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  االستنتاجات والتوصيات: اخلامساجلزء 
   االستنتاجات- ثالثون 

   مالحظات ختامية- ألف 

أمر حاسم لنجاح أي    اً  موضوعياً  إن تقييم األحداث اليت حققت فيها البعثة وأسباهبا وسياقها تقييم           - ١٨٧٤
ق العدالة لضحايا االنتهاكات ولتحقيق السلم واألمن يف املنطقة، وهو بذلك خيدم مصلحة جهد يرمي إىل إحقا

وهبذه الروح، ويف ظل تقدير     . األعمال القتالية املستمرة   امجيع املعنيني واملتأثرين هبذا الوضع، مبا يف ذلك طرف        
  .مدى تعقيد هذه املهمة حق قدره، تلقت البعثة واليتها وقامت بتنفيذها

قدر الذي حتدده سلطتها لويتحمل اجملتمع الدويل وكذلك إسرائيل، وكذلك السلطات الفلسطينية با  - ١٨٧٥
والوسائل اليت تتمتع هبا، املسؤولية عن محاية ضحايا االنتهاكات وضمان عدم استمرار معاناهتم ويالت احلرب 

وللشعب الفلسطيين احلق يف . اريخأو اضطهادهم وإذالهلم على يد االحتالل أو من اهلجمات العشوائية بالصو
من حقه يف اً أن يقرر حبرية النظام السياسي واالقتصادي اخلاص به، مبا يف ذلك احلق يف أن يقاوم حرمانه قسر           

. ولشعب إسرائيل احلق يف أن يعيش يف سالم وأمن. تقرير مصريه، واحلق يف أن يعيش يف دولته يف سالم وحرية
  .للقانون الدويلاً الة وفقولكال الشعبني احلق يف العد

قانون حقوق اإلنسان بالقانون الدويل العام واً ولدى اضطالع البعثة بواليتها، فإهنا استرشدت حصر  - ١٨٧٦
 وااللتزامات اليت تقع على عاتق الدول مبقتضاها والواجبات اليت تلقيها على   والقانون اإلنساين الدويل  الدويل  

وهذا ال يعين حبال مـن      .  كله باحلقوق واالمتيازات اليت ختوهلا لألفراد      األطراف من غري الدول، وفوق ذلك     
. األحوال املساواة بني وضع إسرائيل كسلطة احتالل ووضع الشعب الفلسطيين احملتل أو الكيانات اليت متثله              

طريـق  والفروق بني الوضعني فيما خيص القوة والقدرة على إحلاق األذى أو توفري احلماية، مبا يف ذلك عن                   
على أنه ما يتطلـب     . إحقاق العدل عند وقوع انتهاكات، بّينة واملقارنة بينهما ال هي ممكنة وال هي ضرورية             

  . للقانون الدويلنفس القدر من العناية واجلهد هو محاية مجيع الضحايا وفقاً

صلتها وارتباطاهتا  : العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة      - باء 
  ية جتاه األرض الفلسطينية احملتلةبالسياسات اإلسرائيل

  / كـانون األول   ٢٧ترى البعثة أن العملية العسكرية اإلسرائيلية اليت وقعت يف غزة يف الفترة بني                - ١٨٧٧
 وأثرها ال ميكن فهمهما أو تقييمهما مبعزل عن التطـورات    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  

تندرج يف إطار سلسلة متوالية من السياسات الرامية إىل مواصلة السعي           فهذه العملية   . السابقة والالحقة هلا  
والعديد من هذه السياسات . لتحقيق األهداف السياسية اإلسرائيلية جتاه غزة واألرض الفلسطينية احملتلة ككل

عسكرية واألهداف ال . الدويل والقانون اإلنساين الدويل   حقوق اإلنسان   لقانون  يستند أو يفضي إىل انتهاكات      
نتها احلكومة اإلسرائيلية ال تشرح الوقائع اليت أكدهتا البعثة، وال هي تتوافق مع األمناط اليت حـددهتا                   كما بّي

  .البعثة أثناء التحقيق
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وتتجلى أقرب صورة هلذه السلسلة املستمرة من السياسات يف سياسة احلصار اليت سبقت العمليات   - ١٨٧٨
فعندما  . عقوبة مجاعية تفرضها احلكومة اإلسرائيلية عمداً على سكان قطاع غزةواليت ترقى، يف نظر البعثة، إىل

اندلعت العمليات، كان قطاع غزة خيضع لنظام صارم من اإلغالق وتقييد حركة السكان والسلع واخلدمات               
لطبية وقد مشل ذلك االحتياجات األساسية للحياة، مثل الغذاء واإلمدادات ا         . اًعلى مدى ثالث سنوات تقريب    

وقد . واملنتجات املطلوبة الستمرار احلياة اليومية، كالوقود والكهرباء واللوازم املدرسية ومواد الترميم والبناء
فرضت إسرائيل هذه التدابري بدعوى عزل وإضعاف محاس على إثر فوزها يف االنتخابات بالنظر إىل ما تشعر                 

وقد تفاقمت أثر تلك التدابري بفعل اللجوء، لألسباب       . األمنهاً   مستمر به إسرائيل من أن محاس تشكل هتديداً      
ومما أضاف املشقة إىل الوضع . ذاهتا، إىل حجز بعض املساعدة املالية وغريها من املساعدات اليت قدمها املاحنون

وقبـل  . يف قطاع غزة أن آثار احلصار املتواصل مل يسلم منها جانب من جوانب حياة الغزيني                الصعب أصالً 
من كل جانب، وسكانه مرغمني اً ، وقطاعه الصحي حماصرة العسكرية، كان اقتصاد قطاع غزة مسترتفاًالعملي

وكان الرجال والنساء   . على االعتماد على املساعدة اإلنسانية للبقاء على قيد احلياة ومواصلة حياهتم اليومية           
ف، ومن إكراههم على االحنبـاس يف       من فقر طال أمده، ومن انعدام األمن ومن العن        اً  واألطفال يعانون نفسي  
وهذا الوضع هو الذي كان . لقد جرى النيل بشدة من كرامة سكان قطاع غزة. اًشديداً إقليم مكتظ اكتظاظ

وقـد  . ٢٠٠٨ديسمرب  /يف القطاع عندما شنت القوات املسلحة اإلسرائيلية هجومها يف كانون األول          اً  سائد
وكانت . اًكبرياً  تفاقماً  ت هبا إىل تفاقم آثار احلصار املذكورة آنف       أدت العمليات العسكرية والطريقة اليت جر     

النتيجة اليت حدثت، يف وقت قصري جداً، هي وقوع أضرار طويلة األمد مل يسبق هلا مثيل للسكان وآلفـاق                   
  .تنميتهم وتعافيهم معاً

ينـاير  / كانون الثاين- ديسمرب /وحتليل طرائق وأثر العمليات العسكرية اليت جرت يف كانون األول         - ١٨٧٩
يف نظر البعثة، يف سياق سلسلة مستمرة مع عدد مـن الـسياسات اإلسـرائيلية          اً،  يضع هذه العمليات أيض   

عن الضفة الغربيـة،  اً فعزل وفصل قطاع غزة تدرجيي. األخرى القائمة من قبل إزاء األرض الفلسطينية احملتلة   
تدعيمها على وجه اخلصوص بفرض عمليات إغـالق        وهي السياسة اليت بدأت قبل ذلك بكثري واليت جرى          

كمـا أدت  . اًصارمة وقيود على احلركة مث احلصار يف هناية املطاف، هي من بني أكثر هذه اإلجراءات وضوح   
عدة تدابري اختذهتا إسرائيل جتاه الضفة الغربية أثناء وعقب العمليات العسكرية على قطاع غـزة إىل زيـادة                  

لية على الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، وهو ما يؤشر إىل تالقي األهداف مع تعميق السيطرة اإلسرائي
وتشمل هذه التدابري زيادة مصادرة األراضي وهدم املنازل وإصـدار أوامـر   . العمليات العسكرية على غزة 

ـ               سطينيني باهلدم ورخص لبناء مساكن يف املستوطنات، وتشديد زيادة اإلجراءات الرمسية على حركـة الفل
والقيود على تنقالهتم، وفرض إجراءات جديدة أكثر صرامة على املقيمني يف قطاع غزة خبـصوص حتويـل                 

وكانت اجلهود املنهجية لعرقلة وتقييـد العمليـات الدميقراطيـة الـيت قررهـا      . إقامتهم إىل الضفة الغربية  
بني وأعضاء من احلكومة ومعاقبة سـكان  الفلسطينيون بأنفسهم، ليس أقلها باعتقال املمثلني السياسيني املنتخ    

غزة بسبب ما تعتربه إسرائيل دعمهم حلماس، قد توجت بشن هجمات على مباٍن حكومية أثناء اهلجوم على                 
وهلذه السياسات واإلجراءات أثر تراكمي هو مما جيعـل         . غزة، وعلى رأس هذه املباين مبىن اجمللس التشريعي       

  .ادي بني قطاع غزة والضفة الغربية أبعد مناالًاحتماالت التكامل السياسي واالقتص
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   طبيعة العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة وأهدافها وغاياهتا- جيم 

علـى أن العمليـات     اً   وتكرار لقد شدد الفلسطينيون واإلسرائيليون الذين التقت هبم البعثة مراراً          - ١٨٨٠
 كانون  ١٨ إىل غاية    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ العسكرية اليت شنتها إسرائيل على غزة يف الفترة من        

عن أي عمل عسكري سابق قامت به إسرائيل يف األرض الفلسطينية           اً   كانت خمتلفة نوعي   ٢٠٠٩يناير  /الثاين
وبالرغم من الظروف القاسية اليت كانت سائدة يف قطاع غزة ألمد طويل، فقد ذكر ضحايا ومراقبون                . احملتلة

  .ع الفلسطيين أن هذه العمليات مل يسبق هلا مثيل يف قسوهتا وأن عواقبها ستدوم طويالًمنذ فترة طويلة للوض

، كانت مخـسة    ٢٠٠٩يونيه  /وعندما قامت البعثة بزيارهتا األوىل إىل قطاع غزة يف أوائل حزيران            - ١٨٨١
اليت خلفتـها هـذه     بيد أن اآلثار املدمرة     . قد مضت على هناية العمليات العسكرية اإلسرائيلية      اً  شهور تقريب 

عيان الذي حلق باملنازل والورش وباإلضافة إىل التدمري الظاهر لل. العمليات على السكان كانت بادية بوضوح   
اآلبار واملدارس واملستشفيات ومراكز الشرطة وغريها من املباين العامة، فإن املشهد املأساوي لألسر، مبـن               و

 ال ميكن إجراء أي عملية إعادة بنـاء         - ركام بيوهتا املهدمة    فيهم املسنون واألطفال، اليت ظلت تعيش وسط        
. على طول أمد أثر هذه العمليات على ظروف معيشة سـكان غـزة               كان دليالً  - بسبب استمرار احلصار    

وكانت التقارير اليت حتدثت عن حدوث صدمات نفسية أثناء اهلجمات، وإجهاد نتيجة اإلحساس بعدم اليقني        
قلب يف شظف من العيش، واخلوف من التعرض هلجمات أخرى، قد أشارت إىل وقوع آثار إزاء املستقبل، والت

  .أقل ظهوراً ولكنها ليست أقل حقيقة على املدى البعيد

يف أي جهد يرمي إىل معاجلة       وجيب أن يوىل وضعهن عناية خاصة     . لقد تأثرت النساء من أوجه عدة       - ١٨٨٢
  .يات العسكرية اإلسرائيلية األخريةعواقب احلصار، واستمرار االحتالل، والعمل

. للحكومة اإلسرائيلية، موضع ختطيط دقيق وشامل     اً  لقد كانت العمليات العسكرية على غزة، وفق        - ١٨٨٣
على هجمات الصواريخ، ممارِسة    اً  وبينما سعت احلكومة اإلسرائيلية لتصوير عملياهتا على أهنا تأيت أساساً رد          

على األقل، إىل هدف مغاير     اً   فإن البعثة تعترب أن اخلطة قد ُوّجهت، جزئي        بذلك حقها يف الدفاع عن النفس،     
  . أال وهو استهداف سكان غزة بأسرهم

لسياسة شاملة هتدف إىل معاقبة سـكان غـزة علـى           اً  ويف هذا الصدد، كانت هذه العمليات تنفيذ        - ١٨٨٤
وترى البعثة أن هذا املوقـف      . ا الدعم صمودهم ودعمهم الظاهر حلماس، ورمبا بنية إحداث تغيري بالقوة يف هذ          

إىل أساس من الواقع بالنظر إىل ما شاهدته ومسعته على األرض، وإىل ما قرأته فيمـا رواه          اً  راسخاً  يستند استناد 
جنود خدموا يف هذه احلملة، وإىل ما مسعته وقرأته من الضباط العسكريني والقادة السياسيني احلاليني والسابقني                

  .عثة أهنم ميثلون الفكر الذي تشكلت على أساسه سياسة واستراتيجية هذه العمليات العسكريةالذين ترى الب

ما ينصب على السكان الـذي  اً وتقر اللجنة أن التركيز الرئيسي يف أعقاب العمليات العسكرية غالب         - ١٨٨٥
 مهام تقرير كهذا ويكمن جزء من. وذلك عني الصواب  .  يف ظرف ثالثة أسابيع فقط     ١ ٤٠٠ أكثر من    - قُتلوا  

يف حماولة، وإن بقدر يسري للغاية، استعادة كرامة أولئك الذين انُتهكت حقوقهم يف أبسط أشكاهلا على اإلطالق، 
وبوضوح ال لبس فيه على أن مثل هذا        اً  ومن املهم أن يؤكد اجملتمع الدويل رمسي      . اًوهو احلرمان من احلياة تعسف    

  . حلريات األساسية لألفراد ينبغي عدم جتاهله وينبغي إدانتهالعنف الذي ينال من أبسط احلقوق وا
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. ويف هذا الصدد، تسلم البعثة بأن حاالت الوفاة ال تشكل مجيعها انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل  - ١٨٨٦
فمبدأ التناسبية يقر بأن األعمال اليت تسفر عن إزهاق أرواح مدنيني قد ال تكون خارجة عـن القـانون إذا                    

 خبصوص الكثري من األحداث اليت      وما جيعل تطبيق وتقدير مبدأ التناسبية صعباً      . رت شروط صارمة معينة   تواف
حققت فيها البعثة هو أن أفعال القوات املسلحة اإلسرائيلية وأقوال القادة العسكريني والسياسيني قبل وأثناء            

عمدة قوامها ممارسة القوة غري املتناسبة أن تلك األحداث استندت بشكل عام إىل سياسة متإىل العمليات تشري 
هـم  بذلك ن الناحية العملية أن املقصود    يبدو م و". اسية الداعمة له  اهلياكل األس "املوجهة ليس إىل العدو بل      

  .السكان املدنيون

، عندما كان   العمل من صباح يوم من أيام       ١١:٣٠الساعة  ول، أي   فتوقيت اهلجوم اإلسرائيلي األ     - ١٨٨٧
  حوائجهم اليوميـة، كـان علـى        الذين يقضون    بالناسائدين من املدارس وشوارع غزة مكتظة       األطفال ع 

وكانت معاملـة  . على نطاق واسع بني السكان املدنيني     من اخللل والفزع    إلحداث أكرب قدر    اً  ما يبدو حمسوب  
لطريقة اليت يبـدو أن     مظاهر ا أحد  من املدنيني احملتجزين أو حىت الذين قتلوا وهم حياولون االستسالم           الكثري  

للعمليات، والتعليمات اليت أعطيت للجنود على األرض قد        القياسية  ، واإلجراءات   لالشتباكالقواعد الفعلية   
استعيض فيها عن مراعاة أرواح املدنيني وأبسط أسس كرامة اإلنسان علـى   صيغت هبا من أجل إحداث بيئة       

  . والقانون اإلنساين الدويلالدويل قوق اإلنسان لقانون حاملعايري األساسية النحو الواجب بتجاهل 

بأن القوات املسلحة اإلسرائيلية، شأهنا شأن أي جيش حياول التصرف             كامالً وتسلم البعثة تسليماً    - ١٨٨٨
  خـاطر ال لـزوم هلـا، ولكـن         ملعليها جتنب تعريض حياة جنودهـا       جيب  يف حدود معايري القانون الدويل،      

فاملبدآن األساسيان املتمثالن يف    . ونساًء وأطفاالً   املدنيني رجاالً إىل أرواح   ملخاطر  ليس بوسعها أن تنقل تلك ا     
   سواء كانت ساحة املعركة تلك واقعة يف منطقة حضرية مبنيـة            ،نطبقان يف ساحة املعركة   سبية ي التمييز والتنا 

  .مفتوححقل أو يف 

 عن توجيهات مقـصودة  بدا للبعثة أنه كان ناجتاًواإلخفاق املتكرر يف التمييز بني املقاتلني واملدنيني          - ١٨٨٩
  .عن هفوات حتدث من حني آلخراً صدرت للجنود، على غرار ما أوضحه بعضهم، وليس ناجت

تقر البعثة أن بعض الذين قتلوا كانوا مقاتلني مشاركني بشكل مباشر يف األعمال القتالية ضد إسرائيل،  و  - ١٨٩٠
اً بني نتيجة العمليات وأساليبها أهنا مل تكن، يف نظر البعثة، موجهة إال جزئي            وُت. ولكن الكثري منهم مل يكونوا كذلك     

فقد كانت هذه العمليات إىل حـد       . فقط لقتل قادة وأعضاء محاس وكتائب القّسام واجلماعات املسلحة األخرى         
  .اتستهدف تدمري املمتلكات املدنية وسبل عيش السكان املدنيني أو تعطيل صالحيتهاً كبري أيض

ويتضح من األدلة اليت مجعتها البعثة أن تدمري منشآت التزويد بالغذاء، وشبكات امليـاه واملرافـق                  - ١٨٩١
، والوحدات السكنية، كان نتيجة لسياسة مقصودة ومنهجية انتهجتها القـوات           ومصانع اخلراسانة الصحية،  
أو مبحض  اً  عسكرياً  ت متثل هتديد  ألن تلك األهداف كان   وقد نفذت هذه السياسة ليس      . اإلسرائيليةاملسلحة  

  .الصدفة، بل جلعل مسار احلياة اليومية والعيش الكرمي للسكان املدنيني أكثر صعوبة
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اعتداًء علـى كرامـة     اً  ومما يتصل باهلدم املنهجي للقدرة االقتصادية لقطاع غزة، يبدو أن مثة أيض             - ١٨٩٢
شرية واالحتجاز غري املشروع يف ظروف غـري        وقد شوهد ذلك ليس فقط يف استخدام الدروع الب        . السكان

. يف ختريب البيوت عند احتالهلا ويف الطريقة اليت يعامل هبا الناس عند اقتحام بيوهتم             اً  بل أيض اً،  مقبولة أحيان 
فالكتابات على اجلدران والتصرفات القبيحة والشعارات العنصرية يف كثري من األحيان، شكلت كلها صورة              

  . به إذالل الشعب الفلسطيين وامتهان كرامتهإمجالية لنهج يقصد

وقد قُّدمت آراء واستشارات قانونية طـوال       . لقد كانت العمليات خمططة بعناية يف مجيع مراحلها         - ١٨٩٣
للحكومة اإلسرائيلية، مل حيدث هناك أي      اً  ووفق. مراحل التخطيط وعلى مستويات تنفيذية معينة أثناء احلملة       

على ثالثة  حدث على مدى فترة تزيد قليالً اذه الظروف بالذات، ختلص البعثة إىل أن مويف ظل ه. اًتقريباً خط
غري متناسب بشكل متعمد قصد به معاقبة اً ، كان هجوم٢٠٠٩ إىل بداية عام ٢٠٠٨أسابيع، من أواخر عام 

ـ             د احتياجـاهتم   السكان املدنيني وإذالهلم وإرهاهبم، وتقويض قدرهتم االقتصادية احمللية على العمل وعلى س
  .ولتعميق الشعور املتزايد لديهم باستمرار االعتماد على الغري وبالضعفاً، جذرياً تقويضاً بأنفسهم مع

والحظت البعثة بقلق البيانات العامة اليت أدىل هبا مسؤولون إسرائيليون، مبن فيهم كبار املسؤولني                - ١٨٩٤
متناسب وشن هجومات على السكان املدنيني وتـدمري       مؤداها أن استعمال القوة على حنو غري        والعسكريني،  

وتعتقد البعثة أن مثل    . املمتلكات املدنية أساليب مشروعة لتحقيق األهداف العسكرية والسياسية اإلسرائيلية        
هذه البيانات ال تقوض نظام القانون الدويل برمته فحسب، بل هي تتناىف مع روح ميثاق األمم املتحدة، ومن                  

  .إدانتها إدانة قاطعةمث فهي تستحق 

، فإن الدويل والقانون اإلنساين الدويل   حقوق اإلنسان    قانونوأياً كانت االنتهاكات اليت ارتكبت يف حق          - ١٨٩٥
الطبيعة املنهجية واملتعمدة لألنشطة املبّينة يف هذا التقرير ال تترك أدىن شك لدى البعثة بأن املسؤولية تقع يف املقام                   

  .وا هذه العمليات وخططوا هلا وأصدروا األوامر لتنفيذها وأشرفوا عليهااألول على الذين صمم

   االحتالل والصمود واجملتمع املدين- دال 

إن الروايات اليت حتدثت عن زيادة شدة العنف أثناء العمليات العسكرية األخرية مل حتجب حقيقة أن   - ١٨٩٦
نذ أمد بعيد بسبب حالة التعسف وانعدام احلماية        يف قطاع غزة قد أعيد حتديده م      " األوضاع الطبيعية "مفهوم  

  .اليت طال أمدها نتيجة لالحتالل على مدى عقود من الزمن

ومع تركيز البعثة حتقيقها وحتليلها على املسائل احملددة اليت تندرج يف إطـار واليتـها، بـرز االحـتالل                     -١٨٩٧
حقـوق  قانون ل األساسي الذي تكمن وراءه انتهاكات    اإلسرائيلي املستمر لقطاع غزة والضفة الغربية على أنه العام        

 املرتكبة يف حق السكان املشمولني باحلماية والذي يقوض احتماالت حتقيق           الدويل والقانون اإلنساين الدويل   اإلنسان  
ىل بوصفها قوة احتالل وال يزال يـؤدي إ       وممارستها  لقد أدى فشل إسرائيل يف اإلقرار مبسؤولياهتا        . التنمية والسالم 

عن ذلك، فإن ممارسات االحتالل القاسية وغري املشروعة،  وفضالً. زيادة وطأة آثار االحتالل على الشعب الفلسطيين
وترى البعثة أن إهنـاء االحـتالل       . هي أبعد من أن ختمد املقاومة، بل تغذيها وتغذي معها مظاهر العنف اليت تفرزها             

  .عن حتقيق التنمية والتوصل إىل حل سلمي للرتاع فضالًشرط مسبق لعودة احلياة الكرمية للفلسطينيني، 
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. مدى صمود الشعب وشعوره بالعزة يف ظل الظروف العصيبة اليت مير هبـا            وقد ذُهلت البعثة إزاء       - ١٨٩٨
فقد نقل مدير عمليات األونروا يف غزة، السيد جون جينغ، إىل البعثة جواب معلم يف غزة أثناء مناقشة جرت 

مـن    فبـدالً . حقوق اإلنسان يف املدارس   تعليم  العمليات العسكرية اإلسرائيلية بشأن تعزيز      معه بعد انتهاء    
اإلعراب عن تشكيكه يف جدوى تعليم حقوق اإلنسان يف ظل التنكر املتجدد للحقوق، أّيد املعلم بدون تردد         

  ".قيم، ولن خنسر هذه احلربإهنا حرب : "تعليم حقوق اإلنسان، قائالاستئناف دروس 

إن العمل الدؤوب الذي قامت به املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين الفلـسطينية يف                 - ١٨٩٩
بالغة الشدة، ويف جمال إمساع صوت ضحايا االنتهاكات يف         الجمال تقدمي الدعم للسكان يف مثل هذه الظروف         
ء التأكيد على الدور الذي اضطلعت وليس من املغاالة يف شي. معاناهتم وتطلعاهتم، يستحق منا التقدير الكامل

فقد استمعت البعثـة إىل  . به هذه املنظمات يف املساعدة على استمرار الشعب يف صموده ويف اعتزازه بنفسه          
قوق حلمنظمات غري حكومية وأطباء وسائقي سيارات إسعاف وصحفيني ومراقبني عاملني يف عدة شهادات عن 

 ما أعربوا وكثرياً. ليات العسكرية، يف سبيل خدمة السكان احملتاجنياإلنسان خاطروا بأرواحهم، يف أوج العم 
إذ كان عليهم االختيار بني البقاء بالقرب من ذويهم أو مواصلة العمل ملساعدة اآلخرين احملتاجني               قلقهم  عن  

أماكن أفراد أسرهم وعلى سالمة   للمساعدة، ومن مث االنقطاع يف كثري من األحيان عن األخبار اليت تطمئنهم             
وتود البعثة أن تشيد بشجاعة وعمل األفراد العديدين الذين سامهوا على هذا النحو يف التخفيف               . وجودهم

  .من معاناة السكان ويف اإلبالغ عن األحداث اليت وقعت يف غزة

  قذائف اهلاون يف إسرائيلب اهلجمات بالصواريخ و- هاء 

ف الصواريخ وقذائف اهلاون داخل إسرائيل منـذ        لقد أطلقت اجلماعات املسلحة الفلسطينية آال       - ١٩٠٠
إحداث رعب يف أوسـاط الـسكان املـدنيني         جنحت عمليات اإلطالق هذه يف      وقد  . ٢٠٠١أبريل  /نيسان

وقد . اإلسرائيليني، بدليل ارتفاع معدالت اإلصابة بالصدمات النفسية يف أوساط اجملموعات السكانية املتأثرة           
يف جنوب احمللية باب احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية هلذه اجملتمعات    إىل تآكل أس  اً  أدت اهلجمات أيض  

  إسرائيل، كما أثرت يف احلق يف التعليم لعشرات اآلالف من األطفـال والـشباب امللـتحقني باملـدارس يف       
  .املناطق املتأثرة

عزى عدم وقوع وُي. جلرحىوقد خلفت هذه اهلجمات، خالل فترة والية البعثة، أربعة قتلى ومئات ا  - ١٩٠١
التدابري اليت اختذهتا احلكومة اإلسرائيلية، مبا يف ذلك حتصني البنايـات  مزيج من احلظ و   مزيد من الضحايا إىل     

  .العامة وبناء املالجئ وغلق املداس يف أوقات التصعيد يف العمليات القتالية

ى من احلماية من الصواريخ وقذائف اهلـاون        وتالحظ البعثة مع القلق أن إسرائيل مل توفر نفس املستو           - ١٩٠٢
فقد أخفقت على وجه اخلصوص يف توفري مالجئ . للمواطنني الفلسطينيني املتأثرين كما فعلت للمواطنني من اليهود

عامة أو حتصينات للمدارس على سبيل املثال للسكان الفلسطينيني الذين يعيشون يف القرى غري املعترف هبا وحىت                 
 ومنهم عدد كبري من     - به أن اآلالف من فلسطينيي إسرائيل       اً  بد أن يكون مسلم    وال. املعترف هبا يف بعض القرى    

 نريان الصواريخ، يستحقون نفس احلماية اليت تقدمها احلكومة اإلسـرائيلية مدى  الذين يعيشون داخل - األطفال  
  .مواطنيها من اليهودعلى 
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  يف إسرائيلاملخالفة صوات األ - واو 

كان اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على غزة قد حظي بدعم الرأي العام اإلسرائيلي على نطـاق               إذا    - ١٩٠٣
، عّبرت عن نفسها بالتظاهر واالحتجاج، وكذلك باإلبالغ العام عـن           الفةواسع، فقد كانت هناك أصوات خم     

 وبعد العمليات العسكرية وترى البعثة أن األعمال اليت قامت هبا احلكومة اإلسرائيلية أثناء. التصرف اإلسرائيلي
على قطاع غزة، مبا يف ذلك استجواب الناشطني السياسيني، وقمع األصوات الناقدة ومصادر االنتقاد املمكنـة            
لألعمال العسكرية اإلسرائيلية، وال سيما املنظمات غري احلكومية، قد سامهت إىل حد كبري يف إجياد مناخ سياسي 

ض السماح ورفْ. األعمال اليت تقوم هبا يف األرض الفلسطينية احملتلةعلى ومة واحلكباالعتراض على ال ُيسمح فيه 
  لوسائط اإلعالم من الدخول إىل غزة واستمرار رفض السماح ملراقيب حقوق اإلنسان من الـدخول إىل غـزة                  

تلة عن أنظـار    ما هو، يف نظر البعثة، إال حماولة حلجب األعمال اليت تقوم هبا احلكومة يف األرض الفلسطينية احمل                
  .اجلمهور ولعرقلة التحقيقات وعمليات اإلبالغ عن تصرف طريف الرتاع يف قطاع غزة

يف إسرائيل، ترغب البعثة املخالفة ويف ظل هذا السياق الذي يتسم بزيادة عدم التسامح إزاء اآلراء   - ١٩٠٤
ل، واليت تستمر بشجاعة يف توجيه يف اإلشادة بالعمل الصعب الذي قامت به املنظمات غري احلكومية يف إسرائي

فعمل هذه املنظمات . والقانون اإلنساين الدويلالدويل قانون حقوق اإلنسان النقد لعمل احلكومة الذي ينتهك 
لتشجيع اً  ضروري ليس لضمان تزويد اإلسرائيليني والرأي العام الدويل مبعلومات مستقلة فحسب، بل أيض            

  .  هذه املسائل داخل اجملتمع اإلسرائيليإجراء حوار قائم على الوقائع بشأن

  التجريد من اإلنسانيةتأثري  - زاي 

، هي جتريد اآلخر،    لصراعاتمن ا كثري  الفلسطيين اإلسرائيلي، كما هو احلال يف       الصراع  إن إحدى مسات      -١٩٠٥
سراج، دورة العدوان وقد شرح الطبيب النفساين الفلسطيين، الدكتور إياد ال. وال سيما الضحية، من صفته اإلنسانية  

اً وأحيان. لهاً مساوياً بشرياً الفلسطيين يف أعني اجلندي اإلسرائيلي ليس كائن"والشعور بالوقوع ضحية اليت يكون فيها     
تـأيت  " الثقافة اليت تقوم على شيطنة اآلخر وعلى نزع صـفته اإلنـسانية           "فهذه  [...]" يصبح مبثابة شيطان    [...] 
وهلذه احلالة مظهران، مظهر شعور املرء بأنه ضحية، فأنا ضحية هذا العامل،            . "ضطهاد السائدة حلالة جنون اال  اً  استمرار

  وهـذا يـؤدي إىل     . والعامل أمجع ضدي ويقف يف اجلانب اآلخر، وأنا يف مرتلة أعلى من هذا العامل وأستطيع قمعـه                
على أهنـم شـياطني وبوسـعنا أن        اً  مومننظر إىل اإلسرائيليني ع   " وحنن كفلسطينيني،    ."طلق عليه جربوت القوة   ما يُ 

وما نقوله عن اإلسـرائيليني     . نبغضهم، وأن ما نقوم به هو ردة فعل، ونقول إن اإلسرائيليني ال يفهمون إال لغة القوة               
يـستخدمها دون  ] اإلسـرائيلي [وعندئذ نرى جربوت القوة و. يقولونه عنا، أي أننا ال نفهم إال لغة العنف أو القوة    

حالة ثقافية ونفسية، وآمل،    اً  وأرى أننا نشاهد ليس حالة حرب فحسب بل أيض        . اًجلانب اإلنساين مطلق  التفكري يف ا  
أنفسهم، يلقون نظرة فاحصة على     حول العامل ويف إسرائيل ممن      اً  كثريون جد يهود  أمتىن أن يبدأ اإلسرائيليون، وهناك      

اك حالة خوف يف إسرائيل بالرغم من كل القـوة          علهم، خيففون من اخلوف الذي يتملكهم، ألن هن       ولديهم بصرية جت  
اليت متلكها، وأن يبدؤوا يف السري يف طريق معاجلة آثار شعورهم بأهنم ضحايا والبدء يف معاملة الفلسطيين كواحد من                   

إذ جيـب علـى     اً،  البشر، ككائن بشري من مجيع الوجوه يتساوى مع اإلسرائيلي يف احلقوق؛ والعكس صحيح أيض             
باعتباره اً لكي يستطيع الوقوف أمام اإلسرائيلي أيضوحيترم اختالفاته نفسه، وأن حيترم نفسه ن يتعامل مع الفلسطيين أ

  ."وهذا هو الطريق احلق لتحقيق العدل والسالم. له نفس احلقوق والواجباتكامالً اً بشرياً كائن
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مـشكلة اجملتمـع    : "حني قال  مماثالً  عوفر شينار، حتليالً  هو   إسرائيلي،   متوسطةمدرسة  وقدم معلم     - ١٩٠٦
اً اإلسرائيلي تكمن يف أنه جمتمع يشعر، بسبب الرتاع، أنه ضحية، وذلك مربر إىل حد بعيد ومن الصعب جد                 

أن يرى اجلانب اآلخر وأن يدرك أن اجلانب        اً  على اجملتمع اإلسرائيلي أن يتحول وأن يشعر بأنه يستطيع أيض         
[...] التغلب عليها اً ومن الصعب جدالصراع  ملأساة الكربى هلذا    وهنا تكمن يف نظري ا    . اًاآلخر ضحية أيض  

فالرسالة اليت توجهوهنا . تكتسي أمهية بالغة[...] الناس [...] وأعتقد أن املبادرة اليت اختذمتوها لالستماع إىل 
ا مـن   تمكنـو تأن   من الضروري    أنوإىل اجملتمع اإلسرائيلي ال لبس فيها على اإلطالق وهي أنكم حمايدون،            

هنوضكم هبـذه   يتطلب منكم   وإن ما   . اجلانبنيال  كالوقوف على حقيقة أن الشعور بالوقوع ضحية أمر مييز          
املسؤولية هو أن عليكم أن تدركوا مدى صعوبة مترير هذه الرسالة إىل اجملتمع اإلسرائيلي، وإىل أي حد يبقى                  

ي إدراك أن اجلانب اآلخر ليس فقط الطـرف         وكم يصعب على اجملتمع اإلسرائيل    اً،  اجملتمع اإلسرائيلي منغلق  
  ."ه اإلنسانية، وأنه يعاين هو أيضاًالذي ينتهك حقوقنا اإلنسانية، بل إنه يتعرض هو اآلخر إىل انتهاك حقوق

للقانون الدويل اليت حدثت يف     املّدعاة  ولدى اضطالع البعثة بواليتها املتمثلة يف التحقيق يف االنتهاكات            - ١٩٠٧
فإهنا  يف غزة، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين -  ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األولت العسكرية اليت وقعت يف العملياسياق 

وكما هو متوقع، . اع الذي امتد لعقود من الزمنصرمن آخر أحداث هذا الأشد املتضررين إىل حتدثت يف األغلب 
اع وما ترتب عن ذلك مـن       صرا ال وجدت البعثة اجملتمعات يف املنطقة مثخنة باجلراح من أثر العيش يف خضم هذ            

  صدمات نفسية كبرية من جراء حياة قد تبدو ألولئك الذين يعيشون يف بلدان تنعم بقدر أكرب من الـسلم بأهنـا                     
  .ال تطاق، وهم حمقون يف ذلك

ُيحربون ة اليت   إزاء احليا فالفلسطينيون واإلسرائيليون على السواء ينتاهبم شعور مشروع بالغضب           - ١٩٠٨
اإلصابات و اخلسائر يف صفوف املدنيني، - فبالنسبة للفلسطينيني، فإن الغضب من أحداث فردية . هاعيشعلى 

  خـارج حـدود     الفاصـل    جراء اهلجمات العسكرية، واحلصار، واستمرار بناء اجلدار      من  والتدمري يف غزة    
مي هلـم، وعـدم      تزيد من الغضب األساسي من استمرار االحتالل اإلسرائيلي، وإذالله اليو          -  ١٩٦٧عام  

أما بالنسبة لإلسرائيليني، فإن التصرحيات العامـة الـيت تطلقهـا      . حقهم يف تقرير مصريهم حىت اآلن     إعمال  
 هبجمات الصواريخ وقذائف اهلاون على املدنيني يزيد من القلق العميق اجلماعات املسلحة الفلسطينية احتفاالً

 يزال يتعرض لتهديد وجودي ال يسع إسرائيل إال أن          لن تفضي إىل شيء يذكر وأن بلدهم ال       بأن املفاوضات   
يف  أو هو عقيدة     - ون والفلسطينيون يف خوف مستتر      وعلى هذا النحو، يشترك اإلسرائيلي    . حتمي شعبها منه  

وهذا الغضب واخلوف   .  وهو أن كل طرف ال نية لديه لقبول حق اآلخرين يف وطن خاص هبم              - نظر البعض   
  . بإتقان مع األسفمن السياسينيميثلهما كثري 

وذكر بعض اإلسرائيليني للبعثة أن سياسات احلكومة اإلسرائيلية خبصوص عزل قطاع غزة وتشديد               - ١٩٠٩
القيود على حركة الفلسطينيني داخل األرض الفلسطينية احملتلة وفيما بني األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل، 

فيما عدا التفاعـل يف سـياق       قلّص فرص التفاعل    وئيليني،  سامهت يف زيادة الشقة بني الفلسطينيني واإلسرا      
  .مثل نقاط التفتيش واملواقع العسكريةالسيطرة والقسر 
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ويف هذا السياق، تشجعت البعثة بالتقارير اليت حتدثت عن وقوع تبادل وتعاون بني الفلـسطينيني                 - ١٩١٠
لعاملني مع فلسطينيني من غزة واجملتمعات      الصحة العقلية ا  أخصائيي  واإلسرائيليني، كما هو احلال فيما خيص       

اليت تعيش جنوب إسرائيل، وفيما خيص التعاون بني مجعية ماغن دافيد أدوم ومجعيـة اهلـالل األمحـر                  احمللية  
 إىل  الفلسطينية، وال سيما يف الضفة الغربية لكوهنما تضطلعان بالتزام مشترك هو تقدمي املساعدة اإلنـسانية              

  .فيها بغض النظر عن األصل العرقي للمريض املستلقي أمام أي منهمايت تعمالن اجملتمعات احمللية ال

  فيما بني الفلسطينيني الوضع - حاء 

روهتا بإنشاء كيانني وهـيكلني متـوازيني       بلغت ذ بني فتح ومحاس، اليت     والعنف  إن حالة االنقسام      - ١٩١١
 على متتع السكان الفلسطينيني حبقـوق       تفرز عواقب وخيمة  هي حالة   للحكم يف قطاع غزة والضفة الغربية،       

يف تقويض سيادة القانون يف األرض الفلسطينية احملتلة إضـافة إىل           تسهم  عن أهنا     اإلنسان يف املنطقتني، فضالً   
وحىت مع تركيز البعثة الضيق النطاق على االنتهاكات املتصلة         . باالحتالل األجنيب   التهديدات املرتبطة أصالً  

يناير، فإن تقلص أصـناف     /كانون الثاين  -  ديسمرب/كانون األول سكرية اليت وقعت يف     الععمليات  البسياق  
  واالحتجاز التعسفي للنشطاء الـسياسيني     اً،  من حاالت احلرمان من احلياة تعسف     يتضح  احلماية للفلسطينيني   

اً زيد الوضع سوءومما ي. أو املتعاطفني، وفرض قيود على حرية التعبري وتكوين مجعيات، وجتاوزات قوات األمن
. انتهاكاتعند حدوث التناقص املستمر لدور جهاز القضاء يف كفالة سيادة القانون وسبل االنتصاف القانوين 

جي من شأنه إن تسوية االنقسام الداخلي على أساس اإلرادة احلرة للفلسطينيني وبقرار منهم دون تدخل خار       
  .محاية حقوق الشعب الواقع ضمن مسؤوليتها الفلسطينية ومؤسساهتا على أن يعزز قدرة السلطات

  ودور اجملتمع الدويل ،احلاجة إىل احلماية - طاء 

على الدول ليس الحترام القانون اإلنساين الدويل فحسب، بـل          مسؤوليات  القانون الدويل   نشئ  ي  - ١٩١٢
ر القانونية الناشئة عن اآلثاوقد قالت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن . لضمان احترام هذا القانوناً أيض

 مجيع الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية تتحمل "تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة
احترامها مليثاق األمم املتحدة والقانون باإلضافة إىل ، ١٩٤٩أغسطس / آب١٢املدنيني وقت احلرب املؤرخة 

  ". امتثال إسرائيل للقانون اإلنساين الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقيةبكفالةاً يإضافاً التزامالدويل، 

اً، يقع على عاتق اجملتمع الدويل أيض أنه ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام قد سلمت و  - ١٩١٣
إلنسانية وغريهـا مـن     من خالل األمم املتحدة، االلتزام باستخدام ما هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية وا            

 للمساعدة يف محاية السكان من اإلبادة اجلماعية ،للفصلني السادس والثامن من امليثاقاً وفق، الوسائل السلمية
وتشدد الوثيقة على أن الدول األعضاء يف       . وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية       

   يف إطـار جملـس األمـن    اعي، يف الوقت املناسب وبطريقـة حامسـة    الختاذ إجراء مج   األمم املتحدة مستعدة  
ن يف حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البـيِّ للميثاق، مبا يف ذلك الفصل السابع،       اً  ووفق

  ويف . عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية              
ينتقص  "الهذه اجلرائم   تعداد   أن   تنفيذ املسؤولية عن احلماية   عن  ، الحظ األمني العام يف تقريره       ٢٠٠٩عام  

قانون اإلنـساين الـدويل،     البأي شكل من األشكال من جمموعة االلتزامات الواسعة النطاق السارية مبوجب            
  ." الدويل، وقانون الالجئني، والقانوين اجلنائيحقوق اإلنسان الدويلوقانون 
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مـستوى التهديـد الـذي يواجهـه الفلـسطينيون          نقص  املتواصل، مل ي  الصراع  وبعد عقود من      - ١٩١٤
واإلسرائيليون على حد سواء، بل إنه إذا كان هناك شيء ما تفاقم مع كل هذا الوقت فهو تصاعد العنـف                    

يناير العسكرية يف  /ون الثاين كان -  ديسمرب/عمليات كانون األول  كانت  والقتل ومعاناة السكان املدنيني، وما      
يف محاية مواطنيها وذلـك بـرفض       اً  وبالتايل، فإن إسرائيل فشلت أيض    . غزة إال آخر حلقة يف هذه احلوادث      

  .اللجوء إىل أساليب العنف والقوة العسكريةبعدم جدوى االعتراف 

العـسكرية  عمليات  الية  فالتوغالت واألعمال العسكرية اإلسرائيلية يف قطاع غزة مل تتوقف بعد هنا            - ١٩١٥
  .يناير/كانون الثاين -  ديسمرب/كانون األولاليت وقعت يف 

اً لقد وضع جملس األمن مسألة محاية السكان املدنيني يف جدول أعماله كبند مدرج بانتظام، مسلم                - ١٩١٦
 كبري وقـد  حدقد التزم الصمت إىل وتالحظ البعثة أن اجملتمع الدويل . بذلك أهنا مسألة تقع ضمن مسؤوليته    

فشل حىت اآلن يف التحرك لضمان محاية السكان املدنيني يف قطاع غزة ويف األرض الفلسطينية احملتلة بـشكل     
وتكفي اإلشارة إىل انعدام ردة الفعل املالئمة على احلصار وما ترتب عليه من عواقب، وعلى العمليات                . عام

ترى البعثة  و. دة البناء يف أعقاب تلك العمليات     العراقيل على إعا  فرض  العسكرية على غزة، وعلى استمرار      
السلطات القائمة يف غزة والعقوبات املفروضة على القطاع هلما أثر سليب على محاية أيضاً أن فرض العزل على 

على أن هذا اإلجـراء     . اإلعمار يف غزة أمر مطلوب بدون شك      من  تمكني  لإن اختاذ إجراء عاجل ل    . السكان
قانون حقـوق   مبوقف ثابت ومبدئي من جانب اجملتمع الدويل إزاء انتهاكات          اً  ن مصحوب ألن يكو اً  حيتاج أيض 
ومحايـة  . لوضع حد هلـذه االنتـهاكات  اً  وباختاذ إجراء تأخر كثري    والقانون اإلنساين الدويل  الدويل  اإلنسان  

ال يفي اجملتمع الدويل وعندما . على ارتكاب انتهاكاتاحملاسبة السكان املدنيني تتطلب احترام القانون الدويل و
 األمر الذي ميكن    ،سيادة القانون على الصعيد الدويل     ذلك هتديد ل   مبعايريه القانونية، فال غرو أن يترتب على      

  .أن تكون له عواقب بعيدة املدى

 وهيئـات  والبعثة تقدر وتؤكد الدور املذهل والضروري الذي قام به موظفو العديد من وكـاالت     - ١٩١٧
ومثة مسة . العاملة يف جمال مساعدة سكان األرض الفلسطينية احملتلة يف مجيع جماالت احلياة اليوميةاألمم املتحدة 

يناير العـسكرية وهـي عـدم       /كانون الثاين  -  ديسمرب/إضافية تبعث على القلق يف عمليات كانون األول       
لتابعة لألمم املتحدة ومرافقها    املباين ا وبعضها موثق يف هذا التقرير، حبرمة       االكتراث يف العديد من احلوادث،      

وغين عن البيان أن اهلجمات على األمم املتحدة غري مقبولة وهي تقوض قدرهتا على االضـطالع                . وموظفيها
  .بدورها يف توفري احلماية واملساعدة للسكان الذين هم يف أمس احلاجة إليهما

   موجز االستنتاجات القانونية- ياء 

االستنتاجات القانونية املفصلة اليت توصلت إليها البعثة حيث         التقرير   يف كل فصل من فصول     ترد  - ١٩١٨
  .وفيما يلي موجز هلذه االستنتاجات. جرى حتليل وقائع وأحداث بعينها
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 إسرائيل يف غزة يف سياق العمليات العسكرية اليت جرت يف الفترة منأفعال   -١
  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين١٨ إىل ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧

  جماتيف شن اهلاالحتياطات   )أ(

ترى البعثة أن إسرائيل فشلت، يف عدد من احلاالت، يف اختاذ االحتياطات املمكنة املطلوبة مبوجب                 - ١٩١٩
 من الربوتوكول اإلضايف األول بضرورة تفـادي        ‘٢‘)أ()٢(٥٧ كما نصت على ذلك املادة       القانون العريف 

باألعيان املدنية، أو التقليل منها إىل أدىن إصابات للمدنيني، وأضرار ، وإيقاع خسائر عرضية يف أرواح املدنيني
تخذ سفور األبيض هو أحد هذه احلاالت اليت مل تُ       ووقصف جمّمع األونروا يف مدينة غزة بقذائف الف       . حد ممكن 

ر الطـائش   فيها االحتياطات يف اختيار نوع األسلحة وأساليب اهلجوم، وقد زاد هذه الوقائع وطأة االستهتا             
سفور و باستخدام قذائف مدفعية شديدة االنفجار وفكما أن قصف مستشفى القدس عمداً. بعواقب هذا الفعل

  .  من اتفاقية جنيـف الرابعـة      ١٩ و ١٨للمادتني   إمنا يشكل أيضاً انتهاكاً      هاملستشفى ويف حميط  أبيض داخل   
 إىل حدوث انتهاك هلذه األحكام ذاهتا، فضالًأما فيما يتعلق باهلجوم على مستشفى الشفاء، فقد خلصت البعثة 

  .مفرطة باملدنيني وباألعيان املدنيةاً  حتدث أضرارنعن انتهاك حظر القانون العريف للهجمات اليت قد يتوقع أ

اإلنذارات اليت أطلقتها إسرائيل يف غزة ال ميكن أن تعترب فعالة مبا فيـه              خمتلف أنواع   وترى البعثة أن      - ١٩٢٠
من الربوتوكول ) ج)(٢(٥٧ن العريف كما نصت عليه املادة لقانولمتثال اال تلك الظروف لكي يتحقق الكفاية يف

أن الرسائل  رى  منشورات حمددة بطبيعتها، فإن البعثة ال ت      يف شكل   وإذا كانت بعض اإلنذارات     . اإلضايف األول 
مراكز املدن، يف الظروف احملددة     العامة اليت تطلب من السكان ترك أماكن وجودهم حيثما كانوا والتوجه إىل             

وإطالق صواريخ داخل املباين أو فوقها باعتبار ذلك        . هلذه احلملة العسكرية، تفي باحلد األدىن للفعالية املطلوبة       
  .ل من أشكال اهلجوم وليس اإلنذارشككما أهنا هي ممارسة خطرية بشكل أساسي " إنذار"

  احلوادث اليت انطوت على قتل مدنيني  )ب(  

أفـراد وأسـر    (عثرت البعثة على أمثلة عديدة على هجمات متعمدة على مدنيني وأعيان مدنيـة                - ١٩٢١
ويف ذلك انتهاك للمبدأ األساسي من مبادئ القانون اإلنساين الدويل املتمثل يف            ) بأكملها ومساكن ومساجد  

املـدنيني  وضع  للبعثة أن   ويف هذه احلاالت، تبّين     . ضرورة التمييز، وهو ما أسفر عن وفيات وإصابات بليغة        
ريف كما نـصت  حترم وأن اهلجمات كانت متعمدة، ويف ذلك خرق صارخ للقانون الع   املشمولني باحلماية مل يُ   

 من اتفاقية جنيف الرابعة واملادتان ٢٧ من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة ٧٥و) ٢(٥١على ذلك املادتان 
 عـن   ويف بعض احلاالت، استنتجت البعثة فضالً     . نية والسياسية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      ٧ و ٦

وباإلضافة إىل ذلك، مل تكتف القوات      . بنية بث الرعب يف أوساط السكان املدنيني      اً  ذلك أن اهلجوم ُشّن أيض    
املسلحة اإلسرائيلية، يف العديد من األحداث اليت جرى التحقيق فيها، بعدم بذل مـا يف وسـعها فحـسب                   

لوصول إىل اجلرحى وتقدمي اإلغاثة الطبية، على النحو املطلوب يف القـانون            بانظمات اإلنسانية   للسماح للم 
من الربوتوكول اإلضايف األول، بل رفضت السماح بذلك        ) ٢(١٠لعريف كما نصت على ذلك املادة       الدويل ا 

  .بشكل تعسفي
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اً،  فلـسطيني  ٣٥ال يقل عـن     وفيما يتعلق حبادث واحد جرى التحقيق فيه، وانطوى على وفاة ما              - ١٩٢٢
يف أن يتسبب أن يتوقع  عاقل  من شأن أي قائد     اً  استنتجت البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية شنت هجوم       

 العسكرية املنشودة، ويف ذلك انتهاك للقانون اإلنساين الدويل         ةخسائر مفرطة يف حياة املدنيني باملقارنة بامليز      
وختلص البعثـة إىل    .  من الربوتوكول اإلضايف األول    ‘٣‘ و ‘٢‘)أ)(٢(٥٧لعريف كما نصت على ذلك املادة       ا

للمدنيني الـذين   )  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٦املادة  (وقوع انتهاك للحق يف احلياة      
  .قتلوا يف احلادث

كبرية اً وقتلها أعدادإىل أن إسرائيل، بتعمدها شن هجمات على مراكز الشرطة اً وختلص البعثة أيض  - ١٩٢٣
خالل الدقائق األوىل للعمليات العسكرية، تكون )  يف احلوادث اليت حققت فيها البعثة٩٩(من رجال الشرطة 

بني امليزة العسكرية املتوقعة بقتل بعض رجال الشرطة الذين قد يكونون           التناسبية  قد فشلت يف احترام مبدأ      
أي معظم رجال الشرطة وأفراد اجلمهـور       (ر يف أرواح املدنيني     أعضاًء يف مجاعات فلسطينية مسلحة واخلسائ     

وبالتايل، فقد كانت تلك اهلجمات غري متناسبة، ويف ). احلاضرين يف مراكز الشرطة أو مبقربة منها أثناء اهلجوم
دويل  من العهد ال   ٦املادة  (وتستنتج البعثة وقوع انتهاك للحق يف احلياة        . ذلك انتهاك للقانون الدويل العريف    
 لرجال الشرطة الذين قتلوا يف هذه اهلجمات والذين مل يكونوا أعضاًء يف           ) اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
  . اجلماعات املسلحة الفلسطينية

  استعمال القوات املسلحة اإلسرائيلية أسلحة معينة  )ج(  

ثناء العمليات العسكرية، فـإن     فيما يتعلق باألسلحة اليت استعملتها القوات املسلحة اإلسرائيلية أ          - ١٩٢٤
ال حيظرهـا القـانون   ) مثل التنغسنت (لثقيلة  واملعادن ا األبيض والقذائف السهمية    تسلّم بأن الفوسفور    البعثة  

وضرورة التناسبية على أن استخدامها مقّيد، بل حمظور يف ظروف معينة طبقاً ملبادئ . الدويل يف الوقت احلاضر
ُيستخدم يف  اً  وفيما خيص استعمال القذائف السهمية، باعتبارها سالح      . هلجماتأخذ االحتياطات الالزمة يف ا    

ة على ي، فهو غري مناسب على وجه اخلصوص يف املناطق احلضرية؛ أما استعمال الفسفور األبيض، للتعممنطقة
  ئيـة  األقل، فترى البعثة ضرورة حظره بسبب عدد وتنوع املخاطر املرتبطة باستعمال هـذه املـادة الكيميا               

  .االشتعالالذاتية 

  معاملة الفلسطينيني الواقعني يف قبضة القوات املسلحة اإلسرائيلية  )د(

  استعمال الدروع البشرية  ‘١‘

لقد حققت البعثة يف عدة حوادث استعملت فيها القوات املسلحة اإلسرائيلية السكان الفلسطينيني             - ١٩٢٥
وهذه املمارسة اليت تعرف يف     (ملغمة أو تأوي مقاتلني أعداء      احملليني للدخول إىل البيوت اليت ميكن أن تكون         

واستنتجت ). أثناء العمليات العسكرية يف غزة" إجراء جوين"، أطلق عليها "إجراء اجلار"الضفة الغربية باسم 
وهـي  . القانون اإلنساين الدويل  تشكل استخداماً للدروع البشرية، وهو أمر حيظره        البعثة أن هذه املمارسة     

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٦ للحق يف احلياة املكفول مبقتضى املادة        ل كذلك انتهاكاً  تشك
  . من العهد٧ حلظر املعاملة القاسية والالإنسانية املنصوص عليه يف املادة والسياسية، وانتهاكاً
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م النتزاع معلومات عـن     واستجواب املدنيني الفلسطينيني حتت التهديد بالقتل أو إحلاق الضرر هب           - ١٩٢٦
 من اتفاقية جنيف الرابعة اليت حتظر ممارسـة  ٣١للمادة اً محاس واملقاتلني الفلسطينيني واألنفاق يشكل انتهاك   

  .اإلكراه اجلسدي أو النفسي على األشخاص املشمولني باحلماية

  االحتجاز  ‘٢‘

واحتجزت جمموعات كبرية من تقلت قد اعاستنتجت البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية يف غزة     - ١٩٢٧
هم ال ميكن تربيره    وختلص البعثة إىل أن احتجاز    . األشخاص املشمولني باحلماية مبقتضى اتفاقية جنيف الرابعة      

تـرى  و. ملدنيني ألسباب أمنية حتمية   باعتباره احتجازاً   أو  " مقاتلني غري شرعيني  "سواء كان ذلك باعتبارهم     
ممارسات عاىن منـها،    هي   واإلذالل املستمر واملعاملة املهينة يف ظروف شنيعة         البعثة أن أعمال الضرب املربح    

لسيطرة القوات املسلحة اإلسرائيلية ومعتقلون فلـسطينيون يف        خيضعون  حسبما يدعى، أفراد يف قطاع غزة       
ك للمادة  يف معاملة األشخاص املشمولني باحلماية معاملة إنسانية، ويف ذلك انتها         اً  إسرائيل وهي تشكل إخفاق   

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ١٠ و ٧ من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك للمادتني        ٢٧
 منه فيمـا خيـص الـضمانات باتبـاع          ١٤فيما خيص التعذيب ومعاملة األشخاص أثناء احتجازهم، واملادة         

زهن كانت منافية لشرط االحترام اخلـاص       كما أن معاملة النساء أثناء احتجا     . اإلجراءات القانونية الواجبة  
وختلص البعثة  . ايف األول  من الربوتوكول اإلض   ٧٦للنساء مبقتضى القانون العريف كما نصت على ذلك املادة          

جمموعات كبرية من املدنيني وإطالة مدة احتجازهم يف ظل الظروف املبّينة يف هذا التقرير يشكل إىل أن اعتقال 
 من قواعد   ٥٠ من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة       ٣٣ األشخاص، ويف ذلك انتهاك للمادة       هلؤالءاً  مجاعياً  عقاب

   مـن اتفاقيـة     ٣٣وهذه املعاملة ترقى إىل تدابري التخويف والترويـع احملظـورة مبوجـب املـادة               . الهاي
  .جنيف الرابعة

  تدمري املمتلكات  )ه(

لسطيين والسجن الرئيسي يف غزة تـشكل        الف ترى البعثة أن اهلجمات على مبىن اجمللس التشريعي         - ١٩٢٨
هجمات متعمدة على أهداف مدنية، ويف ذلك انتهاك لقاعدة من قواعد القانون اإلنساين الدويل العريف مؤداها 

  .أن اهلجمات جيب أن تكون مقصورة بشكل صارم على األهداف العسكرية

ت ودمرت، بشكل غري مـشروع وبتـهور   أن القوات املسلحة اإلسرائيلية هامج   اً  وترى البعثة أيض    - ١٩٢٩
من األهداف واملرافق املخصصة إلنتاج األغذيـة أو تـصنيع          اً  ودون أن تكون هناك ضرورة عسكرية، عدد      

، وحمطات مياه الشرب، واملزارع واحليوانات،      )وبات الزراعية والصذلك املطاحن واألراضي     مبا يف (األغذية  
 البعثة، من الوقائع اليت تأكدت لديها، أن هذا التدمري جرى بغـرض     وتستنتج. ويف ذلك انتهاك ملبدأ التمييز    

مـن  ) ٢(٤٥حرمان السكان املدنيني من قوهتم، ويف ذلك انتهاك للقانون العريف كما نصت على ذلك املادة               
ـ    وختلص البعثة كذلك إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية قامت          . الربوتوكول اإلضايف األول   ري على حنـو غ

  .للبيوت السكنية اخلاصة وآلبار املياه وخزانات املياهواسع النطاق بتدمري مشروع وباستهتار 
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وباإلضافة إىل كون هذه األعمال التدمريية الطائشة إىل أبعد احلدود انتهاكات للقـانون اإلنـساين                 - ١٩٣٠
 مستوى معيشي الئق، مبا يشمل انتهاكات لواجبات إسرائيل باحترام حق سكان قطاع غزة يفمبثابة الدويل، فهي 

عن احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغـه، وهـي              املاء والسكن، فضالً  واء  حقهم يف كل من الغذ    
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢ و١١احلقوق املكفولة مبوجب املادتني 

  رية على سكان غزة احلصار والعمليات العسكتأثري  )و(  

 املعـابر   ال سيما إغالق  وختلص البعثة إىل أن سياسات احلصار اليت نفذهتا إسرائيل ضد قطاع غزة،               - ١٩٣١
الفترة اليت سبقت العمليات العسكرية مباشرة، وتعريض السكان احمللـيني          احلدودية أو فرض قيود عليها يف       

لتزاماهتا بوصفها سلطة احتالل مبوجب اتفاقية الرائيل إس، هي مبثابة انتهاك من جانب     ملشقة وحرمان شديدين  
يف مستويات متتع الفلسطينيني يف قطاع غزة  تلك التدابري إىل تدهور وتراجع شديدين فقد أدت. جنيف الرابعة

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وإىل إضعاف النسيج االجتماعي واالقتصادي للقطاع حبيث أضحت خدمات 
م والصرف الصحي وغريها من اخلدمات الضرورية يف وضع ضعيف للغاية تعجز معـه عـن                الصحة والتعلي 

  .مواجهة اآلثار املباشرة للعمليات العسكرية

وختلص البعثة إىل أن إسرائيل، ورغم املعلومات اليت وزعتها بشأن خمططات اإلغاثة اإلنسانية القائمة   - ١٩٣٢
وهري التزامها بالسماح حبرية مرور مجيع شـحنات املـواد          انتهكت بشكل ج  قد  أثناء العمليات العسكرية،    

ملستشفيات وشحنات األغذية واأللبسة الضرورية لتلبية االحتياجات اإلنسانية الطارئة للسكان ولوازم االطبية 
  . من اتفاقية جنيف الرابعة٢٣للمادة اً املدنيني يف سياق العمليات العسكرية، وهو ما يشكل انتهاك

أن إسرائيل انتهكت التزامها اً أيضترى سالفة الذكر، فإن البعثة الافة إىل االستنتاجات العامة وباإلض  - ١٩٣٣
، مبا يف ذلك احلق يف      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      احملدد مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية       

  .السلم واألمن وحرية التنقل وسبل العيش والصحةكل من 

املترتبة على األعمال املتعمدة اليت قامت هبـا القـوات املـسلحة            األوضاع  بعثة إىل أن    وختلص ال   - ١٩٣٤
اإلسرائيلية والسياسات املعلنة للحكومة جتاه قطاع غزة قبل وأثناء وبعد العملية العسكرية تـشري بـشكل                

ألحكام حدوث انتهاك وبالتايل تستنتج البعثة . متراكم إىل النية املبيتة إلحلاق عقاب مجاعي بسكان قطاع غزة
  . من اتفاقية جنيف الرابعة٣٣املادة 

اليت تنشأ عنها مسؤولية جنائية فردية مبوجب       األفعال  التفاقيات جنيف و  اخلروق اخلطرية     )ز(
  القانون اجلنائي الدويل

روق اخللبعثة، من احلقائق اليت مجعتها، إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية ارتكبت يف غزة خلصت ا  - ١٩٣٥
يف اً  التسبب عمـد  والقتل العمد، والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية،       : اجلسيمة التالية التفاقية جنيف الرابعة    

ذه األعمال  معاناة شديدة أو أضرار بليغة باألبدان أو بالصحة، والتدمري اهلائل للممتلكات، دون أن تكون ه              
خروقـاً  ال  باعتبار هذه األفع  و. بشكل مفرط وفذت بشكل غري مشروع     مربرة بضرورة عسكرية كما أهنا ن     
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وتالحظ البعثة أن استخدام الدروع البشرية يشكل هو اآلخر . تنشأ عنها مسؤولية جنائية فردية  هخطرية، فإن 
  .نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةجرمية حرب مبوجب 

ني يف قطاع غزة مـن سـبل عيـشهم     البعثة كذلك أن سلسلة األعمال اليت حترم الفلسطيني رىوت  - ١٩٣٦
ووظائفهم ومساكنهم ومياههم، وحترمهم من حرية تنقلهم ومن حقهم يف العيش والدخول إىل وطنهم، وتقّيد              

اسـتنتاج أن  إىل حمكمة خمتصة أن تقود حقوقهم يف اللجوء إىل احملاكم ويف احلصول على تعويض فعال، ميكن            
  .كبت، قد ارُتجرمية االضطهاد، وهي جرمية ضد اإلنسانية

إسرائيل يف الضفة الغربية يف سـياق العمليـات         أعمال    - ٢
 كـانون   ٢٧العسكرية اليت دارت يف غزة يف الفترة من         

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨ إىل ٢٠٠٨ديسمرب /األول

معاملة قوات األمن اإلسرائيلية للفلسطينيني يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك استخدام القـوة                )أ(
  طة أو الفتاكة أثناء املظاهراتاملفر

ختلص البعثة، فيما يتعلق بأعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون ضد الفلسطينيني، إىل أن إسرائيل                - ١٩٣٧
 حبمايـة   والقانون اإلنساين الـدويل   الدويل  حقوق اإلنسان    قانونفشلت يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية مبوجب       

وقد قبلت قوات األمن يف بعض احلاالت بأعمال العنف هذه، ويف ذلك            . خواصالفلسطينيني من عنف أفراد     
فقط يف حالة عنف املستوطنني قبول  الادث هذحيوعندما . الالإنسانية أو املهينةأو انتهاك حلظر املعاملة القاسية 

العهـد  وهو أن حيظره    متييز على أساس األصل القومي،      هو مبثابة   ضد الفلسطينيني وليس العكس، فإن ذلك       
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

سلسلة من حقوق اإلنسان بقمعها مظاهرات عامة سلمية بغري وجه حـق            اً  وانتهكت إسرائيل أيض    - ١٩٣٨
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٦للمادة اً انتهاكيشكل ومما . واستخدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين

أسلحة نارية، مبا يف ذلك الذخرية احلية، واستخدام القناصة مبا أسفر عن قتل متظاهرين، والسياسية استخدام   
  وجود نية  من احلياة وهو يشري على ما يبدو، يف الظروف اليت حبثتها البعثة، إىل              اً  تعسفياً  باعتبار ذلك حرمان  

  .ابة قتل عمديكون مبثبإحلاق الضرر باملدنيني، وهو ما قد وجود ال مباالة قل األأو على 

لعدد من املعايري، مبا يف اً واستخدام القوة املفرطة اليت أدت إىل إصابات وليس إىل وفاة يشكل انتهاك  - ١٩٣٩
ومما يزيد هذه االنتهاكات خطـورة  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    ٩ و ٧ذلك املادتان   

 لقوات األمن اليت تتعامل مع املتظاهرين، على أسـاس          لصادرةاالتمييزية على ما يبدو     "  إطالق النار  أنظمة"
 من العهد الدويل اخلاص ٢ملبدأ عدم التمييز مبوجب املادة وجود أشخاص من جنسية معينة، ويف ذلك انتهاك 

  . من اتفاقية جنيف الرابعة٢٧باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك مبوجب املادة 

تـورطهم، يف   خبصوص  قاضاة  املوعند االقتضاء يف    مل تقم بالتحقيق،    يل  أن إسرائ إىل  البعثة  وختلص    - ١٩٤٠
خطرية للقانون اإلنساين الـدويل     انتهاكات  وقوع  اليت ارتكبتها عناصرها أو أطراف ثالثة وأدت إىل         األفعال  

  . قانون حقوق اإلنسان الدويللو
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 عنف املستوطنني يف العام املاضي وإىل قد شعرت البعثة باالنزعاج إزاء التقارير اليت تشري إىل تزايدو  - ١٩٤١
وتقترن . نع هجمات املستوطنني على املدنيني الفلسطينيني وعلى ممتلكاهتم     مبقوات األمن اإلسرائيلية    عدم قيام   

ها القوات اإلسرائيلية أو قبلت هبا، مبا يف ذلك سحب بطاقات           تسلسلة من االنتهاكات ارتكب   بهذه اهلجمات   
ينطوي ، وهو ما قد يفضي يف هناية املطاف إىل حالة من اإلبعاد االفتراضي، األمر الذي اإلقامة من الفلسطينيني

  .انتهاكات إضافية حلقوق أخرىعلى 

  احتجاز الفلسطينيني من قبل إسرائيل  )ب(  

 تناولت البعثة بالتحليل املعلومات اليت تلقتها عن احتجاز فلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية أثناء أو يف                - ١٩٤٢
وخلصت إىل  ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين -  ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األولالعسكرية اليت وقعت يف عمليات السياق 

الذي احملاكم العسكرية فنظام . أن هذه املمارسات ال تتفق بشكل عام مع حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل 
  .مع القانون الدويلاً انات احملاكمة العادلة متاشيخيضع له فلسطينيو األرض الفلسطينية احملتلة حيرمهم من ضم

احتجاز إسرائيل أعضاء يف اجمللس التشريعي الفلسطيين ينتـهك احلـق يف عـدم              وختلص البعثة إىل أن       - ١٩٤٣
.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        ٩على النحو الذي تكفله املادة      اً،  التعرض لالحتجاز تعسف  

الشؤون العامة، تصريف االنتماء السياسي ومينع هؤالء األعضاء من املشاركة يف يستند إىل ا اإلجراء  ن هذ إوحيث  
الـيت   ٢٦باحلق يف املشاركة يف الشؤون العامة، واملادة        تسلّم   من العهد اليت     ٢٥للمادة  اً  انتهاكاً  فهو يشكل أيض  

دام احتجازهم غري مرتبط بسلوكهم الشخـصي،   ماو. احلق يف التمتع حبماية القانون على قدم املساواة     تنص على   
وتشري املعلومات اليت تتحدث عـن      .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٣٣مبوجب املادة   اً  حمظوراً  مجاعياً  فهو يشكل عقاب  

احتجاز أعداد كبرية من األطفال وعن معاملتهم على أيدي قوات األمن اإلسـرائيلية إىل ارتكـاب انتـهاكات                  
  .اسية ومبوجب اتفاقية حقوق الطفلعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيحلقوقهم مبوجب ال

  انتهاكات احلق يف حرية التنقل والوصول إىل املصاحل  )ج(  

تستنتج البعثة أن القيود الواسعة النطاق اليت تفرضها إسرائيل على تنقل الفلسطينيني ووصوهلم إىل                - ١٩٤٤
  اً تـشكل انتـهاك   وأهنـا   حتقيقـه   إىل  بة مع أي هدف مشروع تسعى       مصاحلهم يف الضفة الغربية غري متناس     

 ني من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اللت        ١٢ من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة       ٢٧للمادة  
  .تكفالن حرية التنقل

   عـسكريني   نقاط التفتيش مواقع إلذالل السكان املشمولني باحلمايـة علـى أيـدي           أصبحت  وحيثما    - ١٩٤٥
) ب()٢(٧٥انتهاك قاعدة القانون العريف املنصوص عليها يف املادة         قد ينطوي على    أو متعهدين مدنيني، فإن ذلك      
  .من الربوتوكول اإلضايف األول

.  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٤٩للمادة  اً  ويشكل استمرار بناء املستوطنات يف األرض احملتلة انتهاك         - ١٩٤٦
الء على املمتلكات، مبا يف ذلك مصادرة األراضي وهدم البيـوت يف الـضفة              يئل واالست كما أن التدمري اهلا   

مها مبثابة  اً،  عسكرية ويتم بغري وجه حق وتعسف     تربر ذلك ضرورة    الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، دون أن        
  . من اتفاقية جنيف الرابعة١٤٧للمادة خرق خطري 
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املـستوطنات وهياكلـها    ومعهـا   تنقل والوصول إىل املـصاحل،      على ال املفروضة  ومادامت القيود     - ١٩٤٧
عن عزل قطاع غزة      من الضفة الغربية، فضالً   " املنطقة جيم "األساسية، والسياسات الدميغرافية إزاء القدس و     

اً انتـهاك ، فإهنا تشكل    دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة      حتول دون قيام    عن الضفة الغربية،    
  .القواعد اآلمرةالذي يدخل ضمن تقرير املصري للحق يف 

  إسرائيل يف إسرائيل أفعال - ٣

مما يبدو من عدم وجود سياسة بالرغم  داخل إسرائيل،املدَّعاة خلصت البعثة، فيما خيص االنتهاكات   - ١٩٤٨
ني أثناء  عراقيل يف طريق احملتج   إىل أنه قد حدثت مناسبات أُفيد أن السلطات قد وضعت فيها            ،  هبذا اخلصوص 

. حماولتهم ممارسة حقهم يف التجمع السلمي وحرية التعبري النتقاد األعمال العسكرية اإلسرائيلية يف قطاع غزة
وأحداث العنف اجلسدي ضد احملتجني     . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     حيميها  وهذه احلقوق   

هي انتهاك ف اجلسدي، يف حق احملتجني على يد الشرطة ، اليت ال تصل إىل حد العن     أعمال اإلذالل وغريها من   
بقلق إزاء إرغام النشطاء على حـضور       اً  وتشعر البعثة أيض  .  من العهد  ١٠اللتزامات إسرائيل مبوجب املادة     
ـ  اً  عى، مناخ يدَّا  ، األمر الذي خيلق، حسبم    )الشاباك(استجوابات مع جهاز األمن العام       بـالرأي  اً يضيق ذرع

بـسبب  وقيام حكومة إسرائيل بأعمال عدائية انتقامية ضد منظمات اجملتمع املدين           . سرائيلاملخالف داخل إ  
والقانون اإلنساين  املدَّعاة لقانون حقوق اإلنسان الدويل      انتقادها السلطات اإلسرائيلية وكشفها االنتهاكات      

ألفراد واجلماعات وهيئـات    اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية ا     أثناء العمليات العسكرية ال ينسجم مع        الدويل
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياًة اجملتمع يف تعزيز ومحاي

وتستنتج البعثة أن قرار فرض ما يشبه االستبعاد الكامل لوسائط اإلعالم ومراقيب حقوق اإلنـسان       - ١٩٤٩
مليات ال ينسجم مع التزامات إسرائيل  وطوال فترة الع٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥يف الفترة منذ من غزة 

  .فيما يتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات

  اجملموعات املسلحة الفلسطينية أفعال - ٤

استنتجت البعثة، فيما يتعلق بإطالق اجلماعات املسلحة الفلسطينية العاملة يف قطاع غزة صواريخ               - ١٩٥٠
بـني األهـداف العـسكرية      مل متّيز   لحة الفلسطينية   وقذائف هاون على جنوب إسرائيل، أن اجلماعات املس       

فإطالق الصواريخ وقذائف اهلاون اليت ال ميكن تصويبها . املدنية يف جنوب إسرائيلواألعيان والسكان املدنيني 
وعندما ال يوجد . األساسي املتمثل يف ضرورة التمييزيشكل خرقاً للمبدأ عسكرية اً بدقة كافية لتصيب أهداف 

ـ             أي هدف عسك   اً ري مقصود وتطلق الصواريخ وقذائف اهلاون على مناطق مدنية، فإن ذلك يشكل هجوم
  .تكون مبثابة جرائم ضد اإلنسانيةأن تشكل جرائم حرب وقد وهذه األفعال ميكن . على سكان مدنينياً متعمد

لسطينية عاملة يف   وختلص البعثة إىل أن اهلجمات بالصواريخ وقذائف اهلاون، اليت شنتها مجاعات مسلحة ف              -١٩٥١
وأحلقت اهلجمـات خـسائر يف األرواح       . السكانية املتأثرة يف جنوب إسرائيل    اجملتمعات   لدى    رعباً تسببقد  غزة،  
 دينية وممتلكات، وقوضت احليـاة      ومباٍنخاصة  مبساكن  اً  عن أهنا أحلقت أضرار     باملدنيني، فضالً اً  ونفسياً  بدنياً  وضرر

   .املتأثرة، وأثرت بشدة على متتع السكان باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةات احمللية للمجتمعاالقتصادية واالجتماعية 
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 اً بوصفه جندي،وفيما يتعلق مبواصلة احتجاز اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، ترى البعثة أن شاليط  - ١٩٥٢
أسـري  وضع  يف متطلبات   يستوداخل إسرائيل،    أُسر أثناء توغل للعدو      ةينتمي إىل القوات املسلحة اإلسرائيلي    

 معاملة إنسانية والسماح له باالتصاالت  وينبغي توفري احلماية له ومعاملته  اتفاقية جنيف الثالثة    مبوجب احلرب
  .لالتفاقيةاً اخلارجية على النحو املناسب طبق

جب القـانون  التزاماهتا مبوقد امتثلت املسلحة الفلسطينية اجلماعات إذا كانت ما اً البعثة أيض حبثت  و  - ١٩٥٣
للتقليل إىل أدىن حد ممكن من خماطر اإلضرار بسكان غزة املـدنيني            العناية املستمرة   اإلنساين الدويل بأن تتوخى     

ـ     مبنيةأعمال القتال يف مناطق     مباشرةُ  شكل  توال  .  بني ظهرانيهم  القتاليةاألعمال  الذين جتري    ، ا، يف حـد ذاهت
 سواء بالصواريخ وقذائف اهلاون على سكان جنوب إسرائيل         - ات  على أن شن اهلجم   .  للقانون الدويل  انتهاكاً

اختـاذ  عدم قيام ب  احملمية يشكل   املدنيني أو املباين     بالقرب من    - أو على القوات املسلحة اإلسرائيلية داخل غزة        
  ت ويف احلاالت اليت حدث فيها ذلك، تكون اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد عّرض           . مجيع االحتياطات املمكنة  

ومل تعثر البعثة علـى أي  . ألخطار الكامنة يف حدوث عمليات عسكرية من حوهلم   لبال مربر سكان غزة املدنيني      
جيري القيام فيها هبجمـات أو أهنـا        دليل يوحي بأن اجلماعات املسلحة الفلسطينية وجهت املدنيني إىل مناطق           

على أي دليل بـأن أعـضاًء مـن         اً  ر البعثة أيض  ومل تعث . أرغمت املدنيني على البقاء مبقربة من ساحة اهلجمات       
ورغم أن البعثة مل تعثر، يف حالة واحدة حققـت          . اجلماعات املسلحة الفلسطينية شاركوا يف القتال بلباس مدين       

  ألغـراض عـسكرية    اً  فيها خبصوص تعرض مسجد هلجوم إسرائيلي، على أي دليل بأن املسجد كان مستخدم            
  .يف حاالت أخرىأن يكون ذلك قد حدث استبعاد إمكانية ميكنها ن البعثة ال أو إليواء نشطاء عسكريني، فإ

  السلطات الفلسطينية املسؤولة أفعال - ٥

وأي مسؤولية هلا عن أفعاهلـا،      بالرغم من أن سلطات غزة تنفي أي سيطرة هلا على اجلماعات املسلحة               - ١٩٥٤
زمة ملنع اجلماعات املسلحة الفلـسطينية مـن تعـريض          التدابري الال مل تتخذ   فإن البعثة ترى أن سلطات غزة، إذا        

  . باملدنيني الذين يعيشون يف غزةاملسؤولية عن الضرر الذي حلقفإهنا تكون قد حتملت السكان املدنيني للخطر، 

وتستنتج البعثة أن أجهزة األمن اخلاضعة لسيطرة سلطات غزة قامت بإعـدامات خـارج نطـاق                 - ١٩٥٥
واحتجاز أشخاص وإساءة معاملتهم، ال سيما املعارضني السياسيني،        اً،  القبض تعسفي عمليات إلقاء   بالقضاء، و 

وهي أعمال تشكل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف احلياة، ويف احلرية وأمن الشخص على نفسه، ويف عدم 
حلماية مـن التعـرض     التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويف التمتع با             

ويف االستفادة من إجراءات قانونية منصفة ونزيهة، ويف حرية الرأي والتعبري، اً، إللقاء القبض واالحتجاز تعسف
  . تدّخلمبا يف ذلك حرية اعتناق آراء دون

السلطة الفلسطينية ضد املعارضني السياسيني يف الضفة الغربيـة،         أفعال  إىل أن   اً  وختلص البعثة أيض    - ١٩٥٦
 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧ وتكثفت أثناء الفترة ما بني       ٢٠٠٦يناير  /واليت بدأت يف كانون الثاين    

فاالحتجاز . ، تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان وللقانون األساسي الفلسطيين٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨و
كمة العادلة، وللحق يف عـدم      العتبارات سياسية انتهاك للحق يف احلرية وأمن الشخص على نفسه، ويف احملا           

. التعرض للتمييز على أساس الرأي السياسي، وهي حقوق تشكل مجيعها جزءاً من القانون الـدويل العـريف                
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يف التقارير اليت تتحدث عن وقوع أعمال تعذيب وغريها من أشكال املعاملـة             اً  ويتطلب األمر التحقيق فور   
  .فاة أثناء االحتجاز وحماسبة املسؤولني عن هذه األعمالالسيئة أثناء إلقاء القبض واالحتجاز وحاالت و

  احملاسبةضرورة  -  كاف

البعثة إزاء التعليق املكرر، على لسان ضحايا فلسطينيني، ومدافعني عن حقوق اإلنسان، ذُهلت لقد   - ١٩٥٧
تحقيق هذه آخر وأشخاص من اجملتمع املدين حتدثت إليهم البعثة، ومسؤولني، بأهنم يأملون يف أن تكون بعثة ال          

 يف كل هكذلك للتعليق الذي مؤداه أنوذُهلت البعثة . ما سينشأ عنها إلحقاق العدل بعثة من نوعها، ألن عمالً
فعدم ". بأهنا ال ُتمساً يزيد إسرائيل جرأة ويزيدها اقتناع"بأي إجراء، فإن ذلك ُيتبع مرة يصدر فيها تقرير وال 

وتعتقد . فالت من العقاب، ويشوه مصداقية األمم املتحدة واجملتمع الدويل    إمنا يعزز اإل  احملاسبة  إعمال أساليب   
البعثة أن هذه التعليقات جيب أن تكون يف صدارة اهتمام الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة لدى نظرها                 

  .لذلكاً يف استنتاجات البعثة وتوصياهتا واختاذ إجراءات تبع

. بأن العدالة واحترام سيادة القانون أساس ال غىن عنه لتحقيق السالماً راسخاً والبعثة مقتنعة اقتناع    - ١٩٥٨
  فحالة اإلفالت من العقاب اليت طال أمدها أوجدت أزمـة عدالـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، وهـو                    

  .يتطلب اختاذ إجراءاتما 

حلقـوق اإلنـسان    ة  اخلطـري يف االنتهاكات   واملقاضاة  وبعد استعراض النظام اإلسرائيلي للتحقيق        - ١٩٥٩
هيكلية اً  وجدت البعثة عيوب  ،  وال سيما جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املشتبه فيها        اإلنساين،  لقانون  لو

استخالص املعلومات عمليات " ألن فنظراً. كربى جتعل هذا النظام، يف نظرها، غري منسجم مع املعايري الدولية
ام، فال وجود ألي آلية فعالة ونزيهة للتحقيق، عـالوة علـى أن             تشكل لب هذا النظ   العسكرية  " العملياتية

عن ذلك، فإن هـذه   وفضالً. سبيل انتصاف فعال أو عاجلأي حمرومون من املدَّعاة ضحايا هذه االنتهاكات   
الـدوليني املتمـثلني يف     متتثل للمعيارين   التحقيقات، ولكوهنا داخلية ختص السلطة العسكرية اإلسرائيلية، ال         

وتعتقد البعثة أن التحقيقات القليلة اليت أجرهتا السلطات اإلسرائيلية بشأن االنتهاكات           . قاللية واحلياد االست
، املدَّعاة، وال سيما يف جرائم احلرب       اإلنساين الدويل اخلطرية املدَّعاة لقانون حقوق اإلنسان الدويل وللقانون        

يناير / كانون الثاين١٨ و٢٠٠٨ديسمرب /انون األول ك٢٧ني غزة يف الفترة بيف يف سياق العمليات العسكرية 
تأثرت بالعيوب اليت تعتري هذا النظام، وجرى تأخريها بدون مربر رغم خطورة االدعـاءات،              قد  ،  ٢٠٠٩

وتشعر البعثة بالقلق ألن التحقيقـات يف       . وهي بالتايل تفتقر إىل املصداقية وإىل االنسجام مع املعايري الدولية         
طالة أمدها بدون مـربر  اليت تدعي حكومة إسرائيل أهنا حتقق فيها قد جرى إ   اً   خطورة نسبي  االنتهاكات األقل 

  .هي األخرى

والحظت البعثة النسق الذي تتبعه السلطات اإلسرائيلية يف تأخري التحقيقات واحملاكمات وتوجيـه         - ١٩٦٠
طينيني، مبا يف ذلك يف الـضفة  اإلدانات ألفراد اجليش أو املستوطنني الرتكاهبم أعمال عنف وجرائم ضد فلس   

عليها من عما يترتب  فضالًعلى حنو غري مرضٍ، عدم حتريك ساكن إزاء هذه األعمال أو معاجلتها  الغربية، أو
وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلمكانات اليت يتيحها اإلطار الدستوري والقانوين احلايل يف إسرائيل             . نتائج متييزية 
  . أصالًإن وجدتاً، واجلرب قليلة جدطلب التعويض لللفلسطينيني 
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اً ويف ضوء املعلومات اليت استعرضتها البعثة والتحليالت اليت أجرهتا، فهي تستنتج أن مثة شـكوك                - ١٩٦١
بطريقة حمايدة ومستقلة وعاجلة وفعالة على حنو ما يطلبه جادة حتقيقات إلجراء إسرائيل استعداد حقيقية بشأن 
أن النظام القائم ينطوي بشكل متأصل على خصائص متييزية جتعل السعي           اً  ة أيض وترى البعث . القانون الدويل 

  .  للغايةلتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيني صعباً

أما عن االدعاءات املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل اليت تقع ضمن واليـة الـسلطات                 - ١٩٦٢
  .االنتهاكات مل جير التحقيق فيهانتج أن هذه الفلسطينية املسؤولة يف غزة، فإن البعثة تست

والقـانون  حقوق اإلنسان الـدويل     قانون  وتشري البعثة إىل أن املسؤولية عن التحقيق يف انتهاكات            - ١٩٦٣
تقع يف املقام األول على عـاتق       وحماكمتهم  مرتكيب هذه االنتهاكات إذا لزم األمر       ومقاضاة  ،  اإلنساين الدويل 

يف بيد أنه   . املماثلة للدول وهذا التزام قانوين يقع على عاتق الدول والكيانات         . حملليةالسلطات واملؤسسات ا  
بد مـن    االلتزام أو ال ترغب يف ذلك، فال      هلذا  متثال  االالسلطات احمللية عاجزة عن     احلاالت اليت تكون فيها     

  .اإلفالت من العقابتفعيل آليات العدالة الدولية ملنع 

نه ال توجد، يف الظروف القائمة، أي إمكانية للمحاسبة على االنتهاكات اخلطـرية             وتعتقد البعثة أ    - ١٩٦٤
للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل عن طريق املؤسسات احمللية يف إسرائيل وبدرجة أقل يف 

نف يف املنطقة ويف العامل الرئيسي يف استمرار العقد ظل   وترى البعثة أن طول أمد اإلفالت من العقاب         . غزة
من اإلسـرائيليني يف إمكانيـة   والكثري  عن تقويض الثقة لدى الفلسطينيني       تكرار حدوث االنتهاكات، فضالً   

  .عدل والتوصل إىل حل سلمي للرتاعحتقيق ال

التفاقية هي مبثابة خروق خطرية     البعثة أن العديد من االنتهاكات املشار إليها يف هذا التقرير           ترى  و  - ١٩٦٥
بالبحث تفرضه اتفاقيات جنيف على مجيع األطراف املتعاقدة السامية اً تالحظ أن مثة واجبهي و. ف الرابعةجني
  .املدَّعاة وتقدميهم أمام حماكمهاأولئك املسؤولني عن االنتهاكات عن 

 تدخل  البعثة أن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل اليت جرى سردها يف هذا التقرير            ترى  و  - ١٩٦٦
اعترف بتأثري  وتالحظ البعثة أن جملس األمن التابع لألمم املتحدة طاملا          . اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية   ضمن  

وهو ينظر يف هذا الوضع     فلسطني، على السلم واألمن الدوليني،      قضية  الوضع يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك        
واستمرار االدعاءات املتعلقـة    وإىل تواتر   ذي طال أمده،    الالصراع  وبالنظر إىل طبيعة هذا     . ويستعرضه بانتظام 

الزيادة الظاهرة يف حدة هذه االنتهاكات      إىل  ضد مجيع األطراف، و   واملوجهة  بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل     
ذ يف العمليات العسكرية األخرية، واإلمكانية املؤسفة للعودة إىل مزيد من العنف، فإن البعثة مقتنعة بـأن اختـا                 

لـردع   فعـاالً  خطوات جمدية وعملية إلهناء اإلفالت من العقاب على هذه االنتهاكات من شأنه أن يتيح سبيالً         
األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اخلطـرية       مقاضاة  وترى البعثة أن    . تكرار هذه االنتهاكات يف املستقبل    

  . ويف محاية املدنيني، ويف استعادة السلم وصونهللقانون اإلنساين الدويل من شأنه أن يساهم يف إهناء هذا العنف،
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   التوصيات- حادي وثالثون 
  : البعثة التوصيات التالية املتصلة مبواضيعتقدم  - ١٩٦٧

  احملاسبة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل؛  )أ(  
  التعويضات؛  )ب(  
  االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان؛  )ج(  
   املفروض والتعمري؛احلصار  )د(  
  استعمال األسلحة واإلجراءات العسكرية؛  )ه(  
  محاية منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛  )و(  
  .متابعة توصيات البعثة  )ز(  

 توصيات موجهة إىل جملس حقوق اإلنسان،  - ١٩٦٨

ى التوصيات الواردة يف توصي البعثة بأن يوافق جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة عل  )أ(
هذا التقرير وأن يتخذا اإلجراء املالئم لتنفيذها على النحو الذي أوصت به البعثة وعن طريق الوسائل األخرى 

  اليت قد يراها مالئمة، وأن يواصل استعراض تنفيذها يف الدورات القادمة؛
اإلنساين الدويل وجرائم   بالنظر إىل خطورة انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون            )ب(

احلرب احملتملة واجلرائم احملتملة املرتكبة ضد اإلنسانية اليت تناوهلا التقرير، توصي البعثة بأن يطلب جملـس                 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يعرض هذا التقرير على جملس األمـن                  

 من ميثاق األمم املتحدة لكي ميكن جمللس األمن أن ينظـر يف اختـاذ               ٩٩ادة  التابع لألمم املتحدة مبوجب امل    
  إجراءات وفقاً للتوصيات ذات الصلة املقدمة من البعثة أدناه؛

توصي البعثة كذلك بقيام جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتقدمي هذا التقرير رمسياً   )ج(
  إىل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية؛

توصي البعثة بأن يقدم جملس حقوق اإلنسان هذا التقرير إىل اجلمعية العامة طالباً إليهـا أن                  )د(
  تنظر فيه؛
توصي البعثة بأن يعرض جملس حقوق اإلنسان توصيات البعثة على هيئات حقوق اإلنـسان                )ه(

إسـرائيل اللتزاماهتـا   املختصة التابعة لألمم املتحدة لكي ميكن أن تدرج يف استعراضها الدوري ملدى امتثال   
. املتعلقة حبقوق اإلنسان استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات، من حيث اتصاهلا بواليتها وإجراءاهتا

وتوصي البعثة كذلك بأن ينظر جملس حقوق اإلنسان يف استعراض التقدم احملرز وذلك كجزء مـن عمليـة                  
  .االستعراض الدوري الشامل اليت يقوم هبا
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  توصيات موجهة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة،  - ١٩٦٩

 من ميثاق األمـم     ٤٠توصي البعثة بأن يطالب جملس األمن حكومة إسرائيل، مبوجب املادة             )أ(
  :املتحدة، مبا يلي

أن تتخذ مجيع اخلطوات املالئمة، يف غضون فترة ثالثة أشهر، لبدء حتقيقـات مالئمـة، تكـون                 ‘١‘
لمعايري الدولية، يف االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل ولقانون حقوق مستقلة ومطابقة ل

  اإلنسان الدويل اليت تناوهلا تقرير البعثة ويف أي ادعاءات خطرية أخرى قد تصل إىل علمها؛
أن تبلغ جملس األمن، يف غضون فترة أخرى قدرها ثالثة أشهر، بـاإلجراءات املتخـذة أو                  ‘٢‘

ا، من جانب حكومة إسرائيل للتحري عن هذه االنتهاكات اخلطرية والتحقيق           اجلاري اختاذه 
  فيها واملقاضاة بشأهنا؛

توصي البعثة كذلك بأن ُينشئ جملس األمن يف الوقت ذاته جلنة خرباء مستقلة يف القـانون                  )ب(
ى داخلية تتخذها اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل لرصد أي إجراءات قانونية أو إجراءات أخر

وينبغي قيام جلنة اخلرباء هذه . حكومة إسرائيل فيما يتصل بالتحقيقات املذكورة آنفاً ولتقدمي تقارير عن ذلك   
بتقدمي تقرير يف هناية فترة الستة أشهر إىل جملس األمن عن تقييمها لإلجراءات الداخلية ذات الصلة اليت تكون 

كـن  ذلك عن مدى تقدم هذه اإلجراءات وفعاليتها وصدقيتها، لكي ميقد بادرت هبا حكومة إسرائيل، مبا يف      
م ما إذا كانت قد اُتخذت أو جيري على الصعيد الداخلي اختاذ إجراءات مالئمة لضمان               ّيجمللس األمن أن يق   

وينبغي أن يطلب جملس األمن من اللجنة تقدمي تقارير         . العدالة للضحايا ولضمان حماسبة مرتكيب االنتهاكات     
وينبغي قيام مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان     . يه على فترات حمددة، حسبما يكون ضرورياً      إل

  بدعم اللجنة دعماً مالئماً؛
توصي البعثة بأن ينظر جملس األمن يف الوضع لدى تلقي تقرير اللجنة وبإحالة الوضع يف غزة   )ج(

من نظام روما األساسي يف حالة إذا مل تكن السلطات         ) ب(١٣ة  إىل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية عمالً باملاد      
  املختصة لدولة إسرائيل قد باشرت أو تباشر فعالً، يف غضون ستة أشهر من تاريخ صدور قـراره مبوجـب                   

، إجراء حتقيقات حبسن نية تكون مستقلة ومطابقة للمعايري الدولية، ويتصرف جملس األمن وهـو               ٤٠املادة  
  ر الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛يفعل ذلك يف إطا

  توصي البعثة بأن يطلب جملس األمن من جلنة اخلرباء املـستقلة املـشار إليهـا يف الفقـرة                    )د(
القيام برصد أي إجراءات قانونية أو إجراءات داخلية أخرى اختذهتا السلطات املختصة يف قطاع ) ب(الفرعية 

وينبغي قيام هذه اللجنة بتقدمي تقرير يف . أعاله وبتقدمي تقارير عن ذلكغزة فيما يتصل بالتحقيقات املذكورة 
هناية فترة الستة أشهر إىل جملس األمن عن تقييمها لإلجراءات الداخلية ذات الصلة اليت تكون قد بادرت هبا                  

ن جمللس تها، لكي ميكالسلطات املختصة يف غزة، مبا يف ذلك عن مدى تقدم هذه اإلجراءات وفعاليتها وصدقي  
م ما إذا كانت قد اختذت، أو جيري على الصعيد الداخلي اختاذ إجراءات مالئمة لضمان العدالة                ّياألمن أن يق  

وينبغي أن يطلب جملس األمن من اللجنة تقدمي تقارير إليه على . للضحايا ولضمان حماسبة مرتكيب االنتهاكات
  فترات حمددة، حسبما يكون ضرورياً؛
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أن ينظر جملس األمن يف الوضع لدى تلقي تقرير اللجنة، وبإحالة الوضـع يف              توصي البعثة ب    )ه(
من نظام روما األساسي يف حالـة إذا مل تكـن           ) ب(١٣غزة إىل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية عمالً باملادة         

 السلطات املختصة يف غزة قد باشرت أو تباشر فعالً، يف غضون ستة أشهر من تاريخ صدور قراره مبوجـب                  
، ويتصرف جملس األمن وهو يفعل ذلك ٤٠، إجراء حتقيقات حبسن نية تكون مستقلة مبوجب املادة ٤٠املادة 

  يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛
  توصي البعثة بأن يعترب جملس األمن االفتقار إىل التعاون مـن جانـب حكومـة إسـرائيل                   )و(

  . ألعمال اللجنةأو سلطات غزة مع أعمال اللجنة عرقلة 
) ٣(١٢باإلشارة إىل اإلعالن الصادر مبوجب املادة        توصيات موجهة إىل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية،        - ١٩٧٠

الذي تلقاه مكتب مدعي احملكمة اجلنائية الدولية من حكومة فلسطني، ترى البعثة أن احملاسبة من أجل الـضحايا                  
  . طلب أن يتخذ املدعي القرار القانوين املطلوب على وجه السرعة املمكنةوحرصاً على السالم والعدل يف املنطقة تت

  إىل اجلمعية العامة،موجهة توصيات   - ١٩٧١

توصي البعثة بأن تطلب اجلمعية العامة إىل جملس األمن إبالغها بالتدابري املتخذة فيما يتعلق                )أ(
ويل وحلقوق اإلنسان فيما يتصل بالوقائع الواردة بضمان احملاسبة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الد 

يف هذا التقرير وبأية وقائع أخرى ذات صلة يف سياق العمليات العسكرية يف غزة، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات 
وميكن أن تظل هذه املسألة معروضة على اجلمعية العامة إىل أن تقتنع اجلمعية بأن إجراءات مالئمة قد                 . البعثة

وميكن .  الصعيد الداخلي أو الدويل من أجل ضمان العدالة للضحايا واحملاسبة ملرتكيب االنتهاكاتاُتخذت على
للجمعية العامة أن تنظر فيما إذا كان يلزم اختاذ إجراءات إضافية يف حدود سلطاهتا حرصاً على العدالة، مبا يف 

   أجل السلم؛املتعلق باالحتاد من) ٥- د (٣٧٧ذلك اختاذ إجراءات يف إطار قرارها 
توصي البعثة بأن تنشئ اجلمعية العامة صندوق ضمان ُيستخدم يف دفع تعويضات مالئمة إىل                )ب(

الفلسطينيني الذين عانوا خسارة وأضراراً نتيجة لألفعال غري املشروعة اليت ُتعزى إىل إسرائيل أثناء العمليـة                
يناير واألفعال املتصلة هبا، وأن تدفع حكومة       / كانون الثاين  - ديسمرب  /العسكرية اليت وقعت يف كانون األول     

وتوصي البعثة كذلك بأن تطلب اجلمعية العامة من مفوضية األمم          . إسرائيل املبالغ املطلوبة إىل هذا الصندوق     
  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي مشورة خرباء بشأن الطرائق املناسبة إلنشاء صندوق الضمان؛

لب اجلمعية العامة من حكومة سويسرا عقد مؤمتر لألطراف املتعاقـدة           توصي البعثة بأن تط     )ج(
 بشأن اختاذ تدابري لتعزيز االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة          ١٩٤٩السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام       

   منها؛١ولضمان احترام هذه االتفاقية وفقاً للمادة 
راء مناقشة عاجلة بشأن مدى قانونية القيام مستقبالً        توصي البعثة اجلمعية العامة بتشجيع إج       )د(

وينبغي أن . باستعمال ذخائر معينة مشار إليها يف هذا التقرير والذخائر السهمية واملعادن الثقيلة مثل التنغسنت
صي وتو. تعتمد اجلمعية العامة يف هذه املناقشة على اخلربة الفنية اليت متتلكها اللجنة الدولية للصليب األمحر              

البعثة كذلك بأن تفرض حكومة إسرائيل وقفاً على استخدام هذه األسـلحة يف ضـوء املعانـاة اإلنـسانية      
  .واألضرار اليت سببتها يف قطاع غزة
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  توصيات موجهة إىل حكومة إسرائيل،  - ١٩٧٢

 توصي البعثة بأن توقف إسرائيل يف احلال عمليات إغالق احلدود والقيود املفروضة على املـرور      )أ(
عن طريق املعابر احلدودية مع قطاع غزة وأن تسمح مبرور السلع الضرورية والكافية لتلبية احتياجات الـسكان                 

  وإلصالح وإعادة بناء املساكن واخلدمات األساسية والستئناف النشاط االقتصادي اجلاد يف قطاع غزة؛
 الوصـول إىل البحـر      توصي البعثة بأن توقف إسرائيل القيود املفروضة يف قطاع غزة على            )ب(

ألغراض الصيد وبأن تسمح بأنشطة الصيد هذه يف حدود مسافة العشرين ميالً البحرية املنصوص عليهـا يف                 
وهي توصي كذلك بأن تسمح إسرائيل باستئناف النشاط الزراعي يف قطاع غزة، مبا يف ذلك . اتفاقات أوسلو

  السماح به يف املناطق اجملاورة للحدود مع إسرائيل؛
ينبغي أن تبدأ إسرائيل يف إجراء مراجعة لقواعد االشتباك وإجراءات العمل القياسية وأنظمة               )ج(

وتوصي البعثة بأن تستفيد إسرائيل . فتح النار والتوجيهات األخرى املوضوعة لألفراد العسكريني وأفراد األمن
حدة السامية حلقوق اإلنسان واهليئات من اخلربة الفنية لدى اللجنة الدولية للصليب األمحر ومفوضية األمم املت

األخرى ذات الصلة واخلرباء اإلسرائيليني ومنظمات اجملتمع املدين ذات اخلربة الفنية والتخصص املناسبني من              
وينبغـي  . أجل ضمان االمتثال يف هذا الصدد ألحكام القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل   

د االشتباك هذه دمج مبادئ التناسبية والتبّين واحليطة وعدم التمييز دجماً فعاالً يف بصورة خاصة أن تكفل قواع
مجيع التوجيهات ويف أية إحاطة شفوية تقّدم إىل الضباط واجلنود وقوات األمن بغية جتنب تكـرار حـدوث                  

انية مبا يشكل   حاالت وفاة يف صفوف املدنيني الفلسطينيني وحدوث دمار هلم ووقوع إهانات لكرامتهم اإلنس            
  انتهاكاً للقانون الدويل؛

توصي البعثة بأن تسمح إسرائيل حبرية احلركة للفلسطينيني داخل األرض الفلسطينية احملتلة              )د(
 داخل الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية، وبني قطاع غزة والضفة الغربية، وبني األرض الفلسطينية - 

 ملعايري حقوق اإلنسان الدولية ولاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا إسـرائيل             وفقاً - احملتلة والعامل اخلارجي    
وممثلو الشعب الفلسطيين، وتوصي البعثة كذلك بأن ترفع إسرائيل يف احلال أشكال حظر السفر املفروضـة                

  حالياً على الفلسطينيني بسبب أنشطتهم املتعلقة حبقوق اإلنسان أو أنشطتهم السياسية؛
البعثة بقيام إسرائيل بإطالق سراح الفلسطينيني احملتجزين يف السجون اإلسـرائيلية           توصي    )ه(

وتوصي البعثة كذلك   . وينبغي أن يكون إطالق سراح األطفال أولوية مطلقة يف هذا الصدد          . نتيجة لالحتالل 
ت األسرية لألسرى   وينبغي استئناف الزيارا  . بأن توقف إسرائيل معاملة احملتجزين الفلسطينيني معاملة متييزية       

  املنتمني إىل غزة؛
توصي البعثة بأن تكف إسرائيل حاالً عن التدخل يف العمليات الـسياسية الوطنيـة يف األرض                  )و(

الفلسطينية احملتلة وبأن تقوم، كخطوة أوىل، بإطالق سراح مجيع أعضاء اجمللس التشريعي الفلـسطيين احملتجـزين                
   بالتنقل بني غزة والضفة الغربية لكي ميكـن هلـذا اجمللـس أن يـستأنف                حالياً وبالسماح جلميع أعضاء اجمللس    

  أداء مهامه؛
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توصي البعثة بأن توقف حكومة إسرائيل اإلجراءات اهلادفة إىل احلد من حرية تعبري اجملتمـع            )ز(
 .املدين وأفراد اجلمهور عن نقدهم لسياسات إسرائيل وسلوكها أثناء العمليات العسكرية يف قطـاع غـزة               

وتوصي البعثة أيضاً بقيام إسرائيل بإجراء مستقل لتقييم ما إذا كانت معاملة السلطات القضائية اإلسرائيلية               
لإلسرائيليني ذوي األصل الفلسطيين واإلسرائيليني اليهود املعربين عن معارضتهم فيما يتصل بذلك اهلجوم هي 

وينبغي إعالن نتـائج    . االحتجاز رهن احملاكمة  معاملة متييزية، من حيث االهتامات املوجهة وكذلك من حيث          
  التحقيق على املأل كما ينبغي، رهناً بنتائج التحقيق، اختاذ إجراءات عالجية مالئمة؛

توصي البعثة بامتناع حكومة إسرائيل عن أي عمل انتقامي ضد من تعاون مع بعثة األمـم                  )ح(
سطينيني وإسرائيليني ومنظمات فلسطينية وإسرائيلية، املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة من أفراد فل

وخصوصاً األفراد الذين مثلوا يف جلسات االستماع العلنية اليت عقدهتا البعثة يف غزة وجنيف وأعربوا عـن                 
  النقد لإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل؛

ي األمم املتحـدة    توصي البعثة بأن تعيد إسرائيل تأكيد التزامها باحترام حصانة مقار وموظف            )ط(
وتوصي أيضاً بأن تقدم إسرائيل  . وبأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان عدم تكرار االنتهاكات يف املستقبل          

  .بالكامل وبدون مزيد من التأخري تعويضات إىل األمم املتحدة وبأن تنظر اجلمعية العامة يف هذه املسألة

  لفلسطينية،توصيات موجهة إىل اجلماعات املسلحة ا  - ١٩٧٣

توصي البعثة بأن تتعهد حاالً اجلماعات املسلحة الفلسطينية باحترام القانون اإلنساين الدويل،   )أ(
وخاصة بالتخلي عن شن هجمات على املدنيني اإلسرائيليني واألهداف املدنية اإلسرائيلية، وباختاذ مجيع التدابري 

  لفلسطينيني أثناء أعمال القتال؛االحتياطية املمكنة لتجنب إيقاع الضرر باملدنيني ا
توصي البعثة بقيام اجلماعات املسلحة الفلسطينية اليت حتتجز اجلندي اإلسـرائيلي جلعـاد               )ب(

وينبغي أن تقوم، ريثما يقوم إطالق سراحه، باالعتراف بوضعه . شاليط احملتجز بإطالق سراحه ألسباب إنسانية
  .له بزيارات اللجنة الدولية للصليب األمحركأسري حرب ومعاملته على هذا النحو والسماح 

  توصيات موجهة إىل السلطات الفلسطينية املسؤولة،  - ١٩٧٤

توصي البعثة بأن تصدر السلطة الفلسطينية تعليمات واضحة إىل قوات األمن التابعـة هلـا                 )أ(
وك الدولية، وضمان   بالتزام معايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف القانون األساسي الفلسطيين ويف الصك           

التحقيق بصورة عاجلة ومستقلة يف مجيع اإلدعاءات القائلة بارتكاب قوات األمـن الـيت تـسيطر عليهـا                  
  االنتهاكات حلقوق اإلنسان، وبإهناء اللجوء إىل القضاء العسكري لتناول القضايا اليت تنطوي على مدنيني؛

 دون إبطاء بإطالق سـراح املعـتقلني        توصي البعثة بقيام السلطة الفلسطينية وسلطات غزة        )ب(
السياسيني احملتجزين لديها واالمتناع بالقيام بأي عمليات أخرى إللقاء القبض ألسباب سياسية ومبا يـشكل               

  انتهاكاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل؛
توصي البعثة بقيام السلطة الفلسطينية وسلطات غزة مبواصلة متكني املنظمات الفلسطينية غري   )ج(

  .احلكومية، مبا يف ذلك منظمات حقوق اإلنسان واللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان، من العمل حبرية واستقاللية



A/HRC/12/48 (ADVANCE 2) 
Page 27 

  توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل،  - ١٩٧٥

 حتقيقات جنائيـة يف     ١٩٤٩توصي البعثة بأن تبدأ الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف لعام             )أ(
 العاملية، عند وجود أدلة كافية على ارتكاب خروق خطـرية التفاقيـات        حماكمها الوطنية، باستخدام الوالية   

وينبغي القيام، عند وجود ما يسوغ ذلك عقب التحقيقات، بإلقاء القبض على مرتكيب             . ١٩٤٩جنيف لعام   
  االنتهاكات ومبقضاهتم وفقاً ملعايري العدالة املعترف هبا دولياً؛

زيادة مساعداهتم املالية والتقنية للمنظمات اليت تقـدم        ينبغي قيام مقدمي املعونات الدولية ب       )ب(
  الدعم النفسي وخدمات الصحة العقلية للسكان الفلسطينيني؛

مقدمي املساعدات، نظراً إىل مهمتهم احلامسة األمهية، مبواصـلة         /توصي البعثة البلدان املاحنة     )ج(
نتهاكات حقـوق اإلنـسان     ة يف توثيق ا   دعم أعمال منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية واإلسرائيلية العام       

إلنساين الدويل واإلبالغ عنها بصورة عامة، ويف تقدمي املشورة إىل السلطات املعنية بشأن عمليـة               والقانون ا 
  امتثاهلا للقانون الدويل؛

توصي البعثة بأن تكفل الدول الضالعة يف مفاوضات السالم بني إسرائيل وممثلـي الـشعب                 )د(
يما اللجنة الرباعية، بضمان إسناد مكانة حمورية يف مبادرات السالم اليت حتظى برعاية دولية الفلسطيين، وال س

  ملبادئ سيادة القانون والقانون الدويل وحقوق اإلنسان؛
بالنظر إىل االدعاءات والتقارير القائلة حبدوث أضرار بيئية طويلة األجل ميكن أن تكون قد                )ه(

أو عن خملفات ذخائر معينة، توصي البعثة بقيام برنامج للرصد البيئي حتت            نشأت عن استخدام ذخائر معينة      
وينبغي أن تشمل الربنامج قطاع غزة واملناطق . رعاية األمم املتحدة طوال الفترة اليت يعترب فيها ذلك ضرورياً

البيئي وفقـاً   وينبغي مباشرة برنامج الرصد     . الواقعة جنويب إسرائيل والقريبة من مواقع سقوط هذه الذخائر        
وينبغي أن تشمل . لتوصيات هيئة مستقلة وينبغي قيام مؤسسة خرباء مستقلة واحدة أو أكثر بتحليل العينات         

التوصيات املذكورة، على األقل يف البداية، على آليات للقياس تتناول خماوف سكان غزة وجنويب إسرائيل يف 
يد مدى وجود معادن ثقيلة مـن مجيـع األنـواع           هذا الوقت، وينبغي أن يكون يف اإلمكان كحد أدىن حتد         

  .أبيض وشظايا تنغسنت الدقيقة وحبيباته واملواد الكيميائية األخرى حسبما يتكشف من التحقيقوفوسفور 

  توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل والسلطات الفلسطينية املسؤولة،  - ١٩٧٦

حنو سلس وبكفاءة صرف األموال     توصي البعثة بإنشاء آليات مالئمة لضمان أن جيري على            )أ(
اليت أعلن املاحنون الدوليون التربع هبا ألنشطة التعمري يف قطاع غزة وأن جيـري اسـتخدامها علـى وجـه                    

  االستعجال لصاحل سكان غزة؛
بالنظر على آثار العمليات العسكرية، توصي البعثة بأن تويل السلطات الفلسطينية املسؤولة هي               )ب(

وباإلضافة إىل ذلك توصي البعثة بضمان      .  اهتماماً خاصاً الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات      واملاحنون الدوليون 
  املتابعة الطبية من جانب هياكل دولية وفلسطينية خمتصة فيما يتعلق باملرضى الذين أُجريت هلـم عمليـات بتـر                   

جل رصد أي تأثري حمتمل طويل األجل الوجه بفعل ذخائر مل توضَّح طبيعتها بعد من أهذا أو الذين أُصيبوا على غري 
  . وينبغي تقدمي املساعدة املالية والتقنية لضمان املتابعة الطبية املناسبة للمرضى الفلسطينيني. على صحتهم
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  توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل وإسرائيل والسلطات الفلسطينية،  - ١٩٧٧

واجلهات الفاعلة الدولية الـضالعة يف   توصي البعثة بقيام إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيين          )أ(
عملية السالم بإشراك اجملتمع املدين اإلسرائيلي والفلسطيين يف التوصل إىل اتفاقات سالم قابلة للبقاء ترتكز               

  ؛)٢٠٠٠(١٣٢٥وينبغي ضمان مشاركة املرأة يف ذلك وفقاً لقرار جملس األمن . على احترام القانون الدويل
النتباه إىل وضع النساء وباختاذ خطوات لـضمان حـصوهلن علـى            توصي البعث بتوجيه ا     )ب(

  . تعويضات ومساعدة قانونية ومتتعهن بأمان اقتصادي

  توصيات موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة،  - ١٩٧٨

توصي البعثة بأن يضع األمني العام سياسة لدمج حقوق اإلنسان يف مبادرات السالم اليت تـشارك                  
دة، وال سيما اللجنة الرباعية، وتطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي فيها األمم املتح

  . اخلربة الفنية املطلوبة لتنفيذ هذه التوصية

  توصيات موجهة إىل مفوضية األمم املتحدة املسامية حلقوق اإلنسان،  - ١٩٧٩

حلقوق اإلنسان حالة األشخاص الذين توصي البعثة بأن تراقب مفوضية األمم املتحدة السامية   )أ(
تعاونوا مع بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة وأن تقوم دورياً بتحديث معلومات جملس                 

  حقوق اإلنسان عن طريق تقاريرها العامة وبالطرق األخرى اليت قد ترى أهنا مالئمة؛
لسامية حلقوق اإلنسان اهتماماً لتوصيات البعثة توصي البعثة بأن تويل مفوضية األمم املتحدة ا  )ب(

  .يف تقاريرها الدورية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية احملتلة

 -  -  -  -  - 


