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   مقدمة-  أوالً
 ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥ الثالثة املعقودة يف     دورته االستثنائية اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف        - ١

 بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق وإيفادها       إنشاء الذي دعا فيه اجمللس إىل مجلة أمور من بينها           ٣/١- القرار د إ  
نفذت هناك  ينية احملتلة يف غزة، وذلك يف أعقاب العمليات العسكرية اليت           إىل بلدة بيت حانون يف األرض الفلسط      

 لـريأس   أفريقياوقد عني رئيس اجمللس األسقف ديزموند توتو من جنوب          . ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين تشرين   ٨ حوايل
، قـدم  ذا القرارهل ووفقاً.  يف البعثة  عضواً آخر وحيداً   شينكني من اململكة املتحدة      ة كريستني البعثة، والربوفيسور 

األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املساعدة اإلدارية والتقنية واللوجستية الالزمة لتمكني              
  .البعثة من تنفيذ واليتها

). A/HRC/5/20( إىل اجمللس حددت فيهما اجلهود املبذولة لتنفيذ واليتها          مؤقتنيوقدمت البعثة تقريرين      - ٢
  . ٢٠٠٨مايو /رير هو التقرير النهائي للبعثة عقب سفرها إىل بيت حانون يف أياروهذا التق

  معلومات أساسية -  ثانياً
   تنفيذ الوالية-  ألف

إسرائيل يف هذه ورفضت حكومة . حاولت البعثة، يف ثالث مناسبات، السفر إىل بيت حانون عرب إسرائيل  - ٣
ع البعثة للسفر عرب إسرائيل هو رغبة اخلرباء يف مقابلـة اجلهـات             كان داف و.  التعاون مع البعثة   احملاوالت الثالث 

واالستماع إىل وجهة نظرها، مبن يف ذلك األفـراد         ) احلكومية، والعسكرية، وغري احلكومية   ( اإلسرائيلية   الفاعلة
ورأت البعثـة أن    . الذين يعيشون يف مناطق جنوب إسرائيل والواقعون حتت خطر اهلجمات بالصورايخ من غزة            

االستماع إىل وجهات نظر هذه اجلهات وأخذها يف االعتبار يقودان، باإلضافة إىل عوامل أخرى، إىل معاجلة أي                 
 ملوقف احلكومة اإلسرائيلية الذي مل يتغري، قررت ونظراً.  تتصوره حكومة إسرائيل٣/١-  د إعدم توازن يف القرار 
  . عرب مصر السفر إىل بيت حانون٢٠٠٨يناير /البعثة يف كانون الثاين

 العتبـارات أمنيـة     ونظراً. ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩ إىل   ٢٧سافرت البعثة إىل بيت حانون يف الفترة من         و  - ٤
 يف غزة، فقد ُحددت إقامة البعثة يف غزة بيومني  اليت تضطلع هبا األمم املتحدةولتأثري الزيارة على العمليات اليومية

 هبـم   التقتعمال البعثة، مبا يف ذلك أمساء املنظمات واألفراد الذين          ويتضمن املرفق هبذا التقرير جدول أ     . وليلتني
  .)انظر املرفق (البعثة

   الوالية-  باء

 الوالية الرئيسية للبعثة يف السفر إىل بيت حانون لتقييم حالة الضحايا، وتلبية احتياجات الناجني،               متثلت  - ٥
. يني الفلسطينيني من املزيد من االعتداءات اإلسرائيلية      ماية املدن الكفيلة حب وتقدمي توصيات بشأن السبل والوسائل      

  :وقد فسر اخلرباء هذه الوالية الرئيسية آخذين يف االعتبار ما يلي
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قتل املدنيني بوصفه والسياق الذي وفره القرار يف جممله، مع إشارة خاصة إىل العقاب اجلماعي؛         )أ(  
نساين الدويل؛ والقانون اإلنساين الدويل املنطبق على املوظفني         لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإل      جسيماً انتهاكاً

  الطبيني؛ وتدمري املنازل واملمتلكات واهلياكل األساسية يف بيت حانون؛

 قبل أن تتمكن البعثة من السفر إىل بيت حانون والتغيريات يف البيئـة املاديـة                 شهراً ١٨التأخري لفترة     ) ب(  
  غزة يف هذه الفترة، وأبرز تلك التغيريات تشديد احلصار اإلسرائيلي على غزة؛والسياسية يف بيت حانون ويف 

  ".ضحية"التعريف القائم على احلقوق ملصطلح   )ج(  

   املنهجية-  جيم

  :اتبعت البعثة، يف تنفيذ واليتها، منهجية اضطلعت من خالهلا بالتايل  - ٦

  عملت لضمان أن تظل أنشطتها ضمن واليتها؛  )أ(  

  احلالة الفعلية لالستعراض يف سياق أوسع لألحداث يف غزة؛أخضعت   )ب(  

   لتلقي األدلة واملعلومات واآلراء من األطراف املعنية؛ شامالًاعتمدت هنجاً  )ج(  

   عن فحص املواقع؛ركزت على اإلفادات املباشرة للشهود والناجني من عمليات القصف، فضالً  )د(  

  ن وجهة نظر القانون الدويل وحقوق اإلنسان؛لت املعلومات اليت حصلت عليها محلّ  )ه(  

  سعت إىل احترام قواعد حقوق اإلنسان يف تنفيذ واليتها؛  )و(  

  .سعت إىل إبقاء األطراف املعنية على علم بالتطورات يف جهودها الرامية إىل تنفيذ واليتها  )ز(  

 مـن   اًتقدميها عدد من   الرغم   من السلطات اإلسرائيلية على   رمسي  وتأسف البعثة لعدم تلقيها أي إسهام         - ٧
مبا ( خاصة جلمع معلومات من اجملال العام تشري إىل مواقف احلكومة اإلسرائيلية وقد بذلت البعثة جهوداً. الطلبات

 على معلومات إىل احلصولكما سعت اللجنة  .  استندت إليها مواقف اللجنة    ووقائعذات الصلة،   ) يف ذلك اجليش  
  . وتلقتها بالفعلإلسرائيليةمن املنظمات غري احلكومية ا

وتود البعثة تأكيد أمهية سفرها إىل بيت حانون لتشهد مباشرة حالة الضحايا والناجني مـن عمليـات                   - ٨
القصف، وعلى وجه اخلصوص لتدرك احملنة القاسية اليت يعيشها ضحايا القصف والسكان من جـراء احلـصار                 

وقد شعرت  .  عن طريق تقارير أطراف ثالثة عن احلالة       سوى جزئياً  ُينقل   الفعمق هذه املعاناة اإلنسانية     . املستمر
البعثة بأنه جيب عليها الذهاب إىل غزة حىت وإن كان ذلك على مضض عرب مصر، وذلك لتعرب بوجودهـا عـن                     

 الذي جلـس    إزكيال حال النيب    يف ذلك تشبه إىل حد كبري     تضامن اجملتمع الدويل مع الشعب الذي يعاين، حاهلا         
  .مع رفاقه يف منفاهم يف بابل، أو حال أصحاب أيوب يف معاناته مصعوقاً
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مبا يتمشى مع قرارها تلقي إسهامات      ،  أعضاء محاس يف أثناء وجودها يف غزة      كبار  اجتمعت البعثة مع    و  - ٩
 السلطة الفلسطينية جبهودها وذلك عن طريق البعثـة         ة كما أخطرت البعث    ذات الصلة،  الفاعلةمن مجيع اجلهات    

  . يف جنيف ومكتب الرئيس يف رام اهللالدائمة

   القانون الواجب التطبيق-  دال

سيما قـانون   ، أحد أطر القانون الدويل، والعليها املعروضة والوقائعطبقت البعثة، يف تفسريها لواليتها    - ١٠
  ).٥ و٤، الفقرتان ٣/١- قرار جملس حقوق اإلنسان د إ(حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل 

وقد ُوصفت هذه السيطرة، مبا يف ذلك . )١( وتقع غزة حتت السيطرة الفعلية إلسرائيل، وهي بالتايل حتتلها  - ١١
، يف عدد من التقارير املقدمة إىل اجمللس وإىل اجلمعية      ٢٠٠٥سبتمرب  /يف الفترة منذ فك إسرائيل ارتباطها يف أيلول       

د هذه السيطرة مباشرة، وليس أقلـها الـصعوبات         وقد متكنت البعثة من أن تشه     ). A/HRC/4/17نظر  ا(العامة  
كما شهدت البعثـة    . املطولة اليت واجهتها البعثة نفسها يف الوصول إىل املنطقة بدون تعاون من جانب إسرائيل             

ومتكنت . طائرات استطالع بدون طيارمراقبة القوات اإلسرائيلية الدائمة لغزة، وما يثري الدهشة أكثر أهنا تتم من       
على جوانب أساسية من احلياة اليومية لسكان غزة، وعلى بالفعل  من أن ترى كيف أن إسرائيل تسيطر يضاًالبعثة أ

وقد وصف أحد السكان احلالة .  عند زيارة البعثة للمنطقةوجه اخلصوص وقف إمدادات الوقود الذي كان سارياً
 علـى   وجبة الغداء، وما لو سيتنقلون سرياً     إسرائيل تقرر لسكان غزة ما سيأكلون يف        : " التالية بالعباراتللبعثة  

  ".األقدام أم بسياراهتم، وما إذا كان أطفاهلم سيذهبون إىل املدارس أم ال

وإسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، عليها التزامات جتاه السكان يف غزة مبوجب كـل مـن                  - ١٢
فإسـرائيل  .  قصف بيت حانون   ينطبقان على  وكالمها   القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،      

 معاهداتواملوقف الثابت هليئات     .)٢(طرف يف ستة من الصكوك الدولية التسعة الرئيسية اخلاصة حبقوق اإلنسان          
 يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، تظـل        طرفاًحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة هو أن إسرائيل، بوصفها          

نفيذ التزاماهتا املتصلة حبقوق اإلنسان مبوجب االتفاقيات يف األرض الفلسطينية احملتلة اليت تقع حتت              مسؤولة عن ت  
 حملكمة العدل الدولية اليت قررت يف فتاواها، بشأن قضية          الفقه القضائي دعمه  ي املوقف   ا وهذ .)٣(سيطرهتا الفعلية 
اضي الفلسطينية احملتلة، أن السلطة احملتلة تظل مسؤولة عن  واآلثار القانونية لبناء اجلدار يف األرأفريقياجنوب غرب 

  .التزاماهتا مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة يف األرض احملتلةبالوفاء 

                                                      

 .١٧٤- ١٧٣، الفقرتان ٢٠٠٥، حمكمة العدل الدولية، مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا )١(

ون  كـان  ٣صدقت إسرائيل على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري يف                )٢(
 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية       ؛؛ وعلى العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٩٧٩يناير  /الثاين

واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛                
 .١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣ال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية حقوق الطفل يف واتفاقية القضاء على مجيع أشك

، A/60/38انظر، مثالً، املالحظات اخلتامية بشأن إسرائيل يف تقرير جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،  )٣(
  .٢٤٣الفقرة 
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ومن ناحية القانون اإلنساين الدويل، فإن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، عليها مسؤوليات               - ١٣
واتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبمايـة      )  كقانون دويل عريف   املقبولة(واعد الهاي   مبوجب عدة صكوك من بينها ق     

  .املدنيني يف وقت احلرب

وتشمل والية البعثة كذلك التزامات األطراف األخرى يف الرتاع مبقتضى القانون اإلنـساين، وأمههـا                 - ١٤
فاجلماعـات  . )٦، الفقرة   ٣/١-  اجمللس دإ  قرار (املقاتلون الذين يطلقون الصورايخ من قطاع غزة داخل إسرائيل        

 ٣ بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة       مقيدة،  املقبولة اللتزاماهتا مبقتضى القانون اإلنساين الدويل       املسلحة، وفقاً 
وجيب عليها أن حتترم وتضمن احترام مبادئ التمييز والتناسب وااللتزام بعمل االحتياطـات             . من اتفاقية جنيف  

فتصويب  . لتاليف فقدان أرواح املدنيني وإصابتهم وإصابة األعيان املدنية، أو خفض ذلك إىل أدىن حد              الضرورية
الصورايخ حنو األهداف املدنية انتهاك هلذا االلتزام، كما أنه يعرض املدنيني الفلسطينيني للخطر بإطالق الصواريخ               

  ).ة، املناطق السكنيمثالً(من املناطق املدنية أو بالقرب منها 

  وسياقه ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ يفقصف بيت حانون  -  ثالثاً
   السياق-  ألف

 ٣٥ ٠٠٠تقع بلدة بيت حانون بالقرب من احلدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة، ويقطنها أكثر مـن                  - ١٥
انية عاليـة   وكما هو احلال يف مدن وبلدات قطاع غزة، فإن الكثافة السك          .  يف املائة الجئني مسجلني    ٧٠نسمة،  

.  واملكتظة بالسكان  طوابق ٥- ٣البلدة، وهتمني عليها املنازل ومباين الشقق السكنية اليت تتكون من           هذه   يف   جداً
ومتكنت البعثة، خالل زيارهتا للبلدة، من تقدير طابع البلدة احلضري الكثيف، واملزارع احمليطة هبـا، وحـدائق                 

ا من خط اهلدنة مع إسرائيل الذي حييط بالبلدة من الشمال واجلنوب             عن قرهب  ، فضالً  الزراعية الزيتون والدفيئات 
وشاهدت البعثة الدمار الشاسع الذي حلق باملنازل واملمتلكات والتلف الذي          .  متر ١ ٠٠٠والشرق على مسافة    

  .أصاب األراضي الزراعية يف املنطقة احلدودية نتيجة للتوغالت اإلسرائيلية

 وآثـاره   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨قصف بيت حانون بتاريخ     دقيق ل قييم  تإجراء  ومن غري املمكن      - ١٦
وتوضح هذه األحداث، إىل حد كبري، الوضع اهلش الذي وجد فيـه أهـل              . بدون النظر يف سلسلة األحداث اليت سبقته      

  .ا يف اهلجومنوفمرب، كما توضح مدى كفاية االستجابة بشأن من أُصيبو/ تشرين الثاين٨يوم البلدة أنفسهم صبيحة 

، تـدهورت األوضـاع الـسياسية       ٢٠٠٦عقب انتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيين يف أوائل عام         و  - ١٧
.  يف مجيع األراضي الفلسطينية احملتلة، ولكن على وجه اخلصوص يف غزة           شديداً واالقتصادية واالجتماعية تدهوراً  

تقارير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف  يفسيما  ، الأخرى مواضعوقد ُوصف هذا الوضع بالتفصيل يف 
ن الفلسطينيني من عامـة     إويكفي القول هنا    ). A/HRC/4/17نظر  ا (١٩٦٧األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام      

قد )  إىل دخل األسرة املعيشية    استناداً( للبنك الدويل، فإن الفقر      ووفقاً. الشعب هم الضحية الرئيسية هلذه األزمة     
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 يف املائة من السكان، وبلغت نسبة من يعتمدون على أحد أشكال املساعدة اليت تقدمها               ٦٧اد ليصل إىل نسبة     ز
  .)٤( يف املائة٨٠األمم املتحدة حنو 

أوضاعاً  من اخلوف على السكان الذين يعانون        ويف الفترة نفسها، أضفى النشاط العسكري املتزايد جواً         - ١٨
، أطلق ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩سيق الشؤون اإلنسانية، ومنذ فك االرتباط حىت  ملكتب تنووفقاً. أصالًهشة 

وأسـفرت  .  غارة جوية على قطاع غـزة      ٥٥٠ قذيفة مدفعية، وقام بأكثر من       ١٥ ٠٠٠اجليش اإلسرائيلي حنو    
 فإن   ملا ذكرته إسرائيل   ووفقاً. من سكان غزة  )٥(١ ٥٢٧ وجرح   ٥٢٥هجمات اجليش اإلسرائيلي عن مقتل حنو       

أطلـق   وخالل الفترة نفـسها،   . )٦(معظم عملياهتا العسكرية يف غزة كان هدفها وقف نشاط إطالق الصورايخ          
  .)٧( إسرائيلي٤١ من صواريخ القسام داخل إسرائيل، ما أدى إىل إصابة ١ ٧٠٠املقاتلون الفلسطينيون على األقل 

" عملية أمطار الصيف" اليت أُطلق عليها ٢٠٠٦ وبلغ الرتاع ذروته بالتوغالت اإلسرائيلية يف صيف وربيع  - ١٩
 تشرين ٨على التوايل، وقد ركزت األخرية على بيت حانون يف األسبوع الذي سبق مباشرة يوم " غيوم اخلريف"و

، مبا فيها إفادات الشهود اليت قُدمت إىل البعثـة، أن هـذه             الكم الكبري من املعلومات   ويتضح من   . نوفمرب/الثاين
سيما فيما   ، وال التنقل حرية   وأعاقتدمت سكان البلدة، وأضعفت إمكانية تقدمي اخلدمات الطبية،         العملية قد ص  

 قذيفـة   ٦٦ قذيفة مدفعيـة و    ٢٣٩وقد أطلق اجليش اإلسرائيلي، يف أثناء التوغل،        . يتصل بعملية إخالء اجلرحى   
مرة كـل   ، وال ُيرفع سوى      للتجوال أبقى السكان يف منازهلم      وفرضت إسرائيل حظراً   .)٨(جو -  صاروخية أرض 

 سنة ٤٠ إىل ١٦ الذين تتراوح أعمارهم من   من السكان الذكور  واقتيد مئات   . ملدة ثالث أو أربع ساعات    يومني  
وقُطعت أغلبية خدمات الكهرباء واملياه     . )٨(من منازهلم إىل مركز احتجاز إسرائيلي يقع مشال البلدة الستجواهبم         

ة، مبا فيها حركة سيارات اإلسعاف، وأصبحت مرهونة باحلصول على تصريح           واهلاتف يف البلدة؛ وقُيدت احلرك    
مسبق من اجليش اإلسرائيلي؛ وقامت الدبابات واجلرافات اإلسرائيلية هبدم عدد كبري من املنازل واملباين األخرى،               

  ُعطلـت كـذلك و. كما اقتلعت أشجار الفاكهة والزيتون؛ وجرفت الطرق وشبكات املياه والصرف الـصحي        
وأُغلقت املدارس اليت تديرها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف             . اخلدمات التعليمية 

وتشري التقديرات إىل أن األضرار النامجة عن العملية        .  تلميذ ١٠ ٥٠٠، واليت تضم حنو      ملدة أسبوع  الشرق األدىن 
  . وحدة سكنية١ ٠٠٠ييد أو إصالح أكثر من  مليون دوالر، مبا يف ذلك إعادة تش٣٢جتاوزت مبلغ 

                                                      

 .٢٠٠٨مارس /، آذارالتطورات واآلفاق االقتصادية: الضفة الغربية وغزةالبنك الدويل،  )٤(

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقرير احلالة يف قطاع غزة،  )٥(

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٥" حمور النشاط اإلرهايب: بيت حانون"بيان وزارة اخلارجية اإلسرائيلية،  )٦(

 صـاروخاً   ٢ ٣٨٣، ضرب   ٢٠٠٧نوفمرب  / وحىت هناية تشرين الثاين    ٢٠٠١نوفمرب  /من تشرين الثاين   )٧(
مركـز معلومـات    .  آخرين معظمهم من املدنيني    ٤٣٣ أشخاص وجرح    ١٠جنوب إسرائيل، وهو ما أسفر عن مقتل        

 Israeli Intelligence Heritageاملخابرات واإلرهاب التابع للمركز اإلسرائيلي للمخابرات والتراث وختليد ضحايا احملرقة 

& Commemoration Center. 

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩اإلنسانية، تقرير احلالة يف قطاع غزة، مكتب تنسيق الشؤون  )٨(
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كانت اآلثـار الـيت   نوفمرب، / تشرين الثاين٨ الذي حدث يف  ومن األمور املتصلة بصفة خاصة بالقصف         - ٢٠
 ملكتـب   ووفقاً. على اهلياكل األساسية للخدمات الصحية يف بيت حانون       " غيوم الربيع " عملية التوغل    أحدثتها

توقف نظام الرعاية الصحية األولية عن العمل بصورة فعلية يف أثنـاء التوغـل ألن       تنسيق الشؤون اإلنسانية فقد     
املوظفني التابعني لوزارة الصحة، ولوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن،               

 حانون قد افُتـتح قبـل   بيتوكان املستشفى يف   .)٩(وللعيادات احمللية مل يتمكنوا من الوصول إىل أماكن عملهم        
 ملنظمة الصحة العاملية فإنه مل يكن يعمل بالكامـل وقـت التوغـل    ووفقاً.  من عملية التوغل فقطمخسة أسابيع 

 واستمعت البعثـة إىل     .)١٠(لةج وفرز حاالت املرضى لتحديد احلاالت العا       لتقدمي الرعاية األولية   وُخصص مركزاً 
 ساعة ٢٤ ملدة  املستشفىوحتدثوا عن عمل    .  وممرضة وسائق عربة إسعاف    إفادات مدير املستشفى وأحد اجلراحني    

 عندما التجأ وتفاقم الوضع اخلطري أصالً. كهرباءشبكة الأثناء التوغل يف ظروف انعدم فيها املاء وخدمات اهلاتف و
ظفي نوفمرب، األمر الذي فرض أعباء إضـافية علـى مـو         / تشرين الثاين  ٣ يف شخص   ١ ٥٠٠إىل املستشفى حنو    

كما قيد اجليش اإلسرائيلي الدخول إىل املستشفى واخلروج      . )١١(املستشفى لتوفري الطعام وأماكن نوم لذلك العدد      
  .)١٢(وقد قُتل يف أثناء العملية اثنان من املساعدين الطبيني. منه، وأعاق عمل سيارات اإلسعاف اليت تنقل املصابني

، )١٣(ائيلي منازل يف بيت حانون يف وقت من األوقات لساعات     ويف أثناء التوغل احتل أفراد اجليش اإلسر        - ٢١
وقـال أحـد    . مبا يف ذلك مرتل عائلة العثامنة الذي احُتل مرتني األوىل ملدة أربع ساعات والثانية ست ساعات               

  ".عائلةتقطنه إهنم يعرفون من ينام يف كل غرفة، ويعرفون أنه مرتل "الشهود 

 ومجاعـات حقـوق اإلنـسان الدوليـة         )١٤(كاالت األمم املتحدة لإلغاثة   وتشري األرقام اليت أوردهتا و      - ٢٢
 تشرين  ٨ الذي وقع يف     اهلجومجبانب ضحايا   ( إىل أن عدد الفلسطينيني الذين قُتلوا يف أثناء عملية التوغل            )١٥(والفلسطينية

 آخـرين   ٢٥٠ر إىل أن حنـو      كما تشري التقاري  .  مدنياً ٣٩، مبن فيهم على األقل      ٨٢ و ٧٧يتراوح ما بني    ) نوفمرب/الثاين
  .كما قُتل جندي إسرائيلي واحد يف أثناء العملية.  امرأة٥٨ و طفال٦٧ًأُصيبوا جبروح، مبن فيهم على األقل 

                                                      

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣املرجع نفسه،  )٩(

 . أسّرة للطوارئ، وغرفيت عمليات وخمترب٦ سريراً، و٤٢يشتمل املرفق على  )١٠(

 .نداء عاجلوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،  )١١(

الفرق الطبيـة الفلـسطينية     "؛ املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      تقرير احلالة منظمة الصحة العاملية،     )١٢(
 .٢٠٠٧مايو /، أيار"تتعرض للهجوم

؛ منظمة العفو ، نداء عاجلوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن          )١٣(
 .٢٠٠٦ديسمرب /، كانون األول" الطريق املسدود:إسرائيل واألراضي احملتلة"الدولية، 

؛ وكالة  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقرير احلالة يف قطاع غزة،           )١٤(
 .نداء عاجلاألمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، 

 من منظمات حقوق    ١١بيان أصدرته   "  حانون مجاعات حقوق اإلنسان الفلسطينية تدين جمزرة بيت      " )١٥(
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨اإلنسان الفلسطينية، 
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وعلـى  (نوفمرب / تشرين الثاين٨ اليت وقعت يفالبعثة إىل أن األحداث اليت سبقت عملية القصف وختلص    - ٢٣
كانت هلا آثار مباشرة وسلبية علـى  ) نوفمرب/ تشرين الثاين٧ إىل ١وجه اخلصوص عمليات التوغل يف الفترة من       

كما عاش سكان   . فقد أعاد اجليش اإلسرائيلي إحكام سيطرته على السكان       . حالة الضحايا والناجني من القصف    
بيت حانون يف حالة من الذعر والقلق الدائمني، وصدمتهم أعداد القتلى واملصابني الذين شـاهدوهم، وتـدمري                 

  .متلكات، والغموض بشأن ما سيحدث الحقاًامل

   ونتائجها املباشرة٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ األحداث اليت وقعت يف -  باء

نوفمرب من عدد من    / تشرين الثاين  ٨ اليت وقعت يف  تلقت البعثة معلومات عن عملية قصف بيت حانون           - ٢٤
. ود والناجني من القصف والشرطة وموظفي املستشفيات       الشه  املباشرة املقدمة من   فاداتاإلاملصادر، مبا يف ذلك     

وعلى الرغم مـن  .  من احلقائق ستوردها فيما يليوأدركت البعثة، من كافة هذه املعلومات وقوهتا املؤيِدة، عدداً  
 مل يصبهما سوى قدر ضئيل مـن  انفعاالهتم فإن قدرة الشهود على تذكر األحداث وقوة        شهراً ١٨التأخري لفترة   

الذي أحدثه   بدرجة كبرية نتيجة للتأثري الكبري       وعلى حنو مماثل، فقد بدا الدليل املادي على اهلجوم قائماً         . الوهن
 أية إصالحات ذات بال للممتلكـات       إجراء ملم يف منطقة حضرية، وكذلك بسبب عدم         ١٥٥قذائف  القصف ب 
 الذين مت اهلجومفبعض ضحايا . للهجوموقد أتاح التأخري، بطريقة ما، للفريق فرصة عمل تقييم متوازن . املتضررة

ومتكن الضحايا والناجون مـن اإلدالء      . عالجهم يف إسرائيل أو يف مصر قد عادوا وصار بإمكان البعثة مقابلتهم           
كمـا  .  اليت أعقبت القـصف   شهراً ١٨ لابشهاداهتم بشأن تأثري االعتداء على أنفسهم وعلى أسرهم خالل فترة           

وال . التقييمات اليت أجرهتا أطراف أخرى، مبا فيها وكاالت األمم املتحدة يف غـزة            استفادت البعثة من عدد من      
 بل إن ما يتوخاه هو أن يـستند إىل اإلفـادات         روايات مجيع الضحايا والناجني،     سرد  ميكن هلذا التقرير أن يعيد      

  . على الضحايا والناجنياملقدمة إىل البعثة حىت يعطي اجمللس أدق صورة ممكنة لعملية القصف وآثارها املستمرة

 ساعة ٢٤ يف الصباح الباكر، أي بعد حنو ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨وقد حدث القصف يوم األربعاء   - ٢٥
وكان سكان البلدة، مبن فـيهم عائلـة        ". غيوم اخلريف "من انسحاب اجليش اإلسرائيلي من البلدة وإمتام عملية         

وقد حتدث األشـخاص الـذين      . الطبيعية بعد الصدمة اليت سببها التوغل     العثامنة، قد بدأوا يف العودة إىل حياهتم        
نوفمرب بوصفها املرة األوىل اليت خيلدوا فيها هم وأطفاهلم مرة أخـرى إىل             / تشرين الثاين  ٧قابلتهم البعثة عن ليلة     

وأشار آخر إىل . زاًوذكرت إحدى الناجيات أهنا كانت الليلة األوىل اليت تصنع فيها خب".  بشكل معقولالنوم ليالً"
  . من البيتأهنا كانت املرة األوىل اليت يستيقظ فيها ويذهب ألداء الصالة يف املسجد بدالً

 يف ضاحية املدقة  من املدفعية اإلسرائيلية مرتال١٥٥ً، أصابت أول قذيفة  صباحا٣٥/٥ًويف حوايل الساعة   - ٢٦
 قذيفة يف   ١٢ هاعة اليت أعقبت ذلك سقط ما جمموع      وخالل حنو نصف الس   . املأهولة بالسكان مشايل بيت حانون    

 متر من خط ٨٠٠ شارع محد، والذي يقع على بعد حنو  الغريب منانباجل هكتار على طول ١,٥ب مساحة تقدر 
كمـا  . وقد أصابت القذائف ستة منازل واملناطق احمليطة هبا يف شارع محد وكذلك الطرقات بني املنازل              . اهلدنة

وقد رأت البعثة التدمري الواسع الذي أحدثته القذائف، مبـا يف           .  متراً ٥٠مساحة قطرها   سقطت ست قذائف يف     
ذلك الثقوب اليت أحدثتها يف اجلدران واألرضيات املصنوعة من اخلرسانة املسلحة، كما رأت الضرر الذي أحدثه                

اة، حصلت عليها البعثة القـذائف      وتبني صورة بالفيديو، التقطها أحد املصورين اهلو      . االنفجار يف املباين اجملاورة   
  . ثانية١٥الثالث األخرية تسقط على فترات مدهتا دقيقة واحدة و
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 عائدين  -   كما هو احلال بالنسبة إىل عدد من الرجال        -  وكان ضحايا القصف إما نائمني يف منازهلم أو         - ٢٧
رحى وسط ساكنيه، هرب معظـم       موقعة قتلى وج   وبعد القذيفة األوىل اليت أصابت مرتالً     . من أداء صالة الفجر   

وتواصل سقوط املزيد من القـذائف يف      . ومبجرد أن أصبحوا يف الشارع جتمعوا ملساعدة من أُصيبوا        . السكان إىل الشارع  
وذكر آخرون  . وهرب عدد من الناجني إىل احلقول القريبة      . الشوارع والطرقات احمليطة مسفرة عن قتل وجرح العشرات       

  . ستوفر هلم السالمةريز القريب معتقدين أن املنشأة اإلسرائيلية املوجودة هناك أهنم هربوا حنو معرب إي

فالعائالت اليت أيقظتها القذيفة األوىل فـرت مـن   .  مرعباًوترسم األدلة اليت حصلت عليها البعثة منظراً      - ٢٨
هت منظـر أحـد     وقد وصفت إحدى األمهات كيف أهنا واج      . منازهلا إىل الشارع حيث يتناثر القتلى واجلرحى      

كما حتدث . أطفاهلا جبرح مفتوح يف اجلمجمة يف حني كانت حتاول مساعدة آخر يف إرجاع أمعائه إىل داخل بطنه
وبعد جتمع الناس وحماولتـهم     . آخر عن مساعدته والده املصاب على اخلروج من املرتل لُيقتل بقذيفة مباشرة عند الباب             

  قائماً مل يترك القصف أحداً   " ملا ذكره أحد الشهود،      ووفقاً. القذائف يف الشارع  تقدمي املساعدة للمصابني سقط املزيد من       
فقـد قُطعـت رؤوس     . يف الشارع من جراء طابع اإلصابات اليت سببها القصف        " تناثرت األطراف "كما  ". على قدميه 
  ".  نصفنيرأى أخاه مقطوعاً"نتاب إحدى األمهات القلق على ابنها الناجي الذي ااألطفال، و

وبعد مرور بعض الوقت على سقوط القذيفة األوىل، بدأ وصول املصابني بسيارات خاصة إىل مستشفى                 - ٢٩
ووصل إىل املستشفى خالل فترة وجيزة ما بني . بيت حانون، وقد فقد معظمهم أطرافهم أو تتطلب حالتهم بترها

سعاف من كافة أحناء غزة تقـدمي  وأعلن مدير املستشفى حالة الطوارئ وطلب إىل سيارات اإل  .  مصاباً ٤٠ و ٣٠
وتعرضت أول سيارة إسعاف تصل إىل موقع القصف نفسها للنريان، وهو ما اضطر سائقها ومساعده               . املساعدة

وتبني بعض الصور اليت حصلت عليها البعثة، واملتعلقة مبنظر مستشفى بيت حانون عنـد وصـول                . إىل مغادرهتا 
كمـا أن   . ستشفى صغري مكتظ باملوظفني الطبيني والضحايا وعـائالهتم        للغاية مل   مزعجاً ضحايا القصف، منظراً  

املوظفني الطبيني الذين قابلتهم البعثة مل يصفوا الصدمة يف التعامل مع ضحايا االعتداء فحسب، بل كذلك اإلجهاد 
  .املذكورة أعاله" غيوم اخلريف"الذي أصاهبم عقب اجلهود اليت بذلوها يف أثناء عملية التوغل 

وقد .  نساء٦ أطفال و٧ يف احلال أو إصابتهم إصابة قاتلة، مبن فيهم    مدنياً ١٩وأسفر القصف عن مقتل       - ٣٠
  . جبروح شخصا٥٠ًكما أُصيب يف اهلجوم أكثر من . ، من عائلة العثامنةكان مجيع القتلى، عدا واحداً

وهرعـت  .  يف غزة  راً مل يكن متوف   وتطلبت حاالت عدد من أصحاب اإلصابات األكثر خطورة عالجاً          - ٣١
 ملا  ووفقاً.  املوافقة على نقل املصابني إىل املستشفيات اإلسرائيلية       ملتمسنيعائالت املصابني مباشرة إىل معرب إيريز       

 ١٢ذكره بعض الناجني، فإن املوافقة على نقل بعض املصابني إىل املستشفيات اإلسرائيلية مل تأت سوى بعد حنو                  
الناجون كيف أن العقبات الكبرية كانت توضع يف طريق األفراد املـسافرين إىل        وذكر  . ساعة من عملية القصف   

  :إسرائيل لعالج طارئ، وعلى وجه اخلصوص ما يلي

وُيعد . رفض السلطات اإلسرائيلية يف بعض احلاالت أن يرافق الشخص املصاب أحد أفراد عائلته  )أ(  
   أقارهبم؛ أقربن يسافرون بدون رفقةهذا األمر مصدر أسى يف حاالت كبار السن واألطفال الذي
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رفض سيارات اإلسعاف اإلسرائيلية نقل املصابني من معرب إيريز إىل املستشفيات اإلسرائيلية قبل               )ب(  
  . اللجنة الدولية للصليب األمحر هذه الرسوم الحقاًسددتوقد .  بضعة آالف شيكل فوراًُتدفعأن 

نوفمرب إىل مستشفيات / تشرين الثاين ٨ الذي وقع يف  ا اهلجوم   وأُحيل على األقل مخسة مصابني من ضحاي        - ٣٢
  . يتوفر يف غزة؛ كما ُنقل ثالثة آخرون إىل القاهرة يف رحلة منهكة عرب سيناءالإسرائيلية خمتلفة للعالج الذي 

وقد جاءت ردود الفعل سريعة على أخبار القصف، إذ صدرت إدانات من السلطة الفلسطينية واألمـني            - ٣٣
الـدول  بعـض    عن    فضالً ،)١٨( ووكاالت املعونة العاملة يف غزة     )١٧( واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان    )١٦(العام

، اعتمدت اجلمعية العامة يف     ٣/١-  اليت اعتمد فيها القرار د إ      الدورة االستثنائية للمجلس  وباإلضافة إىل   . األعضاء
 عن أسفها ملا قام به اجليش اإلسرائيلي مـن    الذي أعربت فيه   ES-10/16 القرار   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠

وطلبت اجلمعية . سيما قتل الكثري من املدنيني الفلسطينيني يف بيت حانون  على قطاع غزة، وال    هجمات عسكرية 
  .ولكن مل حيدث ذلك قط. اهلجوم بعثة لتقصي احلقائق بشأن تشكيلمن األمني العام 

   الرد اإلسرائيلي وتربيرات القصف-  جيم

 ملقتل الفلسطينيني املدنيني يف اأسفهم"عقب القصف، أعرب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اإلسرائيليني عن   - ٣٤
وأعرب اجليش اإلسرائيلي  .)١٩("مساعدة إنسانية عاجلة ورعاية طبية فورية للمصابني "وعرضا تقدمي" بيت حانون

تق منظمات اإلرهاب الـيت تـستعمل       املسؤولية عما حدث تقع على عا     "كذلك عن أسفه، ولكنه شدد على أن        
، وتنفذ اهلجمات اإلرهابية وتطلق صواريخ القسام علـى مراكـز           "بشرية دروعاً"السكان املدنيني الفلسطينيني    

من املؤسف أنه، يف أثنـاء      " اخلارجية   ة وزير توقال. )٢٠(السكان اإلسرائيليني متحصنة بأماكن مأهولة بالسكان     
  .)٢١("ا حدث هذا الصباح، تقع حوادث مؤسفة مثلماملعارك

، أعلنت إسرائيل إجراء حتقيق يف قصف بيت حانون صـباح ذلـك             ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ ويف  - ٣٥
اليوم، مصرحة بأن القذائف مل ُتطلق على مناطق املدنيني يف بيت حانون بصورة متعمدة، بل باألحرى نتيجة خطأ 

وقد أُبلغت البعثة أن املدفعية مل ُتستعمل       .  انتظار نتائج التحقيق   كما أُوقف استعمال املدفعية يف غزة يف      . )٢٠(تقين
  .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨يف غزة منذ 

                                                      

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨بيان األمني العام،  )١٦(

األمم املتحدة، نشرة صحفية يف قطاع غزة، األمم املتحدة تشجب االنتهاكات اجلماعية ضد املدنيني،               )١٧(
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩، ""Aid agencies condemn Gaza carnageة اإلذاعة الربيطانية، هيئ )١٨(

 PM Olmert and DM Peretz"، ٢٠٠٦نـوفمرب  / تشرين الثاين٨بيان وزارة اخلارجية اإلسرائيلية،  )١٩(

express regret at death of Palestinian civilians." 

 ". على اإلدعاءات الفلسطينية بوقوع ضحايا مدنيني يف بيت حانونردود الفعل األولية"املرجع نفسه،  )٢٠(

 ."بيان وزيرة اخلارجية ليفين: بيت حانون"املرجع نفسه،  )٢١(
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 ١٥وبعـد  . )٢٠(عني اجليش اإلسرائيلي جلنة حتقيق داخلية من العسكريني يترأسها ضابط رفيع املستوى و  - ٣٦
عدم اختاذ أي إجراء "ئب العام العسكري الذي قرر  من تاريخ القصف، قدمت اللجنة نتائج التحقيق إىل الناشهراً

للبيان الـصحفي الـذي أصـدرته وزارة         ووفقاً .)٢٢("سؤول عسكري فيما يتعلق هبذه احلادثة     قانوين ضد أي م   
  :اخلارجية اإلسرائيلية، فإن أسباب ذلك القرار كانت ما يلي

  ؛مل يكن قصف املدنيني متعمداً  )أ(  

ل خطري ونادر احلدوث يف نظام التحكم يف إطالق النار من املدفعيـة             يعزى اخلطأ مباشرة لعط   "  )ب(  
خطأ يف حتديد املدى أسفر، بغري علم، عن إطالق النار على           " أدى إىل    مما،  "وقت وقوع احلادثة   الذي كان عامالً  

  ؛"هدف خمتلف عن اهلدف املقصود يف البداية

إلشارة إىل صلة قانونية غري مباشرة بني سلوك من غري املمكن ا" لدرجة أنه لقد كان العطل نادراً  )ج(  
  .)٢٢("األشخاص املشاركني يف احلادثة وما نتج عنها

 يف عدد وقد طلبت البعثة احلصول على نسخ من التقريرين. ومل ُينشر تقرير اللجنة وال تقرير النائب العام  - ٣٧
 تـشكل ة أن عدم الشفافية هذا، يف عملية   وترى البعث . ، ولكن مل تتلق أي رد على طلبها حىت اآلن         من املناسبات 
  .، أمر مزعج للغاية مدنيا١٩ً الوسيلة الوحيدة للمساءلة بشأن مقتل اآلنبالفعل حىت 

ويبدو أن اجليش اإلسرائيلي يرى أنه مبا أن اخلطأ نتج عن عطل تكنولوجي، ال ميكن أن تكون مثة عالقة                     - ٣٨
 سواء من صمموا هـذه التكنولوجيـا أو قـاموا بتركيبـها أو              من جانب األفراد،  ) ومن مث ال مسؤولية   (سببية  
 وتالحظ البعثة أن التقارير الصحفية اليت تناولت التحقيق نسبت إىل مصادر عسكرية أهنا اقترحت أنه .)٢٣(تشغيلها

من األجدر النظر فيما لو كان من املمكن، على الرغم من ذلك، لفريق املدفعية تفادي وقوع احلادثة عن طريق                   "
متابعة "وتعزز توصيات التحقيق هذا االقتراح، إذ تطلب إحداها         ". أداء أفضل جودة ورصد دقيق لتلك املعدات      

  .)٢٤("بشرية ملكان وقوع القذائف باإلضافة إىل جهاز الرادار

 ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨ اليت وقعت يف   لعدد من املصادر، فإن رواية اجليش اإلسرائيلي لألحداث          ووفقاً  - ٣٩
 نوفمرب أو قبل ذلك ببعض الوقت، معلومـات تفيـد أن إطالقـاً            / تشرين الثاين  ٨تلقى اجليش، يوم    . هي التالية 

 وإحباط عملية إطالق الصورايخ علـى       لتقويضويف حماولة   . "للصواريخ سيتم من حقل بالقرب من بيت حانون       
. م على هدفني بالقرب من بيت حانون      مل ١٥٥ قذيفة   ٢٤، وجهت املدفعية اإلسرائيلية     "مراكز سكنية إسرائيلية  

 عشر قذيفة   اثنتالوقد سقطت ا  . ويف رأي اجليش فإن القصف املدفعي ملوقع حمتمل إلطالق الصورايخ رادع فعال           

                                                      

 ." التحقيق يف قصف بيت حانونينهيالنائب العام العسكري " نفسه، املرجع )٢٢(

 .لتحقيقالتكنولوجيا اليت يدعى أهنا معطوبة من صنع شركة إسرائيلية ذُكر أهنا ساعدت يف ا )٢٣(

 ١٠، "برييز يعيد تقييم سياسة قوات الدفاع اإلسرائيلية بشأن قصف مشايل قطاع غزة"صحيفة هاآرتز،  )٢٤(
 .٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
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   من اهلدف احملـدد، وهـو        متراً ٤٥٠ من اجملموعة الثانية سقطت على بعد        ٦األوىل يف املكان الصحيح، غري أن       
  .)٢٥( املدنينيما أسفر عن وقوع إصابات وسط

 قذيفة ضربت املنطقـة     ١٢فتقارير عديدة تبني أن     . ويتعارض هذا الرأي مع املعلومات اليت تلقتها البعثة         - ٤٠
قصف يف حقل بالقرب    حدوث  ومل تتلق البعثة أي دليل على       .  قذيفة ١٣احمليطة بشارع محد، ورمبا كان عددها       

ويف احلقيقة، تشري إفادات الشهود إىل أنه حـىت  . بشريةمن بيت حانون قبل القصف الذي أسفر عن اإلصابات ال  
قبل القصف بفترة وجيزة كان معظم سكان بيت حانون نائمني أو يؤدون الصالة، وهو أمر كان من املمكن أن                   

وعالوة .  من املنطقة السكنية مترا٤٥٠ًيكون غري طبيعي إذا كانت نريان املدفعية الثقيلة قد ُوجهت فقط على بعد 
لك، تشري التحقيقات، اليت أجرهتا وحدة التخلص من األجهزة املتفجرة التابعة للشرطة الفلسطينية وسلمتها على ذ

 ملم أُطلقت من موقع شرق بيت حانون، كما أُطلقت ستة قذائف أخرى ١٥٥للبعثة، إىل أن ستة قذائف مدفعية 
من بطارية صواريخ واحدة، حسبما ذكر من مكان خمتلف جنوب شرق البلدة، وهو ما يوحي بأن اهلجوم مل ُيشن 

  .اجليش اإلسرائيلي، ولكن من بطاريتني

ويبحث الضحايا والناجون من القصف الذين التقتهم البعثة عن تفسري للقصف، والعبارة املتكررة هـي                 - ٤١
وعلق . وأعرب الكثريون عن شكهم يف اإلدعاء القائل بأن قصفهم حدث عن طريق اخلطأ". ملاذا حدث لنا هذا؟"

وأشار ".  قذيفة ١٢ميكن أن نصدق أن قذيفة واحدة سقطت عن طريق اخلطأ، ولكن ليس              "أكثر من واحد قائالً   
 كما  استطالع بدون طيار   طائراتمبا يف ذلك عن طريق      (آخرون إىل أن مستوى املراقبة اإلسرائيلية لبيت حانون         

كما قارن أحد الناجيني ما ُيدعى      .  للغاية ستبعداً م دقيق لدرجة جتعل خطأ هبذا احلجم أمراً      ) شهدت بذلك البعثة  
 عن اهلدف بالدقة اليت نفذت هبا إسرائيل اغتياالت يف األراضي            متراً ٤٥٠من خطأ يف بيت حانون أبعد القذائف        

 كان سيعرض اجلنود اإلسرائيليني املوجودين يف  مترا٤٥٠ًوأشار آخرون إىل أن خطأ يصل إىل       . الفلسطينية احملتلة 
  .  إيريز اجملاور خلطر القصف، وهذه خماطرة يرى الناجون أن اجليش اإلسرائيلي لن جيرؤ عليهامعرب

سيما منظمات حقوق اإلنسان، مـن أن        وتؤيد البعثة بقوة املوقف الذي عربت عنه جهات أخرى، وال           - ٤٢
ثل غزة، أمر غري مالئم استعمال املدفعية يف مناطق حضرية، وخباصة يف مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية م         

وما يضاعف خماطر هذا العمل .  للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسانباملرة ومن املرجح أن يكون خمالفاً
فيما خيص القصف املدفعي مـن      " منطقة األمان "ل ،  ٢٠٠٦ما ذُكر من خفض اجليش اإلسرائيلي، يف أوائل عام          

 فتكها املتوقع ملم اليت أُُطلقت على بيت حانون يبلغ نصف قطر مدى ١٥٥وقذائف املدفعية .  متر١٠٠ إىل ٣٠٠
وإطالق مثل هذه القذائف على بعد      .  متر ٣٠٠ متر، كما يبلغ نصف قطر مدى اإلصابة حىت          ١٠٠ إىل   ٥٠من  
ويف الدعوى الـيت    .  متر من املدنيني يبدو للبعثة إمكانية إحداثه إصابات يف وقت من األوقات شبه مؤكدة              ١٠٠

اعترفوا بأن اللوائح   "أثارهتا مجاعات حقوق اإلنسان ضد خفض منطقة األمان، ذُكر أن ضباط اجليش اإلسرائيلي              

                                                      

القصف اخلاطئ لبيت حانون من احملتمل أن يكـون         : جلنة قوات الدفاع اإلسرائيلية   "صحيفة هاآرتز،    )٢٥(
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩، "نتيجة خلطأ بشري أو تكنولوجي
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اجلديدة تعرض أرواح الفلسطينيني للخطر ولكنهم أصروا على أهنا ستساعد يف الرد على املقاتلني الفلـسطينيني                
  .)٢٦("الذين يطلقون الصورايخ على املدنيني اإلسرائيليني

   الضحايا والناجون-  عاًراب
ويف حني أن البعثة تعترف بأن      . متثلت الوالية الرئيسية للبعثة يف تقييم حالة الضحايا واحتياجات الناجني           - ٤٣

مجيع سكان غزة ضحايا لالحتالل ويعيشون حياة مضطربة باستمرار بسبب الواقع الـذي تفرضـه الـسيطرة                 
 على حالة ضحايا قصف بيت حـانون،        ، فإن البعثة ركزت حتديداً    اإلسرائيلية واخلوف من االعتداءات واإلهانة    

.  الذين قُتلوا يف القـصف      شخصاً ١٩ لافقد كان هنالك ضحايا كثريون خبالف       .  ملا تقتضي الوالية   وذلك وفقاً 
واهتدت البعثة يف حتديد الضحايا بالتعريف الوارد يف املبادئ األساسية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن احلـق يف                   

، مبا يف ذلك اإلصابة اجلسدية أو       بصورة فردية أو مجاعية   فضحايا القصف أشخاص عانوا الضرر      . )٢٧(نتصافاال
العقلية، أو املعاناة العاطفية، أو اخلسائر االقتصادية، أو املساس حبقوقهم األساسية بدرجة كبرية، وذلك نتيجـة                

حايا املباشرين، واألشخاص الذين أصيبوا بأضرار      للقصف؛ ويشمل هؤالء أفراد األسرة أو املعالني املباشرين للض        
وتالحظ البعثة أنه مل تكن هنالك متابعة منتظمة حلالة الضحايا . عند تدخلهم ملساعدة الضحايا أو ملنع وقوع ضرر

  .لتقييم التقدم واحتياجاهتم الطبية وغريها

لقصف والناجني منه وحتدثت إليهم،     ويف أثناء زيارة البعثة إىل غزة التقت بأكرب عدد ممكن من ضحايا ا              - ٤٤
ويرد فيما يلي العناصر الرئيسية لشهادة الضحايا والناجني والشهود واملنظمات غري . سيما أفراد عائلة العثامنة وال

 ملنهجية البعثة املوضحة أعاله، فقد تناولت البعثـة حالـة           ووفقاً.  عن مالحظات البعثة نفسها    احلكومية، فضالً 
. ات الناجني من منظور القانون الدويل بصورة عامة وعلى وجه اخلصوص حقـوق اإلنـسان              الضحايا واحتياج 

  جـسيماً  فاألوضاع املعيشية الصعبة للغاية اليت يواجهها مجيع سكان غزة يف العديد من احلاالت تشكل انتهاكاً              
، واملقرر اخلاص السابق )SG/SM/11429(وتتفق البعثة مع األمني العام . حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

)A/HRC/7/17(      واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان ،)A/HRC/7/76 (         يف أن احلصار ُيعد مبثابة عقـاب مجـاعي
  .)٢٨(خيالف القانون اإلنساين الدويل

   محاية املدنيني يف فترات الصراع واحلق يف احلياة-  ألف

وأهم طلبني من احتياجات الـضحايا      .  شخصاً ١٩بلغ جمموع من قُتلوا من ضحايا قصف بيت حانون            - ٤٥
وترى . الناجني احلصول على تفسري موثوق للهجوم الذي وقع على البلدة، وحماسبة األفراد املسؤولني عن اهلجوم              

                                                      

 ١٧، "‘بتعريض أرواح الفلسطينيني للخطر عن علم‘قوات الدفاع اإلسرائيلية متهمة "صحيفة هاآرتز،  )٢٦(
ليس لدينا طريقة نضمن هبا أن املدنيني لن        "ونقل املقال عن مسؤول عسكري مل يذكر امسه قوله          . ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

 ".يصابوا يف القصف املقبل

 .٨، الفقرة ٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة  )٢٧(

 .٣٣؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املادة ٥٠نظر كذلك قواعد الهاي، املادة ا )٢٨(
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تقع يف املعـارك أحـداث      " أعاله،   ة اخلارجية اإلسرائيلي  ة وزير توكما ذكر . البعثة أنه مل يتم الوفاء بأي منهما      
 للقواعد اليت تنظم اللجوء إىل القوة والقانون اإلنساين الـدويل،           ه جيب تقييم هذه األحداث وفقاً     ، بيد أن  "مؤسفة

  .وهو القانون اخلاص الواجب التطبيق

 من ميثاق األمم املتحدة، يف الدفاع عن نفسها         ٥١وتعترف البعثة بأن للدولة حق طبيعي، مبوجب املادة           - ٤٦
وحـصار  " غيوم اخلريف "وحتتج إسرائيل بأن قصف بيت حانون وعملية        .  مسلح هجومومحاية مواطنيها من أي     

ويف حـني أن إطـالق      .  على إطالق املقاتلني الفلسطينيني صواريخ القسام داخل أراضيها        غزة يف جممله يأيت رداً    
وقـد توصـلت    .  إسرائيل فإن من يقوم بذلك أطراف غري حكومية         على  مسلحاً صواريخ القسام يشكل هجوماً   

 ليست ذات صلة بالقضية، وذكرت، ضـمن أسـباب          ٥١حمكمة العدل الدولية، يف قضية اجلدار، إىل أن املادة          
 من القضاة قد عربوا عن      غري أن عدداً   .)٢٩(أخرى، أن اهلجمات اليت ُيشيَّد اجلدار لصدها ال تأيت من دولة أخرى           

والواضح يف األمر هو أنه إذا كان حق الدفاع عن النفس ينطبق يف حالة هجمات مسلحة مـن                  . املعاكسالرأي  
ويتطلب هذا دراسة مجيع الوقائع بعناية، . )٣٠(ضع لشروط الضرورة والتناسبخي فإنهجانب أطراف غري حكومية، 

 بيد أن البعثة ال ترى دليالً     . لقيام بذلك ومبا أن البعثة مل تتمكن من زيارة إسرائيل فإهنا ليست يف وضع يتيح هلا ا              
نوفمرب، وبالتأكيد ال دليل كذلك على أن ضرورة هذا         / تشرين الثاين  ٨على أية ضرورة لقصف بيت حانون يوم        

فاحلقيقة املتمثلـة يف أن اجلـيش       ".  للوسيلة وال حلظة للتروي    عاجلة، ومربكة، ومل تترك خياراً    "اهلجوم كانت   
  . يف األيام اليت سبقت اهلجوم تدعم هذه احلجة على بيت حانون بالكامل تقريباًاإلسرائيلي كان يسيطر

 من قواعد الهاي ٤٣وتنص املادة . والقاعدة األوىل من قواعد القانون اإلنساين الدويل هي محاية املدنيني      - ٤٧
العام والسالم إىل أقصى حد اختاذ مجيع ما تتيحه سلطته من تدابري إلرساء وضمان النظام "على أنه جيب على احملتل 

 ال جيوز   تظل محاية املدنيني التزاماً   " حمكمة العدل الدولية،     ة، رئيس هيغيرت ة للقاضي ووفقاً. يف األرض احملتلة  " ممكن
 من يـسعون إىل     فقط على السلطة القائمة باالحتالل وإمنا بالقدر نفسه على         ليس   ، من التزامات القانون اإلنساين    انتهاكه
 حنـو  وبالرغم من ذلك، فإن استعمال القوة بدون تأثري على املدنيني أمر جائز إذا كان موجهاً             .)٣١(" االحتالل  من التحرر

ومل تتلق البعثة أي دليل يثبت أن املنطقة اليت قُصفت من بيت            . هدف عسكري مشروع ومتناسب مع اخلطر العام احملدق       
  .لي كان حيتلها يف مطلع األسبوع، كما تالحظ أن اجليش اإلسرائي مشروعحانون هدف عسكري

عت أن القصف سببه خطأ ع إسرائيل أن املنازل الواقعة يف شارع محد أهداف عسكرية، ولكنها اّدومل تّد  - ٤٨
 عما إذا كان هذا اخلطأ يعفي  شيئاً)٣٢(دولياًومل تذكر مواد جلنة القانون الدولية بشأن األفعال غري املشروعة . تقين

، كما أن شرط اخلطأ يف القانون الدويل موضع         ا الدولية عن ارتكاب فعل غري مشروع دولياً       الدولة من مسؤوليته  
 حمدد، تكون فرصتها  القيام بفعلإذا تعمدت الدولة"ويرى كروفورد وأوليسون، يف تعليق على املواد، أنه . خالف

                                                      

 .١٣٩، الفقرة ٢٠٠٤تقارير حمكمة العدل الدولية،  )٢٩(

 .٥القاضي بويرجينتثال، الفقرة مستقل، ، رأي نفسهاملرجع  )٣٠(

 .١٩، الفقرة هيغيرت ةالقاضيمستقل، ، رأي نفسهاملرجع  )٣١(

 .٥٦/٨٣لعامة مرفقة بقرار اجلمعية ا )٣٢(
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فكل شيء يعتمد على . لتغاضي عنهاضئيلة يف االحتجاج بأن النتائج املؤذية اليت يسفر عنها غري مقصودة وينبغي ا
  .)٣٣("السياق اخلاص وحمتوى وتفسري االلتزام الذي ُيزعم أنه قد ُخرق

 يف   متعمداً  فعالً ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨وُيعد إطالق قذائف املدفعية حنو بيت حانون صبيحة يوم            - ٤٩
  وإذا ". غيوم اخلريـف  "متلكات يف عملية    سياق احتالل غزة الذي طال أجله، ويف سياق قتل املدنيني وتدمري امل           

وطبيعة )  استعمال املدفعية املشار إليه أعاله   منطقة األمان فيما خيص   مثل خفض   (ما أُضيف هذا إىل حقائق أخرى       
 على استهتار طائش وغـري      اخلاص حبماية أرواح املدنيني، فإن البعثة ترى دليالً       " االلتزام الذي ال جيوز انتهاكه    "

اح املدنيني الفلسطينيني، وهو ما خيالف متطلبات القانون اإلنساين الدويل ويثري خماوف مشروعة إزاء متناسب بأرو
  .احتمال أن تكون جرمية حرب قد ارُتكبت

وترى البعثة . )٣٤(وقانون حقوق اإلنسان واجب التطبيق كذلك يف حاالت الصراعات املسلحة واالحتالل  - ٥٠
 من ٦ للحق يف احلياة الذي نصت عليه املادة  انتهاكاًأرواح املدنيني يشكل أيضاً أن هذا االستهتار الطائش ب    أيضاً

ويشمل احلق يف احلياة االلتزام السليب .  فيهالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ُتعد إسرائيل طرفاً
الدول األطراف ينبغـي    "قوق اإلنسان أن    وقد ذكرت اللجنة املعنية حب    . باحترام احلياة وااللتزام اإلجيايب حبمايتها    

عليها اختاذ تدابري ليس ملنع احلرمان من احلياة عن طريق أعمال إجرامية واملعاقبة على ذلك فحسب، بل كـذلك              
  .وليس مثة استثناء لألعمال اليت تقع يف أثناء احلرب. )٣٥("ملنع القتل التعسفي الذي ترتكبه قوات األمن التابعة هلا

السريع والدقيق والفعال، عـن     " يتطلب التحقيق املناسب      إجرائياً احلق يف احلياة كذلك عنصراً    ويشمل    - ٥١
عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق يف ادعاءات "ن إيف أي ادعاء حبدوث انتهاك، إذ " طريق هيئات مستقلة وحمايدة

يق الذي أجراه اجليش اإلسرائيلي،  والتحق.)٣٦("حبدوث انتهاكات ميكن أن ينشأ عنه إخالل منفصل بأحكام العهد
، كما أن انعدام الشفافية جيعل )إذ أجرته جلنة مكونة من عسكريني إسرائيليني (واملشار إليه أعاله، مل يكن مستقالً

لشرط اإلجرائي يزيـد مـن اإلحبـاط        لوعدم امتثال إسرائيل    .  أو فعاالً  من غري املمكن حتديد ما إذا كان دقيقاً       
وقد أصبح هناك تـصور لـدى   .  به الناجون الذين مل حيصلوا على تفسري موثوق ملا حدث         والغضب الذي يشعر  

  .الناجني بأن سيادة القانون ليس هلا معىن بالنسبة هلم

  
                                                      

)٣٣( J. Crawford and S. Olleson, “The Nature and Forms of International Responsibility”, in 

M. Evans, International Law (2003). 

العهد واجب التطبيق كذلك يف حاالت الصراعات املسلحة اليت ُتطبق فيها قواعد القانون اإلنـساين         " )٣٤(
، على طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض علـى الـدول   ٣١إلنسان، التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق ا  "الدويل

 .١١، الفقرة ٢٠٠٤األطراف يف العهد، 

 .٣، الفقرة ١٩٨٢، ٦التعليق العام رقم  )٣٥(

 املبـادئ الرئيـسية     -  نظر أيضاً ا. ١٥، الفقرة   ٣١اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )٣٦(
 ).ب(٣التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف، الفقرة واملبادئ 
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   حالة الضحايا واحتياجات الناجني-  باء

، وخباصة تشمل احتياجات الضحايا والناجني من القصف وفاء إسرائيل بالتزاماهتا املتصلة حبقوق اإلنسان    - ٥٢
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٨يف احلاالت اليت يكون لعدم قيامها بذلك أثر سليب على العودة إىل وضعهم الطبيعي قبل أحداث                 

وتشمل التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة احلق يف التمتع بالصحة اجلسدية والعقليـة، واحلـق يف مـستوى               . ٢٠٠٦
وهذه احلقوق االقتصادية واالجتماعية منصوص عليها يف       . الجتماعية واملأوى معيشي الئق، مبا يف ذلك العمل واملساعدة ا       

وقد ذكرت حمكمة العدل الدولية صراحة يف قضية اجلدار         . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
  .أن التزامات إسرائيل مبوجب العهد واجبة التطبيق يف األراضي الفلسطينية احملتلة

   احلق يف التمتع بالصحة اجلسدية والعقلية- ١

 من االنتهاكات لاللتزام باحترام ومحاية احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن               أثبتت إفادات الشهود عدداً     -٥٣
كما وصف املقرر اخلاص الطرق الكثرية اليت قوضت هبا احلالة االقتصادية واحلصار يف غـزة        .)٣٧(الصحة النفسية والعقلية  

  ).A/HRC/7/17نظر ا(شكل خطري االلتزام الرئيسي حبماية احلق يف التمتع بالصحة اجلسدية والنفسية ب

وكان للحالة يف بيت حانون قبل القصف وبعده أثر ضار بدرجة كبرية على حصول الضحايا والناجني                  - ٥٤
 مـن جـراء     لدة حمطمة أصالً  فقبل القصف كانت اهلياكل األساسية للصحة يف الب       . على الرعاية الصحية املناسبة   

وذكر مدير مستشفى بيت حانون للبعثة أهنم كانوا قد استنفدوا مجيع احتياطياهتم . التوغل يف عملية غيوم اخلريف
نوفمرب، وتشمل احتياطيات القوة اجلسدية للموظفني الطبيني بعد الطلب الكـبري بـسبب   / تشرين الثاين  ٨حبلول  

  .ثناء عملية غيوم اخلريف، كما تشمل اإلمدادات الرئيسية مثل الدماإلصابات اخلطرية اليت حدثت يف أ

وعقب القصف مباشرة، فإن إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية وتوفرها بشكل يالئـم مـستوى                 - ٥٥
وأنواع اإلصابات كانت حمدودة بسبب استمرار القصف الذي منع سيارات اإلسعاف والفرق الطبية من الوصول      

 ذوي اإلصابات اخلطرية إىل مستشفيات يف إسـرائيل ويف          نقلوبالتايل، فقد حدث تأخري يف      . ثإىل مسرح احلد  
وعلى الرغم من وعود رئيس الوزراء ووزير الدفاع اإلسرائيليني بتقدمي مساعدات إنسانية عاجلة ورعايـة         . مصر

 ٨ظهر يوم   بعد  ت متأخر من     مل تتم سوى يف وق     النقل إىل املستشفيات  طبية فورية، فقد علمت البعثة أن عملية        
  . للقيود الشديدة املذكورة أعاله وفقاًجرت العمليةنوفمرب، وحىت بعد ذلك التأخري /تشرين الثاين

 أتاح هلا الوقوف على نتائج القـصف        ٢٠٠٨مايو  /وعدم متكن البعثة من زيارة بيت حانون إال يف أيار           - ٥٦
لعهد باحترام احلق يف التمتع بالصحة اجلسدية والنفسية يقتضي         فااللتزام مبوجب ا  . الطويلة األجل يف جمال الصحة    

وقد حتدث النـاجون عـن      . من الدولة الكف عن التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف حق التمتع بالصحة             
  برفضها مـنح اإلذن بـالعودة إىل       الطرق املختلفة اليت رفضت هبا السلطات اإلسرائيلية الوفاء هبذا االلتزام، مثالً          

جيب أن : "وتشمل بعض إفادات الشهود ما يلي. املستشفيات يف إسرائيل أو مصر ملتابعة العالج الذي قرره األطباء
                                                      

؛ واتفاقية القضاء على مجيع ١٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة     )٣٧(
 .٢٤؛ واتفاقية حقوق الطفل، املادة ١٢أشكال التمييز ضد املرأة، املادة 
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ومنذ احلصار مل أمتكن من     .  كامالً ويستغرق احلصول على اإلذن شهراً    .  إىل إسرائيل ملتابعة العالج    أذهب شهرياً 
 مصر كي يتم إخراج الشظية من جرحه، كما مل تتمكن            إىل ةومل يتمكن ناج آخر من العود     ". الذهاب للمتابعة 

وكما أشار أحد الناجني    . اصطناعيسيدة ُبترت قدمها يف أثناء القصف من العودة إىل مصر للحصول على قدم              
  وذكـر العمـدة أنـه      ". نوفمرب، والثاين بريوقراطي  / تشرين الثاين  ٨تعرضنا هلجومني، أحدمها عسكري بتاريخ      "

 أُجلت اخلطط مع الكنيسة الكاثوليكية بشأن بناء مركز وبسبب احلصار،الج الطبيعي يف البلدة، ال يوجد مرفق للع
  .ومتكنت البعثة من رؤية آثار احلصار على مستشفى الشفاء، وهو أكرب مرفق صحي يف غزة. لالستشارات النفسية

وتصف .  بالصحة العقليةوال يعاين الناجون إصابات جسدية فحسب، بل كذلك مثة مشاكل كبرية متصلة  - ٥٧
لقد تعافيت من الناحية اجلسدية، ولكن لدي مـشاكل تتعلـق يف التعامـل مـع                "ذلك كلمات أحد الناجني     

وأخرب الناجون البعثة بالصدمات اليت تعرض هلا       . ويتزايد عدد األطفال الذين يعانون مشاكل نفسية      . )٣٨("اإلصابة
نابل، والذين عاودهم التبول الليلي، والذين يسألون عن آبـائهم          األطفال الذين أصبحوا خيافون النوم بسبب الق      

وقد ذكرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       . املتوفني، والذين ال يرغبون يف العيش يف بيت حانون        
ـ               "أن الدول األطراف ملزمة      ري بتوفري أي حق حمدد منصوص عليه يف العهد عندما يكون األفراد أو اجلماعـة غ

وهذا هو حال   . )٣٩("قادرين، ألسباب خارجة عن إرادهتم، على إدراك ذلك احلق بأنفسهم بالوسائل املتاحة هلم            
  .الناجني من عملية قصف بيت حانون، ومل يتم الوفاء هبذه االلتزامات بالشكل املناسب

افية أكد أن الدول األطراف وتالحظ البعثة أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق  - ٥٨
عليها حد أدىن من االلتزام الرئيسي فيما خيص خدمات الرعاية الصحية الذي يشتمل على االلتزام بكفالة احلق يف           
الوصول إىل املرافق الصحية والسلع واخلدمات على أساس غري متييـزي، وخباصـة للجماعـات الـضعيفة أو                  

 تـشرين   ٨ الذي وقـع يف   انون ضعفاء بصفة خاصة بسبب القصف       وقد أصبح الناجون يف بيت ح     . )٤٠(املهمشة
  .نوفمرب وعواقبه، وترى البعثة أن إسرائيل مل تف هبذا احلد األدىن من االلتزام الرئيسي/الثاين

   احلق يف مستوى معيشي الئق- ٢

األخرى، مبا  وأكدت اللجنة بشكل ثابت الترابط بني احلق يف التمتع بالصحة اجلسدية والعقلية واحلقوق                - ٥٩
يف ذلك احلق يف احلصول على القدر األدىن من الغذاء الضروري، والسكن األساسي واملرافق الـصحية، وامليـاه                  

وهذه األوضاع أيضا ُتـضعف احلـق يف        . ، والتوزيع العادل للمرافق الصحية والسلع واخلدمات       واملأمونة الكافية
  .)٤١(مستوى معيشي مالئم

                                                      

 يـشكل إحـدى   أن استعمال القنابل الصوتية     ) A/HRC/7/17(ذكر املقرر اخلاص كذلك يف تقريره        )٣٨(
  .الوسائل اليت متارس هبا إسرائيل سيطرهتا على قطاع غزة

 .٣٧، الفقرة ٢٠٠٠ بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، ١٤التعليق العام رقم  )٣٩(

 .٤٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤٠(

 .١١ية، املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف )٤١(
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.  هلذه املتطلبات الرئيسية يف أثناء احلصار خطرياً نون، ومعهم أهايل غزة، تقويضاً    وقد عاىن أهايل بيت حا      - ٦٠
، حيث تسجل البطالة    مثالً. وبالنسبة لضحايا بيت حانون، فإن تأثري هذه االنتهاكات قد فاقمته تبعات القصف           

 من النـاجني مـن       وهذا ما يعانيه الكثري    -  نسبة عالية، فإن أي شخص يعاين إصابات جسدية أو عقلية خطرية          
وحتمل بعض الناجني التزامات    .  من غري احملتمل أن يتم استخدامه، وهذه احلالة أكدهتا إفادات الشهود           -  القصف

 تيتموا أو معالني آخرين، كما تسببت حالتهم املالية اليائسة يف مزيد من اإلجهـاد               مالية كبرية برعايتهم أطفاالً   
وهذا الوضع غري مضمون    . على ما تقدمه وكاالت اإلغاثة أو أفراد العائلة       ويعيش كثري من الناجني     . النفسي هلم 

  .ومهني يف الوقت نفسه

بد منه مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          وأكدت اللجنة دور التعاون الدويل الذي ال        - ٦١
ن تقدمي اإلغاثة يف حالة الكوارث      سيما مسؤولية الدول األطراف املشتركة والفردية ع       واالجتماعية والثقافية، وال  

والحظت البعثة آثار احلصار املزرية علـى الوضـع اإلنـساين،           . )٤٢(واملساعدات اإلنسانية يف أوقات الطوارئ    
وهذه األزمة اإلنسانية هي نتيجة خيارات سياسية متعمدة لدول ال متتثل التزامات . واملتفاقمة يف حالة بيت حانون

  . تذكري مجيع الدول األطراف يف العهد بالتزاماهتا مبوجبهوجيب. الدول مبوجب العهد

  التنقل حرية - ٣

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتـشمل          ١٢ منصوص عليها يف املادة      التنقلحرية    - ٦٢
بيـت  وقد جرى تقييد حركة الناجني من قـصف         . حرية األفراد يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم األصلي          

وبصورة أكثر مباشرة، فُرض حظر .  بسبب االحتالل واحلصار شديداًحانون، وكذلك سكان غزة اآلخرين، تقييداً
وقد ذُكر أعاله تأثري هذه القيود      . للتجوال على بيت حانون يف أثناء عملية غيوم اخلريف، وهو ما أدى إىل عزهلا             

 يف الـشعور بالعزلـة،       حبرية يساهم أيضاً   التنقللى  وعدم القدرة ع  . على احلصول على خدمات الرعاية الصحية     
  .وميكن أن يضعف الصحة العقلية

   املرأةوضع - ٤

قد ال يكون الوضع اخلاص باملرأة والضرر الذي أصاهبا على وجه اخلصوص واضحني حيث يواجه اجملتمع   - ٦٣
ر بالوحدة مينع حتديد وضع املرأة      بأكمله انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل، إذ مثة شعو          

وعلى الرغم من ذلك، فإن عمليات التوغل وضربات املدفعية وعواقبها، كما حـدث يف بيـت                . والتركيز عليه 
  .معاجلتهاحانون، قد ترتبت عليها نتائج ينبغي 

ية الناشطة وقد استمعت البعثة إىل إفادات الشهود من النساء الناجيات من القصف ومن اجلماعات النسائ  - ٦٤
وحتدثت الكثريات عن التدخالت، اليت صاحبت التوغالت يف عملية غيوم اخلريف، يف خصوصية املـرأة              . يف غزة 

، فإن املـساحة    يف األماكن العامة  فحيث يكون للمرأة وضع اجتماعي هش وحرية حمدودة للحركة          . داخل بيتها 
وقد أحدث تدخل العسكريني اإلسرائيليني يف      . ‘أةاملر‘اخلاصة يف البيت تكون ذات أمهية خاصة بوصفها مساحة          

                                                      

 .٤٠، الفقرة ١٤التعليق العام رقم  )٤٢(
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اإلهانة وفقدان الكرامة، كما أنه ألغى اخلصوصية وأضعف شعور املرأة باالنتمـاء            )  لعدة ساعات  أحياناً(املنازل  
وذكرت أخرى أهنا .  سوى ما كانت ترتدي من مالبسوقد طُردت امرأة من بيتها بدون أن تأخذ شيئاً. والتملك

 املنازل كذلك يف إهانـة     اقتحاموتسبب  . ذهاب إىل احلمام حينما كان اجلنود اإلسرائيليون يف البيت        مل تستطع ال  
  .الرجال الذين تعرضوا للضرب أمام أفراد عائالهتم

وقالت . نوفمرب عن تدمري عدد من املساكن/ تشرين الثاين٨ يفوقد أسفرت عملية غيوم اخلريف والقصف   - ٦٥
 مع  ‘احلياة نفسها قد ُدمرت   ‘ وأن   ‘الشيء الوحيد الذي ميلكنه من الدنيا     ‘هنم دمروا   إثة  بعض النساء الضحايا للبع   

كما ُدمرت املقتنيات اخلاصة بالنساء مع مساكنهن؛ وذكرت إحدى النساء أهنا ذهبت إىل مدرسة طفلها . املسكن
يقـة الوحيـدة   لتحصل على بعض صوره ألهنا فقدت مجيع ما متلك يف قصف مسكنها، وكانت تلك هـي الطر      

  .للحصول على صور لطفلها

وأخربت إحدى النساء البعثة بأن معاناة املرأة ال ميكن جتزئتها، ولكنها أشارت إىل أن الضرر اخلـاص                    - ٦٦
 من جراء احلصار وآثار الغارات والقصف؛ والنساء هن الواقع على املرأة ووضعها االجتماعي اهلش قد ازدادا سوءاً

ويقع عـبء   .  نسبة البطالة عالية بشكل خاص وسط النساء، مبن فيهن خرجيات اجلامعات           أفقر الفقراء، كما أن   
ويوضـح انعـدام    . رعاية األطفال على املرأة، وقد أصبح ذلك أكثر صعوبة عندما تعرض األطفال للـصدمات             

وتشري . اءاخلدمات الصحية املتخصصة وحمدودية مرافق االستشارة أن النساء حيصلن على مساعدة ضئيلة من اخلرب      
وأعاق .  جيب التصدي هلذه املسألة    هوترى البعثة أن  . األدلة املتناقلة إىل زيادة العنف املرتيل يف غزة نتيجة للحصار         

 عن طريق إصالح القانون والدعوة إىل       احلصار كذلك مبادرات اجلماعات النسائية الرامية إىل حتسني احلالة، مثالً         
  .دعم مطالب املرأة

  العدالة واحلق يف انتصاف فعال الوصول إىل - ٥

وقد أُخربت البعثة بأن  .)٤٣(من احتياجات الناجني الرئيسية ضمان الوصول إىل العدالة واحلصول على جرب  - ٦٧
وقد سلمت اجلمعية العامة، يف املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن  .الناجني يريدون العدالة وليس التعاطف

الضحايا يف االستفادة من سبل االنتصاف واجلرب، يظل متضامناً اجملتمع الدويل، بوفائه حبق احلق يف االنتصاف، بأن 
وقد جلـأ   . ومل يتمكن الناجون من قصف بيت حانون من الوصول إىل العدالة          . مع حمن الضحايا والناجني منها    

ه املرحلة عن طريـق إجـراءات       الضحايا إىل طلب املساعدة من حمام إسرائيلي للحصول على تعويض من إسرائيل يف هذ             
. احملاكم؛ بيد أنه واجههم الكثري من العقبات، مبا يف ذلك القيود املفروضة على سفرهم إىل إسرائيل والتكاليف القانونيـة                  

 واليت حتد من إمكانية قيـام      وحتدث كذلك عدد من الناس عن خماوفهم بشأن التدابري القانونية اليت اختذهتا إسرائيل مؤخراً             
  .)٤٤(سطينيني املتضررين من أعمال عسكرية إسرائيلية بطلب اجلرب يف احملاكم اإلسرائيليةالفل

                                                      

 .٦٠/١٤٧ و٤٠/٣٤قرارا اجلمعية العامة  )٤٣(

 قانوناً إسرائيلياً مينع الفلسطينيني  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢ألغت احملكمة العالية جزئياً بتاريخ       )٤٤(
 حيظـر تعـويض الفلـسطينيني       بيد أن احملكمة أبقت على حكم     .  لعمليات عسكرية  من مطالبة إسرائيل بتعويض نتيجة    

 .املتضررين يف عمليات قتالية
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 مقاضاة أفراده   جتريالذي أجراه اجليش اإلسرائيلي عن أنه لن        املشار إليه أعاله    وأسفر التحقيق الداخلي      - ٦٨
 شخص بشأن اإلصابات الـيت       ضدهم فيما يتصل بالقصف، وبالتايل مل تتم مساءلة أي         تأدييبأو اختاذ أي إجراء     
ومثة مثال حديث آخر، يتعلق مبقتل مصور صحفي ومثانية شبان، يعزز ثقافة اإلفـالت مـن                . تعرض هلا املدنيني  

  .العقاب اليت شجبتها البعثة يف تقريرها السابق

يف حاالت من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية احلق يف انتصاف فعال ) ٣(٢وتكفل املادة   - ٦٩
، وأن الضحايا ‘ وفورياً وفعاالًمناسباً‘وتنص املبادئ األساسية على أن جرب الضرر ينبغي أن يكون          . انتهاك العهد 

كما أُخربت البعثة . ومل ُتراع هذه القواعد. الذين يسعون للوصول إىل العدالة ينبغي أن ُتقدم هلم املساعدة املناسبة
نع الناجني من السعي للحصول على مزيد من الرعاية الصحية ومن احلصول على             كيف أن انعدام املوارد املالية م     

فبعض أفراد األسر يعيـشون يف مـساكن        . سكن الئق يف احلاالت اليت أصبحت فيها املنازل غري صاحلة للسكن          
ر تفرقوا  أن أفراد األسويوضح ذلك أيضاً. مستأجرة، كما استدان آخرون وأصبحوا حتت املزيد من الضغوط املالية

  .لدعم املتبادلليف الوقت الذي حيتاجون فيه 

وقد كانت املساعدة املالية املمنوحة لبعض الناجني من قصف بيت حانون حمدودة، وكذلك املـساعدة                 - ٧٠
كما سـاعدت  . اإلنسانية اليت قدمتها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      

وحسب علم البعثة، فإن إسرائيل مل تدفع تعويضات عما         . العربية املتحدة واألمم املتحدة يف إعادة بناء املساكن       اإلمارات  
 تستوف متطلبات اجلرب لضحايا انتـهاكات حقـوق         ملكما أهنا   .  من خسائر وأضرار   أحدثه عملها غري املشروع دولياً    

   ).، الضرر املعنوي والفرص الضائعةمثالً(ي  أخرى من التعويض النقدوكذلك مل تقدم أشكاالً. اإلنسان

وتشمل أشكال اجلرب األخرى اليت وردت يف املبادئ األساسية إعادة التأهيل اليت تشتمل على الرعايـة الطبيـة                    -٧١
 املالئمة، واخلدمات االجتماعية والقانونية، والتحقق من الوقائع وكشف احلقيقة على املأل، وختليـد ذكـرى                والنفسانية

  .وينبغي أن يشمل اجلرب املناسب توفري جمموعة من هذه املرافق والتدابري، ولكن مل حيدث شيء مما ذُكر. حاياالض

   االستنتاجات التوصيات-  خامساً
. ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨تعرب البعثة عن تعاطفها مع مجيع ضحايا قصف بيت حانون بتاريخ         - ٧٢

إحداث إصابات جسدية وعقلية مريعة، وتشتيت األسـر، وتـدمري          فقد أسفر اهلجوم عن إزهاق األرواح، و      
. كما أن آثاره قد ضاعفت هـذه احملـن        . املساكن، وقطع سبل كسب العيش، وتعريض السكان لصدمات       

ومل تساعد الغارات املستمرة على بيت حانون،       . وشجاعة الضحايا يف وجه الصعاب املستمرة جديرة بتقديرنا       
  .ليت أعقبت زيارة البعثة إىل البلدة، على عودة الضحايا إىل وضعهم الطبيعيمبا يف ذلك يف الليلة ا

وتعتقد إسـرائيل أن    .  عن أسفها لقرار احلكومة اإلسرائيلية عدم التعاون معها        وتعرب البعثة جمدداً    - ٧٣
يذ واليتها   يف تنف   كبرياً بيد أن البعثة قد بذلت جهداً     . وهذا أمر متروك للمجلس   . والية البعثة متحيزة ضدها   

سرائيل ومقابلتها اجلهـات    إلوقد كان احلظر الساري املفروض على زيارهتا        . بطريقة متوازنة بقدر املستطاع   
 أحد املعوقات حد ذاتهيف ) مبن فيهم ضحايا اهلجمات بصورايخ القسام يف جنوب إسرائيل( اإلسرائيلية الفاعلة

عثة عن تعاطفها مع مجيع املتـضررين مـن اهلجمـات           وتعرب الب . أمام حتقيق التوازن الذي تنشده إسرائيل     
  .بصورايخ القسام يف جنوب إسرائيل
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. وجاء قصف بيت حانون وآثاره يف اإلطار األوسع للصراع يف األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل               - ٧٤
وقد .  هذا التقرير هلا يفويظل االحتالل هو السبب األساسي يف احلالة الكئيبة اليت مل تورد البعثة سوى موجزاً

وتكرر .  إجيابياً تطورا٢٠٠٦ًيونيه /كان وقف األعمال القتالية بني إسرائيل واملقاتلني الفلسطينيني يف حزيران
البعثة أن العملية حنو السالم جيب أن تتحرك يف إطار القانون الدويل وأن يوجهها احترام ميثاق األمم املتحدة                  

الصراع إىل قرار   وتلفت البعثة انتباه مجيع أطراف      . القانون اإلنساين الدويل  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان و    
الذي يطلب االهتمام باحتياجات املرأة اخلاصة يف أعقاب الصراعات، وحيـث    ) ٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن   

  . على مشاركة املرأة يف إهناء الصراعات وحتقيق السالم املستدام

ائيل إىل عدد ال حيصى من االنتهاكات للقانون الدويل حلقـوق           وقد أدى العنف يف غزة وجنوب إسر        - ٧٥
فعدم احترام اجلانبني لقواعد الصراع مل تسفر عن أحداث مثل قصف بيت . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

فشعب غـزة   . حانون فحسب، بل تضعف كذلك احترام قوانني احلرب وحقوق اإلنسان يف صراعات أخرى            
كما جيب أن يضع .  للقانون الدويل، وقبل كل شيء التفاقية جنيف الرابعة      ماية امتثاالً جيب أن حيصل على احل    

اجليش اإلسرائيلي يف قلب عملية صنع القرار وأنشطته يف األراضي الفلسطينية احملتلة نتائج استعمال القـوة                
) حلقائق ذات الـصلة   وهو الوحيد الذي ميتلك ا    (ويف ظل غياب تفسري من اجليش اإلسرائيلي        . على املدنيني 

 أن تستنتج إمكانية أن يشكل قصف بيت حانون جرمية حرب حسب ال يسع البعثة إاليستند إىل أساس سليم، 
وباملثل، أوضحت البعثة حلماس، على . التعريف الوارد يف نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية

والذين يتولون السلطة يف    . السكان املدنيني يف إسرائيل   أعلى مستوى، أنه جيب وقف إطالق الصواريخ على         
غزة ليس عليهم التزام مبوجب القانون اإلنساين الدويل باحترام قواعد هذا القانون املتصلة حبمايـة املـدنيني     

  .فحسب، بل كذلك مسؤولية ضمان احترام اآلخرين هلذه القواعد

فلم تكن مثة مساءلة بشأن عمـل راح        . انونمن ضحايا قصف بيت ح    ضحية  وكانت سيادة القانون      - ٧٦
كما أن الرد اإلسرائيلي املتمثل يف إجراء حتقيق عسكري داخلي          .  وعدد أكرب من اجلرحى     قتيالً ١٩ضحيته  

وتالحظ البعثة  . سري بدرجة كبرية، غري مقبول على اإلطالق من وجهيت النظر القانونية واألخالقية كلتيهما            
.  يف عمليات قتل أخرى نفذها اجليش اإلسرائيلي وأسفرت عن نتائج مماثلة مماثالًأن إسرائيل قد اعتمدت رداً

وتكرر البعثة موقفها املتمثل يف أنه بصرف النظر عما إذا كانت اإلصابات البشرية يف بيت حانون قد حدثت                  
ع املسؤولون عن عن طريق اخلطأ، أو بسبب االستهتار، أو اإلمهال اجلنائي، أو سلوك متعمد، فإنه جيب أن خيض

ويف احلقيقـة،  . ومل يفت األوان على إجراء حتقيق مستقل ونزيه وشفاف يف عملية القـصف         . ذلك للمساءلة 
. تالحظ البعثة أمثلة أخرى أمرت فيها احملاكم اجليش اإلسرائيلي بفتح حتقيقات يف عمليات قتل اجليش ملدنيني

وباألحرى، فإن الـسالم    .  أن تنتظر حىت يتحقق السالم     فالعدالة ال ميكن  . وترحب البعثة بتدخل احملاكم هذا    
  .املوثوق به والدائم ال ميكن بناؤه على اإلفالت من العقاب والظلم

فإن إطالق الصورايخ على املـدنيني      ) مبا يف ذلك ملمثلي محاس     ( وتكراراً وكما شددت البعثة مراراً     - ٧٧
 أفعالـه  بـه مـساءلة اجلـيش اإلسـرائيلي عـن            اإلسرائيليني أمر يوجب املساءلة بنفس القدر الذي جتب       

)A/HRC/5/20، ١٩ الفقرة.(  

 منـهما، علـى     وحىت تارخيه، مل تقدم إسرائيل أياً     . وتشمل املساءلة توفري االنتصاف واجلرب للضحايا       - ٧٨
ة وإىل  اليت قدمها الضحايا والناجون إىل البعثوالرسالة الواضحة جداً. الرغم من إقرارها باملسؤولية عن اهلجوم
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ويوجز هذا التقرير بعض العقبات اليت ُوضـعت يف طريـق           . اجمللس هي أهنم ينشدون العدالة قبل كل شيء       
ويف حني أن البعثة تناشد إسرائيل تذليل هذه العقبات، فإهنا ترى أنه ال ينبغي       . الضحايا الذين يطلبون العدالة   

 من أجل التعويض يف حني يسلم اجلميع بأن الدولـة           أن ُيضطر الضحايا إىل أن يقاتلوا يف احملاكم اإلسرائيلية        
ويف .  للضحايا بدون تأخري    مناسباً وتوصي البعثة بأن تدفع دولة إسرائيل تعويضاً      . تسببت يف خسائر لألفراد   

 على جمتمع صغري، وباإلضافة إىل تعويض األفراد، توصي البعثة إسرائيل بتقدمي اجلرب جملتمع اهلجومضوء حجم   
 مثل عيـادة     صحياً وتشمل االحتماالت مرفقاً  .  شكل ختليد للضحايا استجابة لطلب الناجني      بيت حانون يف  

  .للعالج الطبيعي حتتاجها البلدة بشدة

وعلـى إسـرائيل ومحـاس      . وتظل حالة ضحايا القصف والناجني منه، كما شاهدهتا البعثة، مروعة           - ٧٩
بيد أن معظم االنتهاكات املستمرة سببها . الضحاياوالسلطة الفلسطينية التزامات مبوجب حقوق اإلنسان جتاه 

وتناشد البعثة إسرائيل أن تفي بالتزاماهتا جتاه أهايل بيـت حـانون،            . أعمال إسرائيل أو امتناعها عن العمل     
ومن املعوقات الرئيسية للتمتع . وبصورة أعم سكان غزة احملتلة، وأن حتترم حقوقهم اإلنسانية وحتميها وتفي هبا

إلنسان احلصار املستمر الذي حيد من قدرة األفراد على حتقيق مستوى معيشي مناسب هلم وألفـراد                حبقوق ا 
ومن احتياجات الضحايا   . أسرهم، كما حيد من قدرة السلطات احمللية على توفري اخلدمات األساسية للسكان           

الوصول إىل خدمات وجيب أن تكف إسرائيل عن منع الضحايا من . الرئيسية احلصول على اخلدمات الصحية   
الرعاية الصحية، سواء أكان ذلك عن طريق تقييد تدفق السلع الطبية واملوظفني الطبيني إىل غزة، أو عن طريق 

  . عن الرعاية الصحية يف مكان آخرتقييد قدرة الضحايا على مغادرة غزة حبثاً

ماية املدنيني الفلسطينيني لة حبالكفيوقد طلب اجمللس إىل البعثة تقدمي توصيات بشأن السبل والوسائل   - ٨٠
وقدمت البعثة توصيات حمددة يف هذا الصدد يف تقريرها السابق، وتكرر           . من أية اعتداءات إسرائيلية أخرى    

وترى البعثة أن إحدى أكثر الوسائل الفورية فعالية حلماية املدنيني الفلسطينيني من            . البعثة التوصيات نفسها  
ولقد رأينا أنه حىت التحقيق .  هي اإلصرار على احترام سيادة القانون واملساءلةأية اعتداءات إسرائيلية أخرى

اإلسرائيلي املعيب يف قصف بيت حانون أسفر عن قرار بوقف استعمال املدفعية يف غزة، ومتثل قذائف املدفعية 
اهلم ستتوىل فحصها كما أن إدراك أفراد اجليش اإلسرائيلي أن أعم. أهم أسباب قتل وجرح املدنيني يف املنطقة   

  . ضد املخاطرة بأرواح املدنيني قوياًسلطة مستقلة سيكون رادعاً

وأشارت البعثة، يف أثناء مؤمتر صحفي يف ختام زيارهتا إىل غزة، إىل أن اجملتمع الدويل مل يؤد دوره فيما   - ٨١
وشهدت البعثة، يف . رميةعاناة شعب غزة، وعلى وجه اخلصوص بصمته الذي هو مبثابة االشتراك يف اجلمب يتعلق

وجيب .  من استنادها إىل املبادئتنفيذ واليتها، أن مواقف مجيع األطراف املعنية تستند إىل أهداف سياسية بدالً
أن يكون التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت يعانيها األفراد يف إسرائيل ويف األراضي الفلسطينية احملتلة               

  .عضاء اجمللس وغريهم ممن هلم نفوذ يف املنطقةهو القوة الدافعة الرئيسية أل

وأخرياً، تعرب البعثة عن شكرها جلميع من أسهم يف تيسري زيارهتا لبيت حانون، وعلى وجه اخلصوص   - ٨٢
كما تعرب عـن    . حكومة مصر ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن           

ن يعملون مع شعب غزة، وعلى وجه التحديد املنظمات غري احلكومية واملدافعون            شكرها وإعجاهبا الشديد مل   
  .عن حقوق اإلنسان واألمم املتحدة
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  مرفق
   حانونبيتبرنامج عمل البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق يف 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٩- ٢٧
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧الثالثاء 

  السفر من القاهرة إىل غزة عرب رفح    ٠٠/٨
  االجتماع مع املفوض العام ومدير عمليات وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني                  ٠٠/١٦

  الفلسطينيني يف الشرق األدىن    
   مع مشروع صبايا بيت حانون، ومركز الطاهر اجملتمعي، واملركز النسائي للبحـث             اجتماعات   ٠٠/١٧

  واالستشارات القانونية    
  االجتماع مع محاس    ٠٠/١٨
   مع ممثلني من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الصحة العامليـة، ومنظمـة              اجتماعات   ٠٠/١٩

  )الفاو(األغذية والزراعة     
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٨األربعاء 

  فحص املوقع يف بيت حانون، ومقابلة الضحايا والناجني يف موقع احلادثة    ٠٠/٨
  االجتماع مع عمدة بيت حانون   ٠٠/١٠
  مبن فيهم املوظفني الطبيني من مستـشفى       (االستماع إىل إفادات الشهود من الضحايا والناجني           ٠٠/١١

  )بيت حانون    
  زيارة مستشفى الشفاء   ٣٠/١٦
  االجتماع مع املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان   ٣٠/١٧
  االجتماع مع مركز امليزان حلقوق اإلنسان   ١٥/١٨
  ألجهزة املتفجرة التابعة للشرطة الفلسطينيةاالجتماع مع وحدة التخلص من ا   ٣٠/١٩
املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، ومركـز امليـزان،        (اجتماع غري رمسي مع منظمات اجملتمع املدين          ٠٠/٢١

ومؤسسة الضمري، وبرنامج غزة للصحة العقلية للمجتمع، واهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان،            
  )لسطينية، وجلنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، واللجنة التقنية النسائيةواملنظمات غري احلكومية الف

  ٣٠٠٨مايو / أيار٢٩اخلميس 
  املنسق املقيم، وممثل األمم املتحدة السامي      /االجتماع مع منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية          ٠٠/٩

  لتحالف احلضارات    
  مؤمتر صحفي يف غزة    ٣٠/٩
   القاهرة عرب رفحالسفر من غزة إىل   ٣٠/١٠

 -  -  -  -  -  


