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   مقدمة-  أوالً
انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عـن       عن   ٦/١إ  سان د  لقرار جملس حقوق اإلن    هذا التقرير مقدم وفقاً     - ١

، ويطلب فيه اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل
 عن التقدم احملرز بشأن     إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته السابعة، تقريراً            اجمللس  

  .تنفيذ ذلك القرار

قلقه إزاء اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة املنفـذة يف         بالغ  ، عن   ٦/١إ  أعرب اجمللس، يف قراره د      - ٢
قطاع غزة احملتل، واليت أسفرت عن وقوع قتلى وجرحـى بـني املـدنيني              األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف      

الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال؛ ودعا إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع حد فوري لالنتهاكات اجلسيمة 
سلة اهلجمات  اليت ترتكبها إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سل              

والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية املتواصلة واملتكررة يف هذه األرض واحلصار املفروض على قطاع غزة احملتـل؛               
وطالب السلطة القائمة باالحتالل، وهي إسرائيل، بأن ترفع فوراً احلصار الذي فرضته على قطاع غزة احملتل، وأن 

واألدوية، وأن تعيد فتح املعابر احلدودية؛ ودعا إىل توفري احلماية الفورية تعيد اإلمدادات املستمرة للوقود واألغذية 
للمدنيني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة امتثاالً لقانون حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل؛ وحث 

 الدويل واالمتناع عن ممارسـة      مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين          
  .العنف ضد السكان املدنيني

 كـانون  ٢٤وتقّيم املفوضة السامية، يف هذا التقرير، تنفيذ القرار ملدة شهر مـن تـاريخ اعتمـاده يف          - ٣
املفوضة السامية السياق العام للحالة، وتركز على احلالة يف غزة تعرض ، ٦/١إ د للقرار ووفقاً. ٢٠٠٨يناير /الثاين

 كـانون  ٢٤وذلك يف أثناء الفترة من  ما حوهلا، وخباصة يف سياق حصارها وإهناء العنف ضد السكان املدنيني، و
كما تتناول املسألة املتصلة بذلك واملتمثلة يف حرية التنقـل يف الـضفة   . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٤يناير إىل   /الثاين

  .الغربية، وتقدم توصياهتا إىل اجمللس

  عام السياق ال-  ثانياً
اجمللس التشريعي الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع ، أُجريت انتخابات ٢٠٠٥يناير /ين كانون الثا٢٥يف   - ٤

الفلسطينية حىت ، اليت كانت هتيمن على املؤسسات وفازت حركة محاس يف تلك االنتخابات على حركة فتح. غزة
وعقب ذلك بفترة قصرية، حـّول      . طة الفلسطينية  لوزراء السل  مساعيل هنية من محاس رئيساً    إوأصبح  . ذلك احلني 

اجملتمع الدويل، تدعمه اللجنة الرباعية، وجهة املعونة الدولية من السلطة الفلسطينية إىل وكاالت األمم املتحـدة                
على الواردات، اليت حتصلها وفرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية، مبا فيها االحتفاظ بإيرادات الضرائب        . اإلنسانية
وأعلنت إسرائيل أهنا لن ترفـع      . قيود إضافية على حركة البضائع إىل األرض الفلسطينية ومنها وداخلها         وفرض  

العقوبات إال عندما تدين احلكومة الفلسطينية اجلديدة العنف، وتعترف بإسرائيل، وتقبل باالتفاقات السابقة بني              
  . إسرائيل والسلطة الفلسطينية
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  ح االنضمام إىل حكومة الـسلطة الفلـسطينية اجلديـدة؛ ويف أواخـر             ، رفضت فت  ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار   - ٥
بيد أن محاس وفتح وقعتا يف . يف كل من قطاع غزة والضفة الغربيةالفريقني ، وقعت اشتباكات بني مؤيدي ٢٠٠٦عام 
وء، وبعد فترة وجيـزة مـن اهلـد       .  اتفاق مكة الذي رعته حكومة اململكة العربية السعودية        ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٨

تصاعدت االشتباكات املسلحة بني قوات األمن ومجاعات مسلحة مؤيدة لكل من محاس وفتح، طيلـة الفتـرة مـن                   
   وجرح أكثـر     شخصاً ٣٥٠وأفادت التقارير عن مقتل حنو      . مايو، وذلك على الرغم من االتفاق     /مارس إىل أيار  /آذار
  . )١(كات املسلحة الداخلية الفلسطينيةشتبا كنتيجة مباشرة لال٢٠٠٧ شخص يف النصف األول من عام ٢ ٠٠٠من 

على املنشآت وجمموعاهتا املسلحة قد شنت هجوماً قوات محاس كانت ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤وحىت   - ٦
وبعد ثالثة أيام من احلصار استولت .  واستولت عليهاباين احلكومية اليت تسيطر عليها فتح يف قطاع غزةاملاألمنية و

أقـال  يونيـه،   / حزيران ١٤ويف  . ن واالستخبارات العسكرية التابعني للسلطة الفلسطينية     محاس على مقري األم   
الرئيس حممود عباس حكومة رئيس الوزراء هنية، وأعلن حالة الطوارئ، وشكل حكومة طوارئ يف الضفة الغربية، 

يف إدارة  ئ، وشكلت   وقد رفضت محاس االعتراف حبكومة الطوار     .  للوزراء وعني وزير املالية سالم فياض رئيساً     
  .اجملتمع الدويل من ، وهي اإلدارة اليت مل تلق قط اعترافاً حبكم األمر الواقعقطاع غزة

وبعد استيالء محاس على قطاع غزة، حصلت احلكومة اليت شكلها الرئيس عباس يف الضفة الغربية على                  - ٧
ألمريكية عالقاهتما واستأنفا تقدمي املعونـة      يب والواليات املتحدة ا   ووطّبع كل من االحتاد األور    . دعم دويل واسع  

ووافقت إسرائيل على حتويل مئات املاليني من الدوالرات من إيرادات الضرائب الـيت      . مباشرة إىل الضفة الغربية   
  . احتجزهتا، يف حني أحكمت احلصار االقتصادي والتجاري على قطاع غزة

 اليت كان حيتفظ هبا يف قطاع غزة، يف حني منعت إسرائيل يب مشروعات املعونة القليلةووعلق االحتاد األور  - ٨
  يب من العمل يف معرب رفح ألسباب أمنية، حسبما ذكـرت؛ وهـو             وبعثة املساعدة احلدودية التابعة لالحتاد األور     

ة وأعلنت مصر واألردن واململكة العربية السعودية أن احلكوم.  منذ ذلك احلنيما أسفر عن إغالق معرب رفح تقريباً
  .القائمة يف الضفة الغربية هي احلكومة الفلسطينية الشرعية الوحيدة

ويف الوقت الذي كانت تواجه فيه حكومة محاس يف قطاع غزة العزلة الدولية الدبلوماسية واالقتصادية،                 - ٩
رباعية، إىل  اللجنة ال جهود  سيما   الم وتعزيز حكومة الضفة الغربية، و     قادت اجلهود اليت بذهلا اجملتمع الدويل لدع      

لوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت على اسـتئناف       ؤمتر، اتفق الرئيس عباس ورئيس ا     ويف امل . تنظيم مؤمتر أنابوليس  
وباإلضافة إىل ذلك، اتفق اجلانبان على العمل باستمرار من أجل الوصول إىل . ٢٠٠٧عام حبلول هناية املفاوضات 

مبناسبة زيارة رئيس الواليـات     وتكرر التعبري عن هذا االلتزام      ،  ٢٠٠٨وجود دولتني بنهاية عام     يستند إىل   حل  
وقد سبق هذه الزيارة اتفاق مت بني رئيس الوزراء . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩املتحدة جورج بوش إىل القدس يف 

لـصراع  اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيين على تكوين أفرقة مفاوضات تتوىل النظر يف اجلوانب اخلمسة الرئيسية ل             
  . املستوطنات، والقدس، والالجئني، واألمن، واحلدود: وهي

                                                      

)١( "Occupied Palestinian Territories Torn Apart by Factional Strife". Amnesty International, 

October 2007. AI Index MDE 21/020/2007 . 
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دولـة إسـرائيل   : وستتناول املفوضة السامية يف اجلزء التايل االنتهاكات اليت ارتكبتها ثالث جهات هي          - ١٠
 غزة حتـت الـسيطرة      بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، والسلطة الفلسطينية، وسلطات األمر الواقع يف قطاع          

  .فعلية حلماسال

   التقدم احملرز يف تنفيذ القرار-  ثالثاً
   إغالق احلدود مع غزة-  ألف

  احلالة العامة

، أغلقت إسرائيل حدودها مع غزة أمـام        ٢٠٠٧يونيه  /عقب استيالء محاس على قطاع غزة يف حزيران         - ١١
سـبتمرب  / أيلـول  ١٩يف  " ياً معاد كياناً"وأسفر إعالن إسرائيل غزة     .  حاداً الصادرات وقلصت الواردات تقليصاً   

وقد فسرت إسرائيل اإلعالن وقرارها تقييد      . إمدادات الوقود والكهرباء إىل القطاع    اخنفاض آخر يف    ، عن   ٢٠٠٧
بإشارهتا إىل واجب حكومة إسرائيل جتـاه محايـة أرواح         ) خباصة الوقود والكهرباء  (حركة األشخاص والبضائع    
لقصف مدهنا وبلداهتا  نتوقع أن تظل أي حكومة عاجزة عن الرد إذا تعرضت ال ميكن أنسكاهنا املدنيني، معلنة أنه 

  .)٢(متعمد من كيان جماور

 ومل ُتفتح سوى    ٢٠٠٧يونيه  /ونتيجة للقيود، ظلت مجيع املعابر الستة يف قطاع غزة مغلقة منذ حزيران             - ١٢
الل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل معرب      وخ. يناير/ كانون الثاين  ١٨متاماً يف   مجيع املعابر   وأغلقت  . بصورة متقطعة 
وكان . يومياًفقط  شاحنة ٥٠ و٤٠بني  بعبور ماُيسمح كان  يف املتوسط، ولكن  مخسة أيام أسبوعياًصوفا مفتوحاً

 مل يعمل سوى ممر واحد ليـسمح        ٣٤، ولكن من بني ممراته البالغ عددها         أسبوعياً اً واحد معرب كارين ُيفتح يوماً   
 ملوظفي املساعدة اإلنسانية الدولية وعمليات اإلخـالء        وظل معرب إيريز مفتوحاً   . وانات واحلبوب بعبور علف احلي  

ومل تعرب أية .  يف املتوسط لعبور كميات حمدودة من الوقود   ستة أيام أسبوعياً   وظل معرب ناحال أوز مفتوحاً    . الطيب
ا معرب رفح، على احلدود مع مصر، فقد ظل         أم. )٣(يناير/ كانون الثاين  ٢٤شالوم منذ   بضائع عن طريق معرب كرمي      

يناير، حطم مقاتلون فلسطينيون أجزاء عديدة مـن    / كانون الثاين  ٢٣ويف  . ٢٠٠٧يونيه  / منذ حزيران   متاماً مغلقاً
.  عن الغذاء واملـؤن    وعرب مئات اآلالف من سكان غزة احلدود حبثاً       . اجلدار الفاصل بني غزة ومصر يف بلدة رفح       

ي حسين مبارك قواته بالسماح للفلسطينيني بالدخول، ولكن مع ضمان عدم محلهم أسلحة عند وأمر الرئيس املصر
  .فرباير، فُتحت احلدود/ شباط٣وبتاريخ . عودهتم

                                                      

إسـرائيل  : اء العناوين ورما  "، و ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩،  " معادياً احلكومة األمنية تعلن غزة كياناً    " )٢(
، متاحة على موقع وزارة الشؤون اخلارجية اإلسرائيلية على شـبكة           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٤،  " معادياً كياناً،تعلن غزة 
 .www.mfa.gov.il: اإلنترنت

 Humanitarian Weekly Briefing Notes, 13-19 February 2008, of the Office for theنظـر ا )٣(

Coordination of Humanitarian Affairs at www.ochaopt.org. 
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مع غزة نتيجة إلغالق املعابر املؤدية إليها، األمر الذي كانت          وباستثناءات قليلة، توقفت التجارة املشروعة        - ١٣
وقد أسفرت عملية عزل    . د وسبل كسب العيش قبل الفترة املشمولة بالتقرير ويف أثنائها         له آثار مدمرة على االقتصا    

غزة، والتوغالت العسكرية املنتظمة، وانعدام التنسيق الفعال بني السلطة الفلسطينية يف رام اهللا وسلطة محاس يف غزة، 
مثـل املنـشآت الـصحية      احلسَّاسة  شآت  عن نقص يف اإلمدادات الغذائية والطبية ومواد اإلغاثة وقطع الغيار للمن          

  . ومنشآت املياه واملرافق الصحية، واملواد الالزمة للمشاريع اإلنسانية، واملواد اخلام للتجـارة والـصناعة يف غـزة                
 يف ١٠، بدخول سوى ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية، مل ُيسمح، حىت ملا قاله  ووفقاً

  .)٤(قطاع غزة على شفا كارثة إنسانيةونتيجة لذلك، فقد أصبح . ة البضائع اليت دخلت غزة قبل عاماملائة من كمي

وفيما خيص احلصول على الوقود والكهرباء، أدت عدة عوامل، قبل الفترة املشمولة بالتقرير، إىل نقـص       - ١٤
 يف ستة حموالت يف حمطة توليد ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨بتاريخ ومشل ذلك تفجرياً ملحوظ يف اإلمداد الكهربائي، 

أكتوبر / تشرين األول٢٨الكهرباء يف قطاع غزة، والقيود املفروضة على إمدادات الوقود إىل غزة، واليت بدأت يف 
فلسطينيني لوقف إطالق الصورايخ وقذائف اهلاون من  القاتلني  امليف سياق عقوبات كان اهلدف منها الضغط على         

يناير عندما قـررت إسـرائيل وقـف    / كانون الثاين١٩ بتاريخ  احلالة أكثر حرجاً  وأصبحت. غزة على إسرائيل  
 على سلسلة من اهلجمات بالصواريخ شنها مقاتلون فلسطينيون على جنوب    إىل القطاع رداً   إمدادات الوقود متاماً  

 ٢٢ويف  . يـسية يف غـزة     حمطة توليد الكهرباء الرئ    يناير، أُغلقت متاماً  / كانون الثاين  ٢٠ويف  . إسرائيل لعدة أيام  
  .)٥(لوقود واإلمدادات الطبية إىل غزةيناير، مسحت إسرائيل مرة أخرى بدخول ا/كانون الثاين

 ضد خطة إسرائيل الرامية     اإلسرائيلية التماساً العليا  ، رفضت احملكمة    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣٠ويف    - ١٥
وعقب قرار احملكمة   . )٦(انت مطبقة بالفعل لعدة أشهر    ليت ك خلفض إمدادات الكهرباء والوقود إىل قطاع غزة، وا       

شركة الكهرباء اإلسرائيلية خبفض إمدادها إىل غـزة         ،فرباير/ شباط ٧يف  اإلسرائيلية، أمرت وزارة الدفاع     العليا  
إىل ، مع ذلك، أدى ميغاواط، ولكنه ١,٥ وهو وقد كان اخلفض أقل من املقترح أصالً.  ميغاواط يوميا٠,٥ًبنحو 
  . ميغاواط يوميا٦٠ًم النقص القائم الذي يبلغ تفاق

                                                      

 United Nations Humanitarian Chief Voices Solidarity with Sufferingزيـارة إىل رام اهللا،  )٤(

People, at www.un.org/news . 

نظر ، ا٢٠٠٨يناير /رصد الشؤون اإلنسانية، كانون الثاين )٥(
www.ochaopt.org/documents/Humanitarian_Monitor_Jan_08.pdf. 

يف حني أكدت احملكمة أن دولة إسرائيل ملتزمة باختاذ إجراء ضد املنظمات اإلرهابية يف إطار القانون                 )٦(
يف ضـوء  "ووفقاً ألحكام القانون الدويل، وباالمتناع عن تعمد إحلاق الضرر بالسكان املدنيني يف قطاع غزة، فإهنا ترى    

، فيما خيص اإلمداد الكهربائي إىل قطاع غزة، أن كمية الديزل الصناعي اليت ذكـرت               ]احملكمة[ات املقدمة أمام    املعلوم
الدولة أهنا تعتزم توفريها، فضالً عن الكهرباء املوفرة باستمرار عن طريق اخلطوط الكهربائية من إسرائيل، كافية لتلبيـة     

ترمجة غري  . (٢٢، الفقرة   ٩١٣٢/٠٧، قرار احملكمة العليا     " الوقت احلايل  االحتياجات اإلنسانية األساسية لقطاع غزة يف     
 ).Gisha-Legal Center for Freedom of Movementرمسية إىل اإلنكليزية قام هبا مركز جيشا القانوين حلرية التنقل 
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 علـى إطـالق    لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، فإن قطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة جـاءت رداً         ووفقاً  - ١٦
وأعلنت الوزارة كذلك أن العقوبات االقتصادية جـزء مـن          . الصواريخ املتواصل والعشوائي من غزة على إسرائيل      

كما ذكرت الوزارة أن ".  بوصفها وسيلة إلنقاذ احلياة بديلة عن عمليات برية واسعة النطاقحرب اقتصادية"سياسة 
التزام إسرائيل الوحيد جتاه السكان املدنيني يف غزة هو تاليف حدوث أزمة إنسانية، وأن مسألة حتديـد األولويـات               

 لوزارة الدفاع، ميكن  ووفقاً.  اإلنسانية لتوزيع الكهرباء أمر متروك للسلطات يف غزة، مع إعطاء أولوية لالحتياجات          
  .)٧(ولكن ليس إىل ورش إنتاج الصواريخللسلطات يف غزة ضمان وصول الكهرباء إىل املساكن واملستشفيات، 

  التأثري على التمتع حبقوق اإلنسان

والبضائع، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان للقيود املذكورة أعاله، واملفروضة على حركة األشخاص   - ١٧
وعلى وجـه اخلـصوص     حقوق اإلنسان اخلاصة هبم،     تأثري سليب على متتع سكان قطاع غزة مبجموعة كبرية من           

  .الكرامة اإلنسانية وحرية التنقلحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بل كذلك احلق يف احلياة و

ن غزة يف مستوى معيشي الئق خـالل        وقد كان لنقص اإلمداد الكهربائي تأثري ملحوظ على حق سكا           - ١٨
الكهرباء، خالل الفترة من    فترات انقطاع    ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن       ووفقاً. الفترة املشمولة بالتقرير  

واحلـصول علـى   . )٨( عدا رفحة يف مجيع مناطق غزيومياً ساعة   ١٢يناير، امتدت إىل    / كانون الثاين  ٢٤ إىل   ١٨
اصر احلق يف سكن مالئم ويف مستوى معيشي الئق، كما أن له تأثري هام على حقوق                الكهرباء عنصر هام من عن    

  .أخرى مثل احلق يف احلصول على املاء والغذاء ومستوى صحي مالئم

 مليـون   ١,٤، البالغ عددهم    وفيما خيص احلق يف احلصول على املاء، مل حيصل نصف سكان غزة تقريباً              - ١٩
  .)٩(اجلارية، على املياه شخص

 يف ٨٠ وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء، ونتيجة لإلغالق والقيود فقد قدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن  - ٢٠
يعيشون حتت خط الفقر ويعتمدون على املعونة الغذائية كانوا خالل الفترة املشمولة بالتقرير     املائة من سكان غزة     

 الغذاء العاملي من تقدمي أي أغذية ، مل يستطع برنامج٢٠٠٨ يناير/ويف كانون الثاين. اليت قدمتها املنظمات الدولية
علـى جـزء مـن      شخص آخر إال     ٥٠ ٠٠٠كما مل حيصل    من املستفيدين من الربنامج،     لعشرة آالف شخص    
ويف حني أن برنامج الغذاء العاملي ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني . خمصصاهتم الشهرية

 يف املائة   ٧,٦لم حيصل منهم سوى     ف،   مليون شخص من سكان غزة     ١,١ يوفران الغذاء لصاحل     األدىنيف الشرق   
الستكمال من السعرات احلرارية؛ أما البقية فقد اعتمدوا على السوق التجارية احتياجاهتم  يف املائة من ١٠٠على 

                                                      

 .www.gisha.orgانظر أيضاً موقع مركز جيشا القانوين حلرية التنقل على شبكة اإلنترنت  )٧(

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤- ١٨، "تقرير احلالة: إغالق غزة"مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٨(

. إن احلق يف املاء ضروري لتأمني مستوى معيشي الئق، ال سيما وأنه واحد من الشروط األساسية للبقاء )٩(
اطاً وثيقاً باحلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة واحلق يف السكن املالئم واحلق يف احلصول على املاء مرتبط كذلك ارتب

 .٣ للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة ١٥انظر التعليق العام رقم . واحلق يف الغذاء



A/HRC/7/76 
Page 8 

 

املخزون يف القطاع التجاري، وأصبحت     غري أن إغالق غزة قد أدى إىل مزيد من النقص يف            . احتياجاهتم الغذائية 
املقام ال ينصب يف أن احلق يف الغذاء وينبغي أن يالحظ . )١٠(مدة واخلضروات نادرة يف املتاجراللحوم واألمساك اجمل

  .أسباب املعيشة الكافيةباألحرى مقدرة اإلنسان على توفري طعامه عن طريق يعين املعونة الغذائية، بل على األول 

خيص احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والعقلية، سلطت منظمة الـصحة               وفيما    - ٢١
 يف مغادرة القطاع    اد يف العقاقري األساسية، وتزايد الصعوبات     احلنقص  اليناير الضوء على    /العاملية يف كانون الثاين   

  .  عن وفـاة املرضـى املعنـيني        أحياناً األمر الذي يسفر   املرضى احملتاجني رعاية طارئة غري متوفرة يف غزة،       أمام  
 ١٩ينـاير و  / كانون الثاين  ٢٩بني   ملرضى ما لوفيات ا حاالت  أربع  وقد وثّقت منظمة فلسطينية حلقوق اإلنسان       

ج خارج  للعناية الطبية، أو بسبب تأخري إحالتهم للعالفرباير نتيجة لعدم متكنهم من السفر إىل اخلارج طلباً /شباط
  .)١١(حالتهمقطاع غزة، أو رفض إ

على يناير  / كانون الثاين  ٢٧ يف    ملنظمة إسرائيلية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، فقد أُلقي القبض          ووفقاً  - ٢٢
يناير، / كانون الثاين٣٠وبتاريخ . على إذن بالعالج يف أحد املرافق اإلسرائيلية كان حاصالً عند معرب إيريزمريض 

  .)١٢( ساعات من االستجواب االنفرادي١٠ أطلق األمن اإلسرائيلي سراح مريض آخر بعد

إجراء العمليات حىت   التوقف عن   وعالوة على ذلك، فقد أرغم قطع التيار الكهربائي املستشفيات على             - ٢٣
أصبحوا عرضـة   فقد   يف املائة من سكان غزة،       ٥٦األطفال، الذين يشكلون    أما  تضمن تقدمي خدمات الطوارئ؛     
واعتمدت املستشفيات، خـالل    . ثة ونظم املرافق الصحية والتدفئة اليت ال تعمل       ملشاكل صحية متصلة باملياه امللو    

 ٤ويف  . الفترة املشمولة بالتقرير، على مولدات الكهرباء اخلاصة حباالت الطوارئ لتـوفري اخلـدمات العاديـة              
تعمل بكامل  -   مستشفى١٢ وعددها -  فرباير، كانت مجيع املستشفيات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية/شباط

وقد انقطع تقدمي خدمات التشخيص     . مل حيصل أي مرفق من مرافق الرعاية األولية على وقود         ومع ذلك   قدرهتا؛  
أثناء انقطاع التيار   تستطيع العمل   وعيادات األسنان يف مرافق الرعاية األولية اليت مل يكن لديها مولدات كهرباء             

لتحصني، واليت ليست لديها مولدات كهرباء، بنقل اللقاحات إىل         وقامت املرافق اليت تقدم خدمات ا     . الكهربائي
  . اللقاحات بسبب عدم حفظهـا يف درجـة الـربودة الالزمـة           عطب  مرافق أخرى هبا مولدات، وذلك لتاليف       

 سيارة إسعاف عن العمل بسبب انعدام الوقود خالل         ٥٧ من   ٤٩ ملسؤولني يف وزارة الصحة، فقد توقفت        ووفقاً
وقد استلزم األمر، بسبب انعدام الوقود، إغالق املولـدات الكهربائيـة           . فرباير/ث من شهر شباط   األسبوع الثال 

  .  احلاضناتواملعدات احليوية يف املستشفيات مثل

                                                      

 .٢٠٠٨يناير /اينمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، صحيفة وقائع الوضع اإلنساين يف قطاع غزة، كانون الث )١٠(

مزيد مـن   "و) ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٧" (مريض ميوت بسبب عدم متكنه من الوصول إىل املستشفى        " )١١(
 مرضى يفارقون احلياة، وسيارات اإلسعاف تتوقف عن اخلدمة بـسبب           ٣: التدهور يف األحوال الصحية يف قطاع غزة      

 .ق اإلنسان، املركز الفلسطيين حلقو)٢٠٠٨فرباير / شباط٢١" (انعدام الوقود

)١٢( Physicians for Human Rights Israel ،"ال عدالـة وال أمـل   :  يف غزة٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
 .٢٠٠٨فرباير / شباط١" للمرضى
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ي السلطة املسؤولة عن املياه وذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن مرفق املياه للبلديات الساحلية، وه  - ٢٤
بب مل يكن أمامه سوى توجيـه  املياه وتوزيعها، وال معاجلة مياه اجملاري؛ ولذلك الس       غزة، مل يتمكن من ضخ      يف  

 كانون  ٢٤ إىل   ١٨ املكتب، مت يف الفترة من       ه ملا ذكر  ووفقاً.  مليون ليتر يومياً   ٤٠اجملاري إىل البحر مبعدل     مياه  
البحر، األمر الذي تسبب يف خماطر على كل  من مياه اجملاري غري املعاجلة يف  مليون ليتر يوميا٣٠ًيناير تفريغ /الثاين

  .من الصحة العامة والبيئة

الدراسة يف مدارس غزة بعد عطلة الشتاء، على الرغم من أن           استؤنفت  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       - ٢٥
ب كذلك وقد افتقر الطال. ندرة الوقود والكهرباء أجربت الكثري من املؤسسات على العمل بدون تدفئة أو كهرباء

إىل املواد األساسية، مبا فيها الطباشري والكتب الدراسية، نتيجة للقيود املفروضة على دخول البضائع، وهو ما أثر                 
  .  على حقهم يف التعليمسلباً

رسون  للمعلومات اليت أوردهتا املصادر األكادميية ووسائل األعالم وأكدها األطباء الفلسطينيون املماووفقاً  - ٢٦
 الفترة املعنية، عانت نسبة كبرية من سكان قطاع غزة مستويات متفاوتة من القلق              لصحة العقلية خالل  يف جمال ا  

كما تبني أن . الدائم، واخلوف والتوتر، أو ظهرت عليهم أعراض االضطرابات الناجتة عن اإلجهاد الالحق لإلصابة
 عن ذلك، عاىن    ا املدرسية واألسرية؛ وفضالً   نسبة كبرية من األطفال يف قطاع غزة مل تعد قادرة على أداء واجباهت            

والغـضب، والقلـق،     وظهرت وسط األطفال كذلك عالمـات اخلـوف،       . نفسية -   بدنية الكثري منهم آالماً  
  . واضطرابات النوم

حق السكان يف حرية الدين واملعتقد مبنعهم من ممارسة الشعائر يف بعـض             على  ر إغالق غزة كذلك     وأثَّ  - ٢٧
  .األكثر قدسية بالنسبة إىل املسلمني واملسيحيني، مثل املسجد األقصى وكنيسة القيامة وكنيسة املهدأماكن العبادة 

 العقوبات اجلماعية ضد املدنيني حتت االحتالل إذ  قاطعاً من اتفاقية جنيف الرابعة حظراً     ٣٣وحتظر املادة     - ٢٨
ُتحظر العقوبـات اجلماعيـة   .  هو شخصياًال جيوز معاقبة أي شخص حممي عن خمالفة مل يقترفها       "أنه  تنص على   

وقد أوضحت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تعليقها الرمسي علـى           ". وباملثل مجيع تدابري التهديد أو اإلرهاب     
فهـي ال تـشمل     : اجلماعية بأوسع معانيها  جيب أن تفهم العقوبة     : " من اتفاقية جنيف الرابعة ما يلي      ٣٣املادة  

  ".حسب، بل كذلك العقوبات واملضايقات من أي نوعاألحكام القانونية ف

يشكل عقوبـة   باعتباره   حصار إسرائيل لغزة     وقد أدان اجملتمع الدويل ووكاالت حقوق اإلنسان مؤخراً         - ٢٩
، صرح األمني العام بأنه أمر حيوي أن ُتوقف إسرائيل تدابري العقوبـة             ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٩وبتاريخ  . مجاعية

  .)١٣(ة املشروعة والضرورية إىل السكان بوصول مجيع اإلمدادات اإلنسانية والتجارياجلماعية وأن تسمح

                                                      

رسالة موجهة إىل احللقة الدراسية اليت أعدهتا األمم املتحدة عن مساعدة الشعب الفلسطيين، عمـان،                )١٣(
 .(SG/SM/11429; PAL/2098) ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠- ١٩
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، النامجة عن إغالق إسرائيل لغزة، على التمتع حبقوق اإلنسان جراء           السلبيةوتفاقمت يف بعض احلاالت اآلثار        - ٣٠
 شاحنات على األقل مـن      ١٠س  فرباير، صادرت قوات األمن التابعة حلما     / شباط ٧ففي  . تدابري اختذهتا أطراف أخرى   

. )١٤(اعدة موجهة إىل طرف منافس هو فتح      املساعدات اإلنسانية اليت قدمتها مجعية اهلالل األمحر األردين، حبجة أن املس          
األشياء املستعملة يف   باحلماية، اليت تنطبق أيضاً على      موظفي اإلغاثة اإلنسانية    متتع  وينص القانون اإلنساين الدويل على      

  . كما جيب على أطراف الرتاع السماح مبرور اإلغاثة اإلنسانية وتيسري ذلك. إلغاثة اإلنسانيةعمليات ا

   العنف ضد السكان املدنيني-  باء

  معلومات أساسية

  . ٢٠٠٧واصلت قوات األمن اإلسرائيلية توغالهتا العسكرية يف غزة والـضفة الغربيـة طـوال عـام                   - ٣١
الفلـسطيين يف األرض     -   يف الرتاع اإلسرائيلي    فلسطينياً ٣٩٢ة، فقد قُتل     ملكتب تنسيق الشؤون اإلنساني    ووفقاً
 يف الضفة الغربيـة     اً فلسطيني ١ ١٨٠؛ وباإلضافة إىل ذلك، أُصيب      ) يف غزة  ٣٠١ يف الضفة الغربية و    ٩١(احملتلة  

 ٦٣٢أن  وأفاد املكتب كـذلك     . اً إسرائيلي ٣٢٢ وأُصيب   ١٣وخالل الفترة نفسها، قُتل     .  يف قطاع غزة   ٦٦١و
  نيـه  يو/ قذيفة هاون أُطلقت من غزة خالل الفترة من منتـصف حزيـران            ٩٢١من صواريخ القسام و   صاروخاً  

  .)١٥(ديسمرب/ كانون األول٢٥وحىت 

فمع استمرار أعمال القتال أفادت األنباء مبقتل حنو        : ، ازداد املوقف خطورة   ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    - ٣٢
يناير / كانون الثاين  ١٦ و ١٥ قُتلوا يومي    ٢٣منهم  يعمل يف مزرعة مجاعية،     واحد  ري   ومواطن إكوادو  اً فلسطيني ٧٠

ويف هذين اليومني قُتل يف غزة مخسة مدنيني فلسطينيني يف أثناء عمليات اجليش اإلسرائيلي، كما قُتل ثالثة                 . وحدمها
ل أن احلادث وقع عـن طريـق    على سيارهتم، وقد أعلنت إسرائي    آخرون عندما أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخاً     

، مبن فيهم عدة أطفال، عندما       مدنياً ٣٠يناير، قُتلت فلسطينية مدنية وُجرح حنو       / كانون الثاين  ١٨وبتاريخ  . اخلطأ
كما تواصلت العمليات العسكرية اإلسـرائيلية يف       . استهدفت غارة إسرائيلية مبىن غري مأهول تابع لوزارة الداخلية        

لفلـسطينيون حنـو   يناير، أطلق املقاتلون ا/ كانون الثاين٢٢اية العام وحىت منتصف هنار يوم    فمنذ بد . الضفة الغربية 
  . صاروخ على النجف الشمايل، مبا يف ذلك مدينيت سديروت وعسقالن١١٠ قذيفة هاون و٢٣٠

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٤يناير إىل / كانون الثاين٢٤عمليات املقاتلني الفلسطينيني خالل الفترة من 

 ٤ففـي   .  الفلـسطيين  -  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُتل إسرائيلي واحد نتيجة الصراع اإلسرائيلي           - ٣٣
فرباير وقع هجوم انتحاري بقنبلة يف مركز جتاري يف مدينة دميونة يف جنوب إسرائيل، وقد أسفر اهلجوم عن /شباط

                                                      

فرباير يف الضفة الغربية عندما منعت قوات األمن الفلـسطينية توزيـع      / شباط ١٠وقع حدث مماثل بتاريخ      )١٤(
ويف هذه احلالة األخرية، على األقل، متكنت . املساعدة اإلنسانية عن طريق إحدى منظمات اجملتمع املدين ُيزعم أهنا تابعة حلماس

 .ولني يف السلطة الفلسطينية بشأن اإلفراج عن السلع ومواصلة توزيعها للمستفيديناملنظمة اإلنسانية من التفاوض مع املسؤ

  ؛ ٢٠٠٧ديـسمرب   /مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، رصـد الـشؤون اإلنـسانية، كـانون األول             )١٥(
 .www.ochaopt.orgنظر ا
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 نددت باهلجوم، فقد أشاد به عدد مـن       ويف حني أن السلطة الفلسطينية    . مقتل سيدة مدنية وجرح عدة أشخاص     
  .)١٦(نية خمتلفة مسؤوليتها عن التفجريالفصائل الفلسطينية، كما أعلنت مجاعات عسكرية فلسطي

  ينـاير  / كانون الثـاين   ٢٤إحصاءات موثوقة عن الفترة من       مل تكن قد نشرت      كتابة هذا التقرير  ولدى    - ٣٤
 ٢١٠قاتلني الفلسطينيني أطلقوا مئات من قذائف اهلاون وحنـو          بيد أنه ُيقدر أن امل    . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٤إىل  

وعلى الرغم من . ، أغلبيتها من طراز القسام، على النجف الغريب، مبا يف ذلك مدينيت سديروت وعسقالنصاروخاً
ة أن معظم الصواريخ والقذائف اليت أطلقها الفلسطينيون كانت عشوائية، فقد ذُكر أن بعض قذائف اهلاون القصري

 إسـرائيليني   ١٠قد أُصيب حنو    و. املدى استهدفت املنشآت العسكرية أو املوظفني املوجودين عرب احلدود مباشرة         
نتيجة الصورايخ وقذائف اهلاون اليت أطلقها املقاتلون الفلسطينيون، كما أُصيب الكثري من السكان اإلسرائيليني يف 

 ٤٠فرباير، أُطلق أكثر من     / شباط ٩ و ٨ويف يومي   . صدمةمدينة سديروت والنجف الغريب، مبن فيهم األطفال، ب       
 أخوين جبراح خطـرية، إذ فقـد   وسقط أحد الصواريخ يف وسط سديروت مصيباً .  على النجف الغريب   صاروخاً

  .أحدمها، وعمره مثان سنوات، أحد أطرافه يف اهلجوم

هـو  وإطالق الصواريخ وقذائف اهلاون من جانب املقاتلني الفلسطينيني على األهداف املدنية اإلسرائيلية       - ٣٥
  .انتهاك واضح للقانون اإلنساين الدويل

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٤يناير إىل / كانون الثاين٢٤العمليات العسكرية اإلسرائيلية خالل الفترة من 

 عملية يف ١٠٦ توغل يف غزة و عمليات٩قرير، نفذت قوات األمن اإلسرائيلية     خالل الفترة املشمولة بالت     - ٣٦
  .مناطق خمتلفة يف الضفة الغربية

الفلسطيين، ويشكل ذلك  -  نتيجة للصراع اإلسرائيليقتلوا ، مبن فيهم أطفال،  فلسطينيا٤١ًحنو وقيل إن   - ٣٧
  .٢٠٠٨ام بيع الثالثة األوىل من عاخنفاض يف عدد القتلى مقارنة باألسا

 امرأة، جـراء    ١١ و  طفالً ١٢، من بينهم     فلسطينياً ٨٨ُجرح حنو   حيث  واخنفض كذلك عدد اجلرحى،       - ٣٨
  .العمليات اليت نفذهتا قوات األمن اإلسرائيلي يف قطاع غزة والضفة الغربية

ن قتـل   وقد وثّقت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية عدة حاالت لعمليات عسكرية إسرائيلية أسفرت ع              - ٣٩
رض إسرائيلية يف ساحة مدرسة زراعية يف بلدة بيت حانون يف            أ -  فرباير، سقطت قذيفة أرض   / شباط ٧ففي  . مدنيني

وقد أصابت القذيفة املبىن حلظة دخول الطالب واملدرسني، وهو ما أسفر عن مقتل أحد املدرسني وإصابة                . قطاع غزة 
 ٧يـوم    وق اإلنسان إىل التحقيق يف وفاة فلسطيين معوق عقلياً        ودعت منظمة إسرائيلية حلق   . اثنني من الطالب جبراح   

 ووفقاً. فرباير، بعد أن أصابته قوات الدفاع اإلسرائيلية جبراح يف أثناء عملية اعتقال يف بلدة قباطية بالضفة الغربية/شباط
شخاص آخـرين يف أثنـاء      وُجرح عدة أ  واحد  فرباير مدين   / شباط ١٧يف  ملا أوردته املصادر الصحية الفلسطينية، قُتل       

                                                      

 كتائب كما أعلنت أيضاً . فجري االنتحاري الفلسطيين  أعلن اجلناح العسكري حلماس مسؤوليته عن الت       )١٦(
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٤، هاآرتسشهداء األقصى واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني مسؤوليتهما عن اهلجوم، 
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تابعني لقوات الـدفاع اإلسـرائيلية      متخفِّني  االشتباكات اليت وقعت جنويب قطاع غزة بني مقاتلني فلسطينيني وجنود           
 يف أثناء االشتباكات     سنوات قتيالً  ١٠فرباير، أُردي صيب عمره     / شباط ١٨وبتاريخ  . تدعمهم طائرة مروحية ودبابات   
  .قطاع غزةيف نيني وقوات الدفاع اإلسرائيلية بالقرب من دير البلح اليت وقعت بني مقاتلني فلسطي

 بعينهم ضد املقاتلني ومـوظفي      سياسة إسرائيل اخلاصة بعمليات القتل اليت تستهدف أشخاصاً       واستمرت    - ٤٠
ي األمن  من املقاتلني وموظف١٨ ملنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، فقد قُتل ما جمموعه       ووفقاً. األمن الفلسطينيني 

 ٢ من القتلى كانوا يف غزة و١٦الفلسطينيني يف أوقات مل يكونوا فيها مشاركني مباشرة يف أعمال القتال؛ وذُكر أن 
 األمر الواقع التابعـة     ةفرباير، قُتل سبعة من أفراد شرطة سلط      / شباط ٥ويف حوادث خمتلفة بتاريخ     . يف الضفة الغربية  

أرض على مركز الشرطة يف قرية عبسان يف  -  ن عندما أُطلقت قذيفة أرضحلماس يف قطاع غزة وُجرح مثانية آخرو
فرباير، قُتل ثالثة فلسطينيني يف هجوم بالقذائف شنه اجليش اإلسرائيلي على مشايل قطاع             / شباط ٢٣ ويف. قطاع غزة 

يش اإلسرائيلي أن وذكر متحدث باسم اجل. مجاعة من املقاتلني على الفور أن الضحايا أعضاء فيهاأي ومل تعلن . غزة
وخـالل الفتـرة   . )١٧(ا إلطالق قذائف هاون على إسـرائيل كانت يف طريقهوحدة مسلحة  القوات الربية هامجت    

  .املشمولة بالتقرير، ذُكر أن ثالثة فلسطينيني مدنيني على األقل قد قُتلوا كنتيجة غري مباشرة هلذه العمليات

، فإن حكومة إسرائيل تعكف على تكوين فريق للتحقيـق يف            ملصادر وسائط اإلعالم اإلسرائيلية    ووفقاً  - ٤١
وذكرت املصادر نفسها أن ذلك القـرار       .  بعينهم واليت قُتل فيها مدنيون     عمليات القتل اليت تستهدف أشخاصاً    

ديسمرب، والذي دعا حكومـة إسـرائيل إىل        /يتمشى مع قرار احملكمة العالية اإلسرائيلية الصادر يف كانون األول         
وعلى .  يف أية حادثة تسفر عن مقتل مدنيني، شريطة أن تكون احلادثة املعنية قد وقعت بعد صدور القرار  التحقيق

 تقدمت به منظمة إسـرائيلية      الرغم من ذلك، رفض مكتب املدعي العام احلكومي والنائب العام العسكري طلباً           
  .)١٨(ملاضيتني قطاع غزة يف السنتني احلقوق اإلنسان للتحقيق يف ستة حوادث وقعت يف

إسرائيل الدفاع عن   إذا كان من حق     وفيما خيص العمليات العسكرية اإلسرائيلية، ينبغي اإلشارة إىل أنه            - ٤٢
إسـرائيل،  وتقع على عاتق    . ، فإن االستعمال غري املتناسب للقوة حمظور مبقتضى القانون اإلنساين الدويل          نفسها

  نون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل          بوصفها سلطة احتالل، مسؤولية خاصة مبوجب القا      
  .فيما خيص محاية السكان املدنيني واملنشآت املدنية يف غزة

 ٢٤ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٢٤حوادث أخرى، مبا فيها العنف فيما بني الفلسطينيني، خالل الفترة من            
  ٢٠٠٨فرباير /شباط

قطاع غزة والضفة   يف كال    الوضع احلرج أصالً  فلسطيين إىل تفاقم     ال -  أدى العنف يف الصراع اإلسرائيلي      - ٤٣
وقد أفادت التقارير وقوع حـوادث      . احلصار الذي ضربته عليهما إسرائيل واهنيار القانون والنظام        نتيجة   الغربية

 وقد استمر تدهور حالة املؤسسات، وخباصة يف      . عديدة شاركت فيها مجاعات مسلحة يف غزة غري معروفة اهلوية         

                                                      

 .١٢/٢٠٠٨، نشرة صحفية، املرجع ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٤املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،  )١٧(

 .www.haaretz.com:  على املوقع٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٠ بتاريخ هاآرتسانظر  )١٨(
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وقد كونت العشائر واألسر . غزة، ألن السكان اعتمدوا بصورة متزايدة على اآلليات غري النظامية لفض الرتاعات      
  .أهلية حلماية أفرادهاحراسة احمللية ميليشيات وجلان 

 برفقة والده يف  سنة كان مسافرا١٦ًفرباير، قتلت رصاصة طائشة صيب فلسطيين عمره  / شباط ٣وبتاريخ    - ٤٤
فرباير، اقتحم مقاتلون غري معرويف اهلوية مبىن مجعية الشبان املسيحيني وسط قطاع / شباط١٥وبتاريخ . ةقطاع غز

 ُسجلت، حىت منتصف     ملا أوردته مصادر خمتلفة، فقد     ووفقاً. وأتلف املقاتلون مكتب اإلدارة ونسفوا املكتبة     . غزة
األمن الفلسطيين ضد أنصار محاس يف الـضفة         حادثة عنف خالل العمليات اليت نفذهتا قوات         ٢٣فرباير،  /شباط
فرباير، دخلت قوات األمن التابعة حلماس      / شباط ٢٤ويف  . وقد أسفرت إحداها عن مقتل شخص واحد      . الغربية

كما قُتل فلسطيين يف أثناء . مجعية السجناء يف دير البلح، يف قطاع غزة، وصادرت مستندات رمسية وبعض األصول
  . ع شرطة احلدود املصرية عند معرب رفحاالشتباكات اليت وقعت م

 قادة اجلهاد يف خميم يف مرتل أحد كبارفرباير /شباط١٥يف  ملا أورده عدد من الشهود، وقع انفجار قوي ووفقاً  - ٤٥
 ملا ذكره مسؤول يف وزارة      ووفقاً. زوجته وثالثة من أطفاله وثالثة من اجلريان       أدى إىل مقتله مع      الربيج يف قطاع غزة   

بإصابات خطرية، مبن فيهم إحدى      ١٢  منهم ، شخصاً ٤٠ الفلسطينية، أدى االنفجار إىل جرح ما ال يقل عن           الصحة
ومل ُيحدد سبب االنفجار حـىت      .  بليغاً وقد ُدمر املرتل بالكامل، كما تضررت ستة منازل جماورة ضرراً         . الناشطبنات  

  .اإلنسان إىل إجراء حتقيق يف احلادثوقد دعت منظمتان فلسطينيتان حلقوق . وقت كتابة هذا التقرير

. املخابرات الفلـسطينية يف رام اهللا لدى فرباير، تويف أحد أنصار محاس يف أثناء احتجازه / شباط ٢٢ويف    - ٤٦
وكانت املخابرات قد ألقت   . تعرض للتعذيب معه، أنه   بأقوال أشخاص حمتجزين    وادعى أفراد أسرته، مستشهدين     
 الرئيس الفلسطيين واجمللس التشريعي الفلسطيين أعلن كالو. بوع من تاريخ وفاتهالقبض على هذا الشخص قبل أس

قوات األمن على يد معاملتهم من سوء أنصار محاس احملتجزين حتت ضغط تكرار شكاوى إجراء حتقيقني منفصلني 
ه الصحف الفلسطينية، وذكر جهاز املخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، يف بيان نشرت. التابعة للسلطة الفلسطينية  

  . أن الشخص املعين قد اشتكى من أمل يف صدره ويف بطنه، وُعرض على طبيب يف املستشفى قبل وفاته بيومني

   احلالة يف الضفة الغربية-  جيم

وقد استمرت القيود املفروضة على تنقل الفلسطينيني يف        . يركز الفرع التايل من التقرير على حرية التنقل         - ٤٧
، ونقاط التفتيش اليت أقامتها إسرائيل داخل الضفة الغربية،         )١٩(ربية حيث حّدت التدابري املتصلة باجلدار     الضفة الغ 

كما أن الطريق إىل اجلدار، واملـستوطنات، ونظـام احلـصار،           . وحظر التجول لفترات مطولة من حرية التنقل      
ماعية واالقتصادية يف الضفة الغربية، وأسهمت       يف اهلياكل االجت    بليغاً والضوابط املرتبطة هبا أحدثت مجيعها ضرراً     

                                                      

" جدار"، سيستعمل هذا التقرير     "سياج أمين "أو  " حاجز"، أو   "جدار"فيما خيص مسألة استعمال مصطلح       )١٩(
حمل السؤال بنيـان    اجلدار  "ألن هذا هو املصطلح الذي استعملته حمكمة العدل الدولية اليت ذكرت يف الفتوى اليت أصدرهتا أن                 

 غري أن املصطلحات األخرى املستخدمة سواء من .إن هذه التسمية هبذا اللفظ ال ميكن فهمها يف سياق مادي حمدودمعقد، لذا ف
ويف هذا الرأي اختـارت     . بأكثر دقة إذا فهمت مبعىن مادي      ، ليست )احلاجز(أو من قبل األمني العام      ) السياج(قبل إسرائيل   

 .٦٧فتوى حمكمة العدل الدولية، الفقرة " ه اجلمعية العامةاحملكمة لذلك أن تستخدم املصطلح الذي استخدمت



A/HRC/7/76 
Page 14 

 

يف زيادة االعتماد على املعونات، وزيادة الفقر والبطالة، وأثرت بدرجة خطرية على التمتـع بـاحلقوق املدنيـة                  
  .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان قبل الفترة املشمولة بالتقرير ويف أثنائها

لت حكومة إسرائيل تشيد اجلدار الذي ذكرت أنه تدبري أمـين حلمايـة املـدنيني               ، ظ ٢٠٠٢ومنذ عام     - ٤٨
 أمتـار، وخنـادق،     ٨ويتكون من ُجدر خرسانية يبلغ ارتفاعها       . اإلسرائيليني من هجمات املقاتلني الفلسطينيني    

  م وال يتبع اجلـدار خـط اهلدنـة لعـا         . وأخاديد، وسياجات من األسالك، وطرق للدوريات، وأسالك شائكة       
، اكتمل  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ويف.  إىل قلب الضفة الغربية     بل ينحرف شرقاً   -  "اخلط األخضر  "-  ١٩٤٩

وُيقدر أنه، بعد اكتمال التشييد، ستكون      ).  كلم ٧٢٣( يف املائة من الطول الكلي للحاجز املقترح         ٥٧العمل يف   
 يف املائـة مـن      ١٠,١إذ تقع   : وضع مناطق مقفولة  وقد أنشأ هذا ال   .  يف املائة منه داخل أرض الضفة الغربية       ٨٠

مـن   ٤٩ ٤٠٠ومبجرد اكتمال اجلدار، فإن     . أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية بني اجلدار واخلط األخضر        
  . قرية ستشملهم هذه املناطق٣٨الفلسطينيني الذين يعيشون يف 

تنقل بسبب نقاط التفتيش وطلب التصاريح  عن صعوبة ال  وقد أضر تشييد اجلدار يف الضفة الغربية، فضالً         - ٤٩
األراضي  صودرت   وبسبب اجلدار . وبطاقات اهلوية، بآالف الفلسطينيني قبل الفترة املشمولة بالتقرير ويف أثنائها         

 أو أصبح متعـذراً ، الزراعية، واملنازل، ومصادر املياه، واملدارس، وعيادات الرعاية الصحية اململوكة للفلسطينيني     
  .ا الوصول إليهاعلى أصحاهب

وخلصت حمكمة العدل الدولية، يف الفتوى اليت أصدرهتا، إىل أن اجلدار يعوق بدرجة كبرية ممارسة الشعب                  - ٥٠
رم حيكما رأت أن اجلدار     .)٢٠(لتزام إسرائيل باحترام ذلك احلق    الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري، وهو بالتايل خرق ال        

. )٢١(ل سكان األرض الفلسطينية احملتلـة     حرية تنق يعوق  ة اختيار املسكن، وأنه      من الفلسطينيني من حري     كبرياً عدداً
كما رأت احملكمة أن اجلدار والنظام املرتبط به يعوقان ممارسة األشخاص املعنيني حلقوقهم يف العمـل، والـصحة،                  

 واالجتماعية والثقافية، والتعليم، ويف مستوى معيشي مالئم، حسبما ورد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
 ٥٣ و ٤٩وعالوة على ذلك، رأت حمكمة العدل الدولية أن اجلدار ميثل انتهاكا للمادتني             . ويف اتفاقية حقوق الطفل   
 على عـدد مـن حقـوق         خطرياً تعدياً كما قالت احملكمة، يشكل اجلدار       وجممل القول . من اتفاقية جنيف الرابعة   

ات ض الفلسطينية احملتلة، وهو تعد ال ميكن تربيره بالضرورات العسكرية أو مبتطلب        الفلسطينيني الذين يعيشون يف األر    
التزاماهتـا  وبالتايل خلصت احملكمة إىل أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لإلخـالل ب           . )٢٢(األمن القومي أو النظام العام    

كما خلصت إىل أن إسرائيل .  احملتلةهدم أجزاء اجلدار الواقعة داخل األرض الفلسطينيةبالتايل ينبغي عليها والدولية، 
. )٢٣(ريني الذين تأثروا بتشييد اجلـدار ملزمة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت جبميع األشخاص الطبيعيني أو االعتبا   

  . ومل تتخذ إسرائيل، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أية خطوة للوفاء هبذه االلتزامات

                                                      

 .١٢٢- ١١٥، الفقرات ٢٠٠٤يوليه / متوز٩فتوى حمكمة العدل الدولية عن اجلدار الصادرة بتاريخ  )٢٠(

 .١٢، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الفقرة ١٣٧- ١٢٣املرجع نفسه، الفقرات  )٢١(

 .١٣٧- ١٢٣املرجع نفسه، الفقرات  )٢٢(

 .١٥٤- ١٤٩املرجع نفسه، الفقرات  )٢٣(
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 من احلواجز املختلفة دون متتـع الفلـسطينيني         ٥٦٠ر، حالت أكثر من     وخالل الفترة املشمولة بالتقري     - ٥١
 للمنظمة الفلسطينية حلقوق اإلنسان، أغلقت قـوات        ووفقاً. العاديني حبقهم يف حرية التنقل داخل الضفة الغربية       

. ز الترابيةفرباير، عشرات الطرق والطرق الزراعية بالكتل الصخرية واحلواج/ شباط١٣الدفاع اإلسرائيلية، بتاريخ 
. كما ُنصبت نقاط التفتيش أو أُعيد تشغيلها على الطرق الرئيسية، وخباصة يف مشايل الضفة الغربية وحول نابلس                

 سنة من ٣٥ للمنظمة، فقد اُتخذت تدابري صارمة عند نقاط التفتيش، مبا يف ذلك حظر األشخاص دون سن ووفقاً
  . الواحدة حىت داخل احملافظة وأحياناًمشايل الضفة الغربية من التنقل بني احملافظات،

فرباير، ذكرت املنظمات اإلنسانية الدولية أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد فرضـت            / شباط ١٤وبتاريخ    - ٥٢
. حظر التجوال على قرية بيت عمر يف مشال منطقة اخلليل لعدة أيام، وأن اجليش أعلنها منطقة عسكرية مقفولـة                 

قوات الدفاع اإلسرائيلية منشورات تذكر فيها أن حظر التجوال مستمر وزعت ت نفسها،  ملا أوردته املنظماووفقاً
وقد أُغلقت سبعة شوارع داخل القرية أثناء فترة سريان احلظر، كما ُدمر متجر عند مدخل القرية، . لفترة أسبوع

 لفترة مخسة أيام على بلدة ويف اليوم نفسه، انتهى حظر للتجوال كان مفروضاً. بالقرب من برج املراقبة العسكري
وعلى الرغم من أنه قد ُسمح لسكان البلدة بالسري يف الطرقات،           . عزون مشايل الضفة الغربية بالقرب من قلقيلية      

 ملصادر ووفقاً. فإن حواجز الطرق اليت متنع التنقل إىل قرية فلسطينية جماورة، أو إىل طريق رئيسي، ظلت يف مكاهنا
عت قوات الدفاع اإلسرائيلية منشورات يف بلدة عزون هتدد فيها سكان البلدة بأنه، يف حالة األمم املتحدة، فقد وز

عدم كف األطفال عن رشق مركبات املستوطنني املارة بالقرب من القرية باحلجارة، فإهنا ستنفذ عمليات اعتقال، 
إلقـاء  وعقب استمرار حوادث    . املركبات باحلجارة يقذفون  وتغلق مدخل القرية واملتاجر، وتطلق النار على من         

 ١٨ويف  . فرباير وليوم واحـد   / شباط ١٦احلجارة، أعادت قوات الدفاع اإلسرائيلية فرض حظر التجوال بتاريخ          
  . ترابية وأسالكبأكوام فرباير أُغلق مدخل القرية الرئيسي /شباط

امرأة قالت مصادر طبية إن     ة،  الصحة البدنية والعقلي  من  وفيما يتصل باحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن           - ٥٣
فرباير، يف قريتها بالضفة الغربية بعد أن ُمنعت من الوصول إىل سيارة اإلسعاف عند              / شباط ١٤ توفيت يف    فلسطينية

نقطة التفتيش يف اجلروشية    يف  وذكر شهود حمليون أن الزوج قد توسل إىل اجلنود          . إحدى نقاط التفتيش اإلسرائيلية   
ماح لزوجته بالوصول إىل سيارة اإلسعاف اليت كانت بانتظارها لتنقلـها إىل مستـشفى              لسلبالقرب من طولكرم    

وذكر مصدر تابع لقوات الدفاع اإلسرائيلية أن اجلنود مل يكونوا على علم بظروف املرأة . فلسطيين، ولكنهم جتاهلوه
  .وصول سيارة اإلسعافاحمللي املعين بتنسيق احلاالت اإلنسانية ب أسرهتا مل تبلغ املكتب العسكري ألن

قامت هبا  يناير، أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، عقب زيارة            / كانون الثاين  ٢٧ويف    - ٥٤
إىل إسرائيل، عن قلقها إزاء عدم متكن املسلمني واملسيحيني من التعبد يف بعض أكثر األمـاكن قدسـية                  مؤخراً  

عقد اخلاص بالتصاريح والتأشريات ونقاط التفتيش واجلدار، معلنة أن القيود         بالنسبة إليهم، وذلك بسبب النظام امل     
وقد منعت القيود، باإلضافة إىل إعاقة  .)٢٤(ييزية وعشوائيةمتاهلدف منها وأهنا تنفذ بطريقة التدخلية ال تتناسب مع 

                                                      

. ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٧تصريح املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، أمساء جهاجنري، القدس،  )٢٤(
وأشارت حمكمة العدل الدولية كذلك إىل أنه جيب على إسرائيل أن تضمن حرية الوصول إىل األماكن املقدسة اليت أصـبحت          

 . ١٥٤- ١٤٩نظر فتوى حمكمة العدل الدولية عن اجلدار، الفقرات ا؛ ١٩٦٧ب حرب عام حتت سيطرهتا عق
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 املآمت، واليت متثل مناسبات      من الفلسطينيني من التجمع يف مناسبات الزواج أو        الوصول إىل أماكن العبادة، عدداً    
  .دينية هامة بالنسبة إىل كل من املسلمني واملسيحيني

نظـم  اجلدار، و من  عن قلقها العميق    أيضاً  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٧ويف عام     - ٥٥
سببت مشقة وتركت الطرق والتصاريح، اليت استهدفت مجاعة قومية أو إثنية بعينها، و وإغالق بعض نقاط التفتيش

ألسـرة،   بالغ الضرر على متتع الفلسطينيني حبقوقهم اإلنسانية، وخباصة حقوقهم يف حرية التنقل، وحيـاة ا               أثراً
  .)٢٥(والعمل، والتعليم، والصحة

   توصيات جملس حقوق اإلنسان-  رابعاً
   املساءلة-  ألف

رض الفلسطينية احملتلة، تتطلـب محايـة      يف األ  يف ضوء حالة حقوق اإلنسان اخلطرية واليت تزداد سوءاً          - ٥٦
  . من جانب مجيع األطراف واجملتمع الدويلة فورياتاختاذ إجراءعلى السواء املدنيني الفلسطينيني واإلسرائيليني 

 مجيع األعمال اليت تنتهك القانون الدويل حلقوق  عنمجيع أطراف الصراع فوراًتتوقف أوالً، ينبغي أن   - ٥٧
  .نساين الدويلاإلنسان والقانون اإل

سرائيل، والسلطة الفلسطينية وحكومة األمر الواقع يف قطاع غزة حتت السيطرة الفعلية            إلثانياً، ينبغي     - ٥٨
وتتسم بالـشفافية ويـسهل     القانون  أساس  حلماس، إنشاء آليات للمساءلة تضمن إجراء حتقيقات قائمة على          

  قوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل، وذلـك         لقانون الدويل حل  الوصول إليها يف صدد ادعاءات خروق ا      
وأن توفر  إىل حماسبة مرتكيب هذه اخلروق      هذه التحقيقات   تؤدي  وجيب أن   .  لاللتزامات اخلاصة بكل منها    وفقاً

وينبغي االستعاضة عن اآلليات املوجودة اليت تفتقر إىل الرتاهة         . اجلرب للضحايا إذا ثبت حدوث انتهاك للقانون      
ومن أجل إحداث تغيري يف هنج اسـتعمال القـوة،   . الشفافية بآليات مساءلة تستويف املعايري الدولية    ووالسهولة  

والـنص علـى املـسؤولية    فعال للمـساءلة،  النظام هذا اللقانون الدويل، فإن إرساء لمتثال االوبالتايل ضمان  
وينبغي إجراء هـذه التحقيقـات      . الشخصية يف حالة ثبوت اإلمهال أو عدم املباالة أو القصد، أمر ال غىن عنه             

خطرية للقانون اإلنـساين الـدويل      بادعاءات ارتكاب خروق    بشكل عاجل وبدون تأخري، وخباصة فيما يتصل        
وانتهاكات جسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مثل اهلجمات والتوغالت العشوائية، وإطالق الـصورايخ             

  .  بعينهم، والتعذيبية، وعمليات القتل اليت تستهدف أشخاصاًوالقذائف بشكل عشوائي، والتفجريات االنتحار

ثالثاً، ينبغي أن يعزز اجملتمع الدويل بنشاط تنفيذ املقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن آليات   - ٥٩
  الدولية، وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة،        ، مثل جملس األمن، وحمكمة العدل       املساءلة الدولية 

  .مبا فيها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واملقررين اخلاصني

                                                      

 .٣٤، الفقرة CERD/C/ISR/CO/13الوثيقة  )٢٥(



A/HRC/7/76 
Page 17 

   إغالق غزة-  باء

واألزمة احلالية حلقوق اإلنسان .  مليون نسمة يف أبشع الظروف١,٤يعيش سكان غزة البالغ عددهم   - ٦٠
النامجني عن  إلهناء احلصار واملعاناة  عاجالًيف غزة من صنع اإلنسان، وال بد من أن تتخذ مجيع األطراف إجراًء

  . حرماهنم من حقوقهم اإلنسانية

وجيب أن توقف إسرائيل مجيع األعمال اليت ختل بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان                 - ٦١
 وينبغي أن تتخذ حكومة األمر الواقـع يف غـزة         . والقانون اإلنساين الدويل، وخباصة حظر العقوبة اجلماعية      

على آثار احلصار السلبية لتقلل إىل أدىن حد تستطيعها لية حلماس، مجيع التدابري اليت  حتت السيطرة الفعالواقعة
متتع سكان غزة حبقوقهم اإلنسانية، وأن تضمن وقف مجيع األعمال اليت تنتهك حقوق املدنيني الفلـسطينيني                

نبغي أن تتخذ وي. ئي على إسرائيلواإلسرائيليني على حد سواء، وبوجه خاص إطالق الصورايخ بشكل عشوا
  .السلطة الفلسطينية مجيع التدابري اليت يف وسعها لتخفيف حدة الوضع

   عملية السالم- جيم 

املراعاة التامة، يف مجيع مراحل املفاوضات بشأن القضايا املتـصلة بالوضـع النـهائي،       إيالء  وينبغي    - ٦٢
لس األمن، وفتوى حمكمة العدل الدولية       عن قرارات اجلمعية العامة، وجم     لاللتزامات القانونية الدولية، فضالً   

ال ميكن أن ختضع االلتزامات الدولية وااللتزامات اإلنسانية حلقوق اإلنـسان           من حيث املبدأ    و. بشأن اجلدار 
وينبغي للمجتمع الدويل أن يتخذ اإلجراء الالزم لضمان الوفاء جبميـع هـذه املعـايري               . فاوضات سياسية مل

  .واملقررات وتنفيذها

 -  -  -  -  -  


