣٨ ويشمل هذا العدد      يف املائة من السكان،    ٢٦العاطلني عن العمل بنسبة     

__________ 

شاغل متعلق باحلماية حدده الفريق العامل املعين بشؤون احلماية على النحو اجملسد يف عمليـة النـداءات                  )٣٤(
 ).٢٠١٢ديسمرب /املقرر إجراؤها يف كانون األول (٢٠١٢ لعام ةاملوحد

 .٩، الصفحة ٢٠١١يوليه /، متوزمراقب الشؤون اإلنسانيةالشؤون اإلنسانية، مكتب تنسيق  )٣٥(
النشرة الشهرية املستكملة لليونيسيف عن  (UNICEF oPt monthly updateمنظمة األمم املتحدة للطفولة،  )٣٦(

 .١، الصفحة ٢٠١١أغسطس / آب-يوليه /، متوز)األرض الفلسطينية احملتلة
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وبسبب استمرار القيود املفروضة على استرياد مواد البناء، وغياب فرص العمل           . )٣٧(الشباب
  .قالبديلة، واالحتياجات اهلائلة يف جمايل السكن واهلياكل األساسية، يتواصل منو اقتصاد األنفا

 حقيقية هتدد حيـاهتم وحريتـهم وأمنـهم    وما زال الفلسطينيون يواجهون أخطاراً      -٣٨
مثل عمليـات  (باستمرار نتيجة ألشكال خمتلفة من العنف، مبا يف ذلك العنف املرتبط بالرتاع   

) الضربات اجلوية وجتريف األراضي اليت يقوم هبا جيش الدفاع اإلسـرائيلي   /التوغل والقصف 
وقـد  .  وحبـراً  براًدخوهلا   جراءات املتعلقة باملناطق املقيد   ة احلية إلنفاذ اإل   واستخدام الذخري 

تسببت تلك األعمال اليت ُيفلت مرتكبوها عادة من العقاب، يف حاالت وفاة أو جـرح أو                
 عن إحلاق أضرار جسيمة باهلياكـل األساسـية         تشريد أو إعاقة أو صدمات نفسية، فضالً      

  .كات الفلسطينيةواألراضي واملمتل )٣٨(املدنية
ويف بعض احلاالت، مل يتخذ جيش الدفاع اإلسرائيلي االحتياطات الالزمة لتفـادي              -٣٩

وأجرت املفوضـية   . مبدأي التناسب والتمييز  أيضاً  ومل يراع   . وقوع وفيات يف صفوف املدنيني    
رورية ملنع   يف أربع حاالت تتعلق مبدنيني قتلهم اجليش يف غزة حيث مل ُتتخذ التدابري الض              حتقيقاً

، سقطت قذيفة هاون إسرائيلية على مسكن مدين        ٢٠١١مارس  / آذار ٢٢ويف  . وقوع ضحايا 
 ١٢ يف حي التفاح شرق مدينة غزة مما أسفر عن قتل أربعة مدنيني بينهم طفـالن، وجـرح                

يف وقت مبكر مـن ذلـك   من تلك املنطقة وكانت ثالث قذائف هاون قد أُطلقت      . آخرين
ومل تتسبب هذه    .)٣٩(خلط األخضر لدفاع اإلسرائيلي املتمركزة يف ا    اليوم صوب قوات جيش ا    

على اهلجوم الذي   بذلك  رد  كان ي ويبدو أن اجليش    . القذائف يف أي إصابات أو أضرار مادية      
ُنفذ من تلك املنطقة يف وقت سابق، غري أن هناك مزاعم تشري إىل أنه قام بالرد بعد مـرور                   

 كان لديه وقت كاف الستخدام مجيع الوسائل املتاحة ومن مث فقد. عدة ساعات على اهلجوم
  بعـد  فترة طويلة من  له إلجراء تقييم سليم ملدى استمرار وجود هدف عسكري يف املنطقة            

اهلجوم األول وكذلك لألخطار اليت قد يتعرض هلا املدنيون يف املنطقة املستهدفة، واختيـار              
، ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٨ويف  . حداألسلحة اليت كانت ستسمح بتقليص اخلطر إىل أدىن         
 يف عبسان الكبرية يف خان يونس، أسفر        ضرب صاروخ أطلقه جيش الدفاع اإلسرائيلي مرتالً      

وأشـار  . وجرح طفلني كانا جالسني يف الساحة     )  عاماً ١٩(وابنتها  )  عاماً ٤٠(عن قتل أم    
أو الصواريخ من   الشهود الذين استجوبتهم املفوضية إىل عدم تنفيذ أي هجوم بقذائف اهلاون            

  .تلك املنطقة صوب أهداف إسرائيلية يف يوم الغارة أو اليوم الذي سبقه

__________ 

أكتـوبر  / الوضع اإلنساين يف قطاع غزة، صحيفة وقائع، تـشرين األول          مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،    )٣٧(
 :متاحة على العنوان التايل. ، الصفحة األوىل٢٠١١

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Gaza_FactSheet_October_2011_arabic.pdf.  
 .٢٠١١يوليه / متوز١٧ حانون يف ُدمرت، مثالً، بئر ومثانية صهاريج مياه خالل قصف جوي إسرائيلي يف بيت ) ٣٨(
 .٢٠١١يونيه / حزيران٢٦وفقاً إلدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن، بالغ مؤرخ  )٣٩(
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وما زالت هناك عراقيل أساسية حتول دون جلوء معظم الفلـسطينيني إىل املطالبـة                -٤٠
فنظام التقادم مبوجب القانون اإلسرائيلي يشترط أن تقدم الشكوى املتعلقة          . مبساءلة املتورطني 

ويتعذر يف . دنية يف غضون سنتني من تاريخ احلادث، وإال ضاع احلق يف التعويض باألضرار امل 
 قضاياهم يف غضون اآلجال احملددة بسبب القيود املفروضة علـى           رفعالغالب على الضحايا    

عجز الضحايا أو   أيضاً    على التنقل  وكان من نتائج تلك القيود    . التنقل وكثرة عدد الضحايا   
يف إسرائيل، يف حمام أو احلصول على مساعدة     ) عند االقتضاء ( احملكمة   الشهود عن املثول أمام   

وتشري التقارير إىل أنه مل ُيـسمح       . حني أن طلبات احملامني الدخول إىل غزة ُترفض باستمرار        
وباإلضافة إىل  .  ألي فرد من غزة بالسفر من أجل املثول أمام احملكمة          ٢٠٠٧يوليه  /منذ متوز 

ضمانة فيما يتعلق باحملاكم قبل بدء النظر يف القضية،         /عة وتأمني ذلك، فإن فرض رسوم مرتف    
الفلسطينيني فقط يؤديان إىل احلد من فرص الوصول إىل العدالـة           املدعني  وتطبيق ذلك على    

وقلما يستطيع الضحايا دفع ذلك التأمني الذي تبلغ قيمتـه          . واحلرمان منها يف هناية املطاف    
، األمر الـذي    ) دوالر أمريكي  ٢ ٨٠٠(ئيلي جديد    شاقل إسرا  ١٠ ٠٠٠حسب التقديرات   

  .)٤٠(ض عدد من القضايا وإغالق ملفاهتاأدى إىل رف

  السلطة الفلسطينية  -جيم  

  أثناء االحتجازعاملة املاالحتجاز و  -١  
، أعلن جهاز املخابرات العامة     )اهليئة( للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان       وفقاً  -٤١

ويضع هـذا  . عسكريةالاكم احملتوقف عن حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام    الفلسطينية أنه سي  
 للممارسة املتمثلة  أيضاً، حدا٢٠١١ًيناير / كانون الثاين١٦القرار، الذي دخل حيز النفاذ يف  

ون اإلجـراءات   من النيابة العامة، وهي ممارسة ختالف قـان       إذن  يف احتجاز األشخاص دون     
 /وأُخربت املفوضية، أثناء اجتماع مع جهاز األمن الوقائي يف شـباط           .)٤١(اجلزائية الفلسطيين 

 ٣١، بأن قرار وقف اللجوء إىل احملاكم العسكرية قد دخل حيـز النفـاذ يف                ٢٠١١فرباير  
وسيحاكَم مجيع احملتجزين يف حماكم مدنية باستثناء األشخاص  . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

عد استعراض ملفات األشخاص احملتجزين يف سجن جنيد        وب. الذين اعُتقلوا قبل ذلك التاريخ    
 وأحيل ستة حمتجزين إىل حماكم مدنية        حمتجزاً ١٩بنابلس، أطلق جهاز األمن الوقائي سراح       

__________ 

 Genuinely unwilling: an update - the failure of Israel’s“انظر املركـز الفلـسطيين حلقـوق اإلنـسان،      ) ٤٠(

investigative and judicial system to comply with the requirements of international law, with particular 

regard to the crimes committed during the offensive on the Gaza Strip”٢٠١٠أغـسطس  /، آب ،
 .٧٣الصفحة 

اهليئة ترحب بقرار جهاز املخابرات العامة وقف عرض املدنيني         "اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان،       )٤١(
 :متاح على العنوان التايل". القضاء العسكريعلى 

http://www.ichr.ps/atemplate.php?id=585&searchkey=%CC%E5%C7%D2%20%C7%E1%

E3%CE%C7%C8%D1%C7%CA%20%C7%E1%DA%C7%E3%C9.  
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بأن اجلهاز قد أصدر تعليمات صـارمة بـشأن معاملـة    أيضاً وأُخربت املفوضية   . يف نابلس 
 احملتجزين يف سجن جنيد إىل أن معاملة        وتشري الروايات اليت مجعتها املفوضية من     . احملتجزين

  .السجناء فيه قد حتسنت عموماً
ورغم هذه التطورات اإلجيابية، ما زالت املفوضية تتلقى تقـارير عـن االحتجـاز                -٤٢

التعسفي وإساءة املعاملة أثناء االحتجاز من قبل قوات األمن التابعة للسلطة الفلـسطينية يف              
 شكوى من فلسطينيني ادعوا أهنم ُحرموا مـن         ٣٩٨ا جمموعه   وتلقت اهليئة م  . الضفة الغربية 

 على يد أفراد أجهزة األمن العاملني يف الضفة الغربيـة يف الفتـرة              حريتهم واحُتجزوا تعسفاً  
، مل تنفذ السلطات  الوقت نفسه ويف   .)٤٢(٢٠١١أبريل  /يناير ونيسان / الثاين املمتدة بني كانون  

مر بإطالق السراح أصدرهتا حمكمة العدل العليا الفلسطينية        التنفيذية يف الضفة الغربية عدة أوا     
). ١٠٦املادة  ( للقانون األساسي الفلسطيين     بسبب عدم قانونية االحتجاز، مما يشكل انتهاكاً      

 شكوى تتعلق بعدم تنفيذ قرارات صادرة عـن         ١٧، وثقت اهليئة    ٢٠١١أغسطس  /ففي آب 
ويف بعـض احلـاالت،      .)٤٣( يف الضفة الغربية   وحمكمة البداية حمكمة العدل العليا الفلسطينية     

  فرغم أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية تنفذ قرارات احملكمة العليا بشأن اإلفـراج             
   باحتجاز األشخاص املفرج عنهم متذرعة    للتنفيذ   ما تلغي اآلثاَر العملية      عن احملتجزين، كثرياً  
تنفَّذ غري أن األشـخاص املعنـيني ُيحـَضرون    فأوامر اإلفراج ومن مث . يف ذلك بتهم أخرى   

    ٣ورغم أن القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائيـة رقـم           . وُيحتجزون مرة أخرى  
فإن الوضع خمتلف على أرض      ،)٤٤(حتجاز التعسفي يف الضفة الغربية     جيرمان اال  ٢٠٠١لسنة  
  .الحتجاز التعسفيوينبغي أن تتخذ السلطات التنفيذية تدابري فعالة ضد ا. الواقع

  احلقوق املدنية، مبا فيها حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع  -٢  
غري أن الفتـرة املـشمولة      . يكفل القانون األساسي الفلسطيين حرية الرأي والتعبري        -٤٣

إجراءات يف بعض احلاالت لتقييد هذا      اجلهات الفاعلة الفلسطينية    بالتقرير شهدت اختاذ بعض     
غري . بية حرية الصحفيني واإلعالميني   قيدت قوات األمن الفلسطينية يف الضفة الغر      فقد  . احلق
 تأثرياًأثرت   بشأن إمكانية تصاحل فتح ومحاس       ٢٠١١أبريل  /اإلعالنات الصادرة يف نيسان   أن  

بعودة الصحفيني وغريهـم    أيضاً  ومسح ذلك   .  على حرية الصحفيني يف ممارسة مهنتهم      إجيابياً
ملني يف تلفزيون فلسطني إىل قطاع غزة، وعودة العاملني يف تلفزيون األقصى           من املوظفني العا  
  .إىل الضفة الغربية

__________ 

 :٢٠١١أبريـل  / نيـسان -ينـاير  / عـن اهليئـة، كـانون الثـاين    انظر التقارير الـشهرية الـصادرة   )٤٢(

http://home.ichr.ps/ar/1/5?d=2011. 
-http://home.ichr.ps/en/2/5/612/August-Report-on-violations-of: أغسطس/تقرير اهليئة الشهري، آب    )٤٣(

HR-August-Report-on-violations-of-HR.htm. 
  :٢٠٠١ لسنة ٣قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  )٤٤(

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id=%20118.  
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 يف  ٢٠١١مارس  /وخالل املظاهرات الداعية إىل الوحدة الوطنية اليت ُنظمت يف آذار           -٤٤
مدن خمتلفة يف الضفة الغربية، أُبلغ عن ارتكاب جهاز األمن الوقائي وجهاز املخابرات العامة              

هامجت جمموعة مـن    مارس،  / آذار ١٥ففي  . نتهاكات يف حق الصحفيني يف الضفة الغربية      ا
أفراد قوات األمن املتمركـزين قـرب خيمـة         مرأى ومشهد من     الصحفيني أمام    اجملهولني

ن ْي إىل الشكاوى اليت تلقتها اهليئة من صـحفيَّ واستناداً. املتظاهرين يف ميدان املنارة يف رام اهللا    
. ، مل حياول أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية محايتهم        )يب واآلخر فلسطيين  أحدمها أجن (

ووردت من املركز الفلسطيين للتنمية واحلريات اإلعالمية، الذي عقـدت معـه املفوضـية              
ما زالت تعوق عملهم وتـشكل      "، معلومات مفادها أن اهلجمات على الصحفيني        اجتماعاً
  ". على حياهتمخطراً
 برنامج، قرر النائب العام يف السلطة الفلسطينية وقف بث   ٢٠١١أغسطس  /آبويف    -٤٥

وأُمر تلفزيون فلسطني بوقـف بـث الربنـامج         . ترووطن على   يف تلفزيون فلسطني بعنوان     
ويف الشهر نفسه، ألقي القـبض      . الساخر بدعوى إهانة واحتقار عدد كبري من الفلسطينيني       

 بعـد أن وجـه   وأُفرج عنه الحقاً. ز عقب نشر مقال  على األستاذ عبد الستار قاسم واحُتج     
  . إىل رئيس السلطة الفلسطينيةشخصياًالتماساً 

ويكـون  .  ذكرى سقوط اخلالفة اإلسالمية    وحييي حزب التحرير اإلسالمي سنوياً      -٤٦
. إحياء الذكرى عادة بتنظيم جمموعة من احملاضرات ُتختتم مبؤمتر مركزي ومسرية يف رام اهللا             

 قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية هذه السنة إىل وقوع اشـتباكات مـع              وأدى تدخل 
، أكدت اجلهات املعنية يف الـسلطة الفلـسطينية         ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران . أعضاء احلزب 

ويف ذلك اليوم، . ٢٠١١يوليه / متوز ٢للحزب أهنا ال تعترض على املظاهرة املقرر تنظيمها يف          
دن يف الضفة الغربية لتنظيم مسريات سلمية إحياء للـذكرى          جتمع أعضاء احلزب يف عدة م     

 إخطار خطي بـشأن املـسرية يف        ورغم تقدمي . السنوية التسعني لسقوط اخلالفة اإلسالمية    
 مـع   فعلـت  اهللا، فرقت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية املسرية بعنف وكذلك          رام

 أحد ضحايا هذه األحداث يف مدينة       وأخرب. مسريات أخرى يف عدد من مدن الضفة الغربية       
 من قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضربوه         فرداً ١٢ و ١٠اخلليل املفوضية بأن ما بني      

  . قبل اعتقاله مربحاًضرباً

  االستنتاج والتوصيات  -رابعاً  
 فـال تـزال   . ما زالت حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة مقلقة           -٤٧

ومجيع هـذه   .  حتدث على أيدي مجيع اجلهات املسؤولة      سيمة للقانون الدويل  جانتهاكات  
وميكـن  . اجلهات ملزمة باحترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       

التصدي لالنتهاكات املعروضة يف هذا التقرير من خالل إجراءات تـصحيحية مباشـرة             
وتالحظ املفوضية مـع التقـدير أن الـسلطة    . اقتتخذها اجلهات املسؤولة يف هذا السي     
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الفلسطينية مستعدة للتعاون معها ملعاجلة أوجه القصور ومواصلة بناء قـدرهتا يف جمـال              
وفيما يتعلق حبكومة إسرائيل، تالحظ املفوضية مع التقـدير أن هنـاك            . حقوق اإلنسان 

 اإلنسان، وتـشدد    دالئل على االستعداد إلجراء حوار بشأن مسؤولياهتا يف جمال حقوق         
  . خالل الشهور املقبلة كبرياًعلى ضرورة تطور هذا احلوار تطوراً

  إىل السلطات الفعلية يف غزةموجهة توصيات   -ألف  
جيب أن تكفل السلطات الفعلية احترام القانون اإلنساين الدويل من جانب أفراد              -٤٨

ا يتعلق حبظـر اسـتهداف      ال سيما فيم  ومجاعاهتا املسلحة واجلماعات اخلاضعة لسلطتها،      
وجيـب  . املدنيني واألهداف املدنية واملناطق املدنية، ووقف استخدام األسلحة العشوائية        

على السلطات الفعلية أن تتفادى وضع العتاد العسكري يف مناطق مكتظـة بالـسكان              
  .وتسعى إىل نقل ما يوجد منه هناك فعالً

يع قوات األمن يف غـزة حتظـر        وجيب إصدار أوامر واضحة ال لبس فيها إىل مج          -٤٩
أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجيب على السلطات          /اللجوء إىل التعذيب و   

الفعلية أن تكفل احترام أفراد قوات األمن هذه األوامر بإجراء حتقيقات سريعة وشـاملة              
ئية مناسبة على من     تأديبية وجنا  جزاءاتونزيهة يف مجيع ادعاءات إساءة املعاملة، وبفرض        

  .عن ارتكاهباتثبت مسؤوليته 
وجيب احترام حريات الرأي والتعبري والتجمع للمقيمني يف غـزة، مبـن فـيهم                -٥٠

  .الصحفيون
وجيب أن تتوقف السلطات الفعلية عن اللجوء إىل احملاكم العـسكرية حملاكمـة               -٥١

 مؤقـت لتطبيـق عقوبـة       املدنيني وينبغي هلا أن تنظر نظرة إجيابية إىل فرض وقف فوري          
  .اإلعدام هبدف إلغائها يف هناية املطاف

   إىل حكومة إسرائيل موجهةتوصيات  -باء  
جيب على حكومة إسرائيل أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملنع وقوع مزيد من               -٥٢

احلوادث اليت تنطوي على استخدام مفرط للقوة خالل عمليات إنفـاذ القـانون الـيت               
وينبغـي أن   . ا األمنية، مبا يف ذلك خالل عمليات التفتيش واالعتقـال         تضطلع هبا قواهت  

للوائح املتعلقة باستخدام الذخرية احلية يف عمليـات إنفـاذ          مراجعة شاملة   يشمل ذلك   
القانون اليت تضطلع هبا مجيع قوات األمن اإلسرائيلية، مبا فيها جيش الدفاع اإلسرائيلي،             

  .االلتزامات القانونية الدولية إلسرائيلبغية ضمان متاشي هذه اللوائح مع 
سـيما   وجيب على حكومة إسرائيل أن تكفل مساءلة أفراد قواهتا األمنيـة، وال             -٥٣

بإجراء حتقيقات تستويف املعايري الدولية املتمثلـة يف الـسرعة واالسـتقاللية والرتاهـة              
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ة وجنائية مناسـبة     تأديبي جزاءاتوالشمولية يف مجيع ادعاءات االنتهاك املوثوقة، وبفرض        
  .وينبغي تقدمي تعويضات كافية لضحايا تلك االنتهاكات.  عنهامسؤوليتهتثبت على من 

وجيب على حكومة إسرائيل أن تفي بالتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل حلقـوق            -٥٤
 عن نقل سكاهنا املـدنيني إىل األراضـي         اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وتتوقف فوراً     

 وينبغي أن توقف احلكومة سياساهتا وممارسـاهتا التمييزيـة الـيت تـؤثر علـى                .احملتلة
  .الفلسطينيني، مبا يف ذلك السياسات واملمارسات اليت تنتهك حقهم يف السكن الالئق

وجيب على حكومة إسرائيل أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملنع اهلجمات اليت              -٥٥
ملدنيني الفلسطينيني وممتلكاهتم يف الضفة الغربية، مبا       اعلى   املستوطنون اإلسرائيليون    يشنها

وجيب على السلطات اإلسرائيلية أن حتقق على النحو الواجـب يف          . فيها القدس الشرقية  
هجمات املستوطنني وقوات األمن اإلسرائيلية على املدنيني الفلـسطينيني وممتلكـاهتم يف     

  .تقدمي تعويضات مناسبة للضحاياضاً أيوجيب .  عنهاالضفة الغربية، ومعاقبة املسؤولني
وجيب على حكومة إسرائيل أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لـضمان متكّـن               -٥٦

الفلسطينيني الذين يّدعون أهنم ضحايا جرائم ارتكبها املستوطنون اإلسرائيليون من تقدمي           
ب علـى   وجي. وجيب أن تتاح هلم إمكانية فعل ذلك يف أمان كامل         . الشكاوى ومتابعتها 

دون ويتمتعون  أمام القانون   القاضي بأن الناس مجيعاً سواء      بدأ  املاحلكومة أن تضمن إنفاذ     
وينبغـي أن يتـسىن     .  يف مجيع ممارساهتا    تاماً إنفاذاًحبق متساو يف التمتع حبمايته      متييز  أي  

وينبغي أن تضع السلطات    . للفلسطينيني الوصول بسهولة إىل مراكز الشرطة اإلسرائيلية      
 لتقدمي الشكاوى عندما يتعذر علـى        وفعاالً  مالئماً سرائيلية والسلطة الفلسطينية نظاماً   اإل

  .الفلسطينيني الوصول إىل مراكز الشرطة اإلسرائيلية
 لفتوى حمكمة العدل الدوليـة       تاماً وجيب على حكومة إسرائيل أن متتثل امتثاالً        -٥٧

  .فيما يتعلق باجلدار
رائيل أية خطط هتدف إىل نقل مجاعات البـدو مـن           وينبغي أن تلغي حكومة إس      -٥٨

وال ينبغي تنفيـذ    . أو عمليات إخالء قسري   / و  قسرياً نقالًاعتباره   ميكن    مما الضفة الغربية 
 للقـانون   واملستنرية وطبقاً واملسبقة  أية حماوالت لنقل تلك اجلماعات إال مبوافقتها احلرة         

  .الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
 األساليب اليت يتبعها جيش الدفاع اإلسرائيلي يف إنفـاذ          إعادة النظر يف  وينبغي    -٥٩
وينبغي مواءمة تلك األساليب    .  يف غزة   وحبراً براًدخوهلا   جراءات املتعلقة باملناطق املقيد   اإل

مع االلتزامات القانونية الدولية اليت تقع على إسرائيل، وال ينبغي أن تشمل قط استخدام              
  .خرية احلية ضد املدنينيالذ
جيش الدفاع اإلسرائيلي   يشنه   أي هجوم    تقيدوينبغي أن تكفل حكومة إسرائيل        -٦٠

  .سيما مبادئ التمييز والتناسب واحليطة واللقانون اإلنساين الدويل،  باتاماًتقيداً 
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 حصارها على غزة، مع إيالء االعتبار       وجيب على حكومة إسرائيل أن ترفع متاماً        -٦١
وينبغي أن يشمل ذلك تدابري لتيسري تنقل األشخاص . اجب للشواغل األمنية املشروعة الو

من غزة وإليها، والسماح بتصدير السلع منها، وضمان إمكانية إيصال املـواد الالزمـة              
  .إلعادة اإلعمار إىل غزة

  إىل السلطة الفلسطينيةموجهة توصيات   -جيم  
األجهزة /مجيع أجهزة إنفاذ القانونالتزام جيب على السلطة الفلسطينية أن تضمن         -٦٢

، مبا يف ذلك االعتقال     ملعايري الدولية والتوقف عن اعتقال األشخاص تعسفاً      بااألمنية فيها   
 لدى سلطات القضاء    وينبغي أن حتال امللفات اليت توجد حالياً      . من النيابة العامة  إذن  دون  

أن تضمن  أيضاً  لسلطة الفلسطينية   وجيب على ا  . العسكري إىل السلطات املدنية املختصة    
  .مطابقة ظروف مرافق االحتجاز واملعاملة السائدة فيها للمعايري الدولية

وجيب على السلطة الفلسطينية أن تكفل ملنظمات اجملتمع املدين واملدافعني عـن              -٦٣
 وفقـاً ينعمون فيها باألمن والطمأنينة     حقوق اإلنسان والصحفيني إمكانية العمل يف بيئة        
وتشكل حريات التعـبري وتكـوين      . للمعايري الدولية السارية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان      

اجلمعيات والتجمع ركيزة أساسية يف جمتمع حر ومنفتح، وينبغي للسلطة الفلسطينية أن            
  .تتخذ مجيع التدابري الضرورية حلماية هذه احلريات واحترامها

        


