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 الدورة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 50لبند ا

لجنــــة ا املــــة املعنيــــة  ــــالتحقي  تقريــــر ال
املمارسات اإلسرائيلية الـ  سـح وقـو      يف
الفلســـــغيه و ـــــ    إلنســـــان لل ـــــع   ا

   السكان العرب يف األراضي احملتلة من
إلنســان لل ــع  الفلســغيه املمارســات اإلســرائيلية الــ  ســح وقــو  ا   

 تلةب  اا هي ا القدا ال رقية**األرض الفلسغينية احمل يف
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
أعدت هذا التقرير مفوضية األمم املتحدة حلقو  اإلنسان عمال  قـرار اجلمعيـة العامـة     

ــغينيني    70/90 ــان للفلسـ ــ  ســـح وقـــو  اإلنسـ ــرائيلية الـ ــات اإلسـ ــر املمارسـ ــل علـ . ويركـ
ــر اســت      يف ــل  وجــا تــا  عل ــك التركي ــةب م ــ    األرض الفلســغينية احملتل ــن جان ــوة م خدام الق

ــك أ ــا        ــدا   العقــاب اجلمــاعي يف  ي ــ  ت إســرائي ب ورارســات التوقيــت وا وتجــا  وتغبي
األرض الفلســغينية احملتلــة. ويعــرض التقريــر تفاملــي  للكيفيــة الــ  ياــذء ةــا انعــدام املســا لة   

 .هذ  ا نت اكات دوامة العنت ويقوض آها  السالم واألمن املستدامني عن
 
 

  
 
 

 * A/71/150. 
 .قدم هذا التقرير  عد املوعد الن ائي احملدد لتقدميا كي يعكح أودث التغورات ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/90
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة -أو   
ــرة مــن    - ١ ــر الفت ــا  ١ياغــي هــذا التقري ــايو  3١إىل  20١5وليران/يوني ب 20١6أيار/م

ــو  اإلنســان           ــم املتحــدة حلق ــت  ــا مفوضــية األم ــذء قام ويســتند يف األســاا إىل الرملــد ال
 واملعلومات ال   عت ا كيانات األمم املتحدة األترى واملنظمات    احلكومية.

حبقـو  اإلنسـان    ير سردا واهيا جلميـك املسـائ  املـ  ة للقلـ  هيمـا يتعلـ       و  يقدم التقر - 2
عــن أعمــال الســلغات الفلســغينية  األرض الفلســغينية احملتلــةب و  يتنــاول ال ــوا   النا ــة يف
اجلماعات املسلحة الفلسغينية. هفيما يتعل  ةذا النـو  مـن ا سـتعراضب ينباـي قـرا ة هـذا        أو

 التقـارير األتـرى لنيمـني العـام واملفـوض السـامي حلقـو  اإلنسـان  انظـر          التقرير  ا قتران مك
A/70/421  وA/HRC/31/40  وAdd.1  وA/HRC/31/41  وA/HRC/31/44.) 

ــدأ يف منتمــت        - 3 ــت   ــالتقرير تمــاعدا يف أعمــال العن ــرة امل ــمولة   ــد دــ دت الفت وق
ــا ملــا  كــر      20١6واســتمر وــم عــام    20١5أيلول/ســبتم   ب وإن اخنفضــت ودتــا. ووهق

ــو      ــية وقـ ــانية ومفوضـ ــؤون اإلنسـ ــي  ال ـ ــ  تنسـ ــانب مكتـ ــا    اإلنسـ ــا  موعـ ــ  مـ ــد قتـ هقـ
جبـرا  تغـ ة يف األرض    5 774طفـالب وأملـي  أك ـر مـن      52هلسغينياب مـن  ينـ م    232

 .(١ جبرا  تغ ة 356رائيليا وأملي  إس 32احملتلةب هيما قت  
جلروــرب وتاملــة يف الر ــك األتــ   ويف الضــفة الار يــةب هــمن ضــخامة عــدد القتلــر وا   - 4
ة  ـالتقرير أك ـر الفتـرات دمويـة  النسـبة ليسـرائيليني       ب جعلـت الفتـرة امل ـمول   20١5عام  من

(. ووملـــ  وجـــم ا وتجـــا  2005-2000والفلســـغينيني منـــذ انتـــ ا  ا نتفاضـــة ال انيـــة  
بـــالانيب إىل مســـتويات   يســـب  الســـجونب  اـــا يف  لـــ  ا وتجـــا  اإلدارء لنيطفـــال وال يف
ش يف الضـفة الار يـة احملتلـةب    ط التفتـي م ي ب هيما ُأ لغ عن  يادة وا ت إ ـال  املعـا ر ونقـا    هلا
هي ــا القــدا ال ــرقية. واســتؤنفت رارســات  ــ  قانونيــةب مــن قبيــ  أعمــال اهلــدم العقا يــة   اــا

 امنيب وأتذت تتكرر  وت ة مفلعة.وإلاا  تماريح اإلقامة وعدم تسليم اجل 

__________ 

مكتــ  تنســي  ال ــؤون اإلنســانية ومفوضــية وقــو  اإلنســان. و  ي ــم  عــدد القتلــر الفلســغينيني تســعة      (١  
ــرائيلية. كمــا   ي ــم  عــدد  اجلروــر الفلســغينيني          ــن اإلس ــ  قــوات األم ــ م إســرائيليون    هلســغينيني قتل

أمليبوا  استن ا  الاا  املسي  للدمو . و  يوجد سـج   اقتـ  أطفـال إسـرائيليني نتيجـة تمـاعد أعمـال         من
 .العنت تالل الفترة امل مولة  التقرير

http://undocs.org/ar/A/70/421
http://undocs.org/ar/A/70/421
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/41
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/44
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قـو   ب يف تقـوي  و 20١6ب الذء دت  عاما العادر يف سـنة  (2 واستمر ومار  لة - 5
اإلنســان األساســية وا هــا  ا قتمــاديةب هضــال عــن تــواهر ا ــدمات األساســيةب هتفــاقم  ســببا 
الفقر وا عتماد علر املعونة. وظلت القيـود املفروضـة علـر وريـة التنقـ  واحلركـة واسـتخدام        

 إسرائي  للقوة هيما يسمر  املناط  املقيدة الدتول ي  ان القل   وجا تا .
العام رأيا أن هناك تناميا يف ال عور العام  اليأا واإلوباط حتـت وطـأة    ويكرر األمني - 6

نمت قرن من ا وتالل ودل  عملية السـالم. ويف الضـفة الار يـة احملتلـةب يلجـأ الفلسـغينيون       
ــوم      ــ  يق ــدا ات ال ــتب وتاملــة إىل ا عت ــردين    ال ــباب إىل العن ــون منف ــا هلســغينيون يعمل ة

ة ارتفاعا يف اجلرائم والعنت ووـا ت ا نتحـارب  اـا يف  لـ      إسرائيلينيب هيما د دت  ل ضد
ا نتحار ورقا. ويؤدء عدم املسا لة عن ا نت اكات السـا قة إىل تفـاقم  يـاب أء حتـرك هـام      
 و التومل  إىل و  سياسي واستفحال ا نتـ اكات اجلاريـة للقـانون الـدوو حلقـو  اإلنسـان       

دوامــة العنـــت ويقـــوض هـــر  الســـالم واألمـــن  والقــانون الـــدوو اإلنســـا . وياـــذء  لـــ   
 العقاب األولوية القموى لنيطراف.املستدامني. وجي  أن يكون التمدء ليهالت من 

  
 اإلطار القانو  -ثانيا  

ميكـن ا طــال  علـر حتليــ  مفمـ  إلطــار القـانون الــدوو اإلنسـا  والقــانون الــدوو       - 7
حلقــو  اإلنســان الواجــ  التغبيــ  وا لتلامــات املقا لــة الواقعــة علــر عــات  مــن  ملــ م هــذا    

 5ب الفقـرات  A/HRC/12/37اإلطار تل  ا لتلامات يف تقريرء  لـح وقـو  اإلنسـان  انظـر     
 (.6إىل  3ب الفقرات A/69/347( واألمني العام  انظر 9إىل 
  

 70/90تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -ثال ا  
 من اإلسرائيلية يف سيا  إنفا  القانوناستخدام القوة من جان  قوات األ - ألت 

ــدة وــوادث          - ٨ ــو  اإلنســان ع ــت مفوضــية وق ــالتقريرب وثق ــرة امل ــمولة   تــالل الفت
استخدمت هي ا قـوات األمـن اإلسـرائيلية القـوة علـر  ـو يبـدو أنـا مفـرط يف سـيا  عمليـات            

ــر    ــا  القــانون  انظ ــ  البــالغ إ ا      A/71/355و  A/HRC/31/40إنف ــني العــام القل (. ويســاور األم
ضخامة عدد وا ت قت  الفلسـغينيني الـ  يبـدو أغـا  ـ  م ـروعةب  اـا يف  لـ  قتـ  ثـروت           

اإلسـرائيلي   عامـا الـ  أطلـ  علي ـا جنـدء يف جـيش الـدها         72ال عراوء البالاـة مـن العمـر    
__________ 

إســرائي  عمليــات إ ــال  وقيــودا  ( لوملــت هــرض blockade “ حلمــارا”تســتخدم األمــم املتحــدة ممــغلح   (2  
ب 23إىل  2١ب الفقـــرات A/HRC/24/30ا قتمـــاد والتنقـــ  لفتـــرات طويلـــة يف قغـــا   ـــلة  انظـــر        علـــر

 (.A/69/347و  A/RES/69/93 و

http://undocs.org/ar/A/HRC/12/37
http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/A/RES/70/90
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
http://undocs.org/ar/A/71/355
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/30
http://undocs.org/ar/A/RES/69/93
http://undocs.org/ar/A/69/347
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ب أثنـا  مـا   عـم أنـا وـادث ملـدم  سـيارة.        20١5ت ـرين ال ـا /نوهم     6النار يف ا ليـ  يف  
   اقتــ  هتــاة يف الرا عــة ع ــرة  كمــا تول ــد دــعور  ــالقل  إ ا  عمليــات اإلعــدام تــار  القضــا  

عمرهاب تسمر هدي  وجيا عوادب  عد أن أطلـ  علي ـا دـرطي يف  ـ  أوقـات عملـا النـار         من
ت ـرين ال ـا /نوهم  وهـي راقـدة علـر األرض جر ـة         23ة مرات يف القدا الار يـة يـوم   عد

 عد أن اعتدت علر متفـرجني  اقـ . ويف كـال احلـادثنيب تظ ـر لقغـات هيـديو متاوـة لعامـة          
وـم  عـد    اجلم ور استخدام األسـلحة الناريـة القاتلـة  مـورة متكـررةب واسـتمرار اسـتخدام ا       

 م .انت ا  أء هتديد حمت
وثارت أيضا مسائ    أن اإلعدام تار  القضا   اقتـ  عبـد الفتـا  ال ـريت رمـلء       - 9

م ا تــا جنــودا عنــد نقغــة تفتــيش  القمــراوءب الــذء ُأطلقــت عليــا النــار هأردتــا قتــيال  عــد    
(. ووهقـــا ل ـــ ادات 3٨رة ب الفقـــA/71/355 انظـــر  20١6 ار/مـــارا آ 24ا ليـــ  يـــوم  يف

 “حتييــد تغر ــا”لــرجالن  عــد أن أملــيبا جبــرا  و  قــدم ا دــ ود إىل املفوضــيةب هقــد قتــ  ا 
املتعمــد الفتــاك لســال  نــارء.  يعــودا ي ــكالن هتديــدا ودــيكا ميكــن أن يــ ر ا ســتخدام  و 
راوءب  قر مقت  عبد الفتـا  ال ـريت اهتمامـا أكـ   كـ   رـا  قـا  مقتـ  رمـلء القمـ           وقد

ويعلى  ل    ك  كب  إىل تسجي  الفيـديو املتـداول علـر نغـا  واسـك الـذء أظ ـر العامـ          
 الغيب يف قوات الـدها  اإلسـرائيلية يغلـ  النـار  مـورة قاتلـة علـر رأا عبـد الفتـا  ال ـريت          

 اجلريح من علر   عد  ضعة أمتار.
 ـ ود امل بتتـة لـا وهـو     وايـات ال وهناك عنمـر آتـر مـ   للقلـ  ال ـديد يف الفيـديو ور       - ١0
ايـة طبيـةب ر ـم وجـود مـا   يقـ        عبد الفتا  ال ـريتب ر ـم إملـا تا ا غـ ةب   يتلـ  عن      أن
اثنتني من سيارات اإلسعاف التا عة جلمعية جنمة داوود احلمرا  وعدة عمال طبـيني تـا عني    عن

لقوات الدها  اإلسـرائيلية يف موقـك احلـادث. ومـك أن العمـال الغبـيني قـد  ـادروا إىل إسـعاف          
اجلندء اإلسرائيلي اجلريحب ر م أنا كان واعيا وقـادرا علـر امل ـيب هـمغم وـاهلوا الفلسـغيه       

ب جبرا  أك ر تغورة. ون ق  أن أود أتمائيي الغ  ال رعي قد  كـر يف دـ ادتا أنـا    املما
 .(3 طبياب لكان من احملتم  إنقا   لو كان عبد الفتا  ال ريت قد تلقر عالجا

عـدم تلقـي    -وأ دت قلقـا ويـال    -وطوال الفترة امل مولة  التقريرب وثقت املفوضية  - ١١
ها  اإلســرائيلية جبــرو  للمســاعدة الغبيــة أو تلقي ــا  عــد  هلســغينيني رــن أملــا ت م قــوات الــد 

ســـغينية واملســـعفني الفلســـغينيني تــأت  كـــب ب ألســـباب منـــ ا منـــك ســـيارات اإلســـعاف الفل 
وليـةب  (. وهذ  املمارسـات   تتفـ  مـك املعـاي  الد    ١6ب الفقرة A/HRC/31/40املرور  انظر  من

__________ 

  3) Yonah Jeremy Bob, “Pathologist in Hebron manslaughter case says terrorist could have survived if given 

treatment”, Jerusalem Post, 16 June 2016. 

http://undocs.org/ar/A/71/355
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40


A/71/364 
 

 

16-15007 5/26 

 

ومن ا علر سبي  امل الب املبادئ األساسية   أن استخدام القـوة واألسـلحة الناريـة مـن جانـ       
املوظفني املكلفني  منفا  القواننيب ال  تقضي  تقـد  املسـاعدة واملعونـة الغبيـة يف أقـرب وقـت       

 .(4 مان التعسفي من احل  يف احلياةركن. وترقر هذ  املمارسات أيضا إىل مستوى احلر
وأث ت دوا   أترى  سـب  ا سـتخدام الواسـك ا نت ـار للـذت ة احليـة مـن جانـ           - ١2

قوات الدها  اإلسرائيليةب وتاملة ضد رادقي احلجـارة ويف سـيا  املمـادمات وا وتجاجـات     
ممـــرع م  لقـــوا وـــتف م يف هـــذ  الســـياقات كـــان واملظـــاهرات. و البيـــة الفلســـغينيني الـــذين

روايـات ال ـ ود    هلسغينياب ر ـم  2 ١29ء أملاب أيضا احليةب الذ جرا  استخدام الذت ة من
ودــي  ي ــدد احليــاة   مناســبات عــدة أنــا   يكــن هنــاك تغــر  ولقغــات الفيــديو الــ  تظ ــر يف  

  هــم مــن املــارة يســو ان   هــراد قــوات الــدها  اإلســرائيلية أو  ميقــا  إملــا ة تغــ ة لــدى أ  أو
 (.23و  ١4ب الفقرتني A/HRC/31/40استخدام القوة املميتة  انظر 

 ــ  يبــدو أن اســتخدام القــوات اإلســرائيلية لنيســلحة الناريــة أك ــر انت ــارا يف املنــاط    - ١3
. وقـد كانـت اإلملـا ة    (5 تظـاهرين علـر طـول السـيا  احملـي      املقيدة الدتولب وتاملة ضـد امل 

 الــذت ة احليــة هــي الســب  يف مقتــ  معظــم املتظــاهرين الع ــرين الــذين لقــوا ممــرع م أثنــا   
ــر مــن    ــالتقرير ويف إملــا ة أك  ــة مــن اجلروــرب و لــ    30الفتــرة امل ــمولة   يف مقا ــ  يف املائ

. (6 احملتلـة  يف املائة من اإلملا ات النا ة عـن اسـتخدام األسـلحة الناريـة يف الضـفة الار يـة       ١0
وتسب  استخدام الذت ة العالية السرعة أيضا يف إيقا  إملا ات مفرطة و   مـ رةب رـا أدى   

 إىل وا ت عجل طويلة األمد يف ك   من األويان.

__________ 

 عيـة جنمـة داوود احلمـرا  سياسـت ا حبيـ  ميكـن        عد احلـادث الـذء وقـك لعبـد الفتـا  ال ـريتب وض ـحت         (4  
ــدها        ــوات ال ــد أن تكــون ق ــيني تقــد  العــال  للم ــا ني  ع ــت   للعمــال الغب ــد هت ــت م وأعلن اإلســرائيلية ق

ــدا         أن ــا مــن امل ن ــيني أن ينتظــروا إ ن ــر العمــال الغب ــتعني عل ــ ب كــان ي ــ   ل ــي م مــأمون. وقب ــراب إل ا قت
ب كانـت قواعـد الرا غـة    20١5ني اجلرور. وقبـ  كـانون األول/ديسـم     العسكرء قب  ا قتراب من امل ا 

الغبية اإلسرائيلية تس م أيضا يف هذا التقم  ألغـا كانـت ويـل لنيتمـائيني الغبـيني تقـد  العـال  للضـحايا         
 .قب  امل ا نيب  مرف النظر عن أي م جرووا أتغر

ال من  ـ  الواضـح مـدى السـما   الـدتول  غريـ  الـ  .        علر  و ما جرى سرد  يف التقارير السا قةب ما   (5  
متـر ويمـ     300إىل  “حمظـورة ”احملـي  الـ  تعتـ  عمومـا منـاط       إ  يم  عـرض املسـاوة اوـاورة للسـيا      

متـر. ومـا  الـت إسـرائي       ١ 000إىل  “ورةعاليـة ا غـ  ”مخة لا ال  تعت  عمومـا منـاط    عرض املساوة املتا
ــر        ــة عل ــال حبري ــة   تتجــاو  ســتة أمي ــ ب    تفــرض ملــيد األيفــاك يف منغق ــك  ل ــا. وم طــول الســاو   كامل

املسـاوة املسـمو   المـيد هي ـا جنـوب القغـا         20١6وسعت مؤقتا  ني نيسـان/أ ري  ووليران/يونيـا    هقد
 .إىل تسعة أميال حبرية

 .www.ochaopt.org/humanitarian-overview-2015انظر  (6  

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40


 A/71/364 

 

6/26 16-15007 

 

ــن  ــاألمم املتحــدةب ويف  ــ  ســيا           - ١4 ــا ملــا ســجلتا إدارة دــؤون الســالمة واألم ووهق
ر علر املناط  املقيدة الدتول من جانـ  قـوات   والة إطال  نا 79٨املظاهراتب هقد ودثت 

آتــرين.  5٨األمــن اإلســرائيلية يف البحــر والــ ب رــا أدى إىل مقتــ  ثالثــة هلســغينيني وإملــا ة   
واستنادا إىل الرملد الذء قامت  ا مفوضية وقـو  اإلنسـان وإىل املعلومـات املتاوـةب   يكـن      

لحيـاة أو  ميقـا  إملـا ة تغـ ة لـدى      يبدو أن أودا من الضحايا كان ي ـك  هتديـدا ودـيكا ل   
 ـ  لقـد كـان الـذين أملـاةم       بقوات األمن اإلسرائيلية حبي  يسوغ استخدام األسـلحة الناريـة  

ــاط  املمنوعــة.      ــار يف  عــ  احلــا ت موجــودين تــار  املن ــوة  إطــال  الن وأدى اســتخدام الق
 .(7 قار ا ١٨إىل تدم  دين جبرا  والبحرب  اا يف  ل  الذت ة احليةب إىل إملا ة تسعة مليا يف
ــية يف أوائـــ  عـــام   - ١5 ــرائيلية  20١6ويف والـــة وثقتـــ ا املفوضـ ــاردت البحريـــة اإلسـ ب طـ

وأطلقت النار علر قاريب مليد ُأ لغ أغما كانا موجودين دات  املنغقة احملمورة يف ستة أميـال  
لقــات حبريــة املفروضــة يف  لــ  الوقــت و  يكونــا ممــدر هتديــد. وتعــرض أوــد المــيادين لغ 

مغاطية عدة مرات وأملي ب وهقا للسجالت الغبيةب  كسـور يف عظـام ظ ـر  وعنقـا ووج ـا      
ــرائيلية      ــة اإلس ــة للبحري ــد أن ملــدمت إوــدى الســفن التا ع ــادرا      ع ــد الرجــ  ق ــا. و  يع قار 

العمــ  نظــرا إلملــا تا  معاقــات  دنيــة وإدراكيــة جســيمة. وهــو   لــ ب ملــادرت قــوات   علــر
وُأج  ثالثة مليادين آترين رن ُألقي القب  علـي م يف  لـ  احلـادث     األمن اإلسرائيلية قار ا.

علر تلك مال س م قب  أن تعتلي القوات قوارةم. ون قلـوا معمـويب اليـدين والعيـنني إىل مينـا       
عسقالن اإلسرائيلي وي  اوتجلوا عدة ساعات يف إودى احلاويـات قبـ  إطـال  سـراو م.     

. و  ي خَبـروا يف أء وقـت  أسـباب القـب  علـي م      وتعرض أوـدهم لعمليـة اسـتجواب مغولـة    
 أو تتح هلم هرملة لالتمال  احام. سمح هلم  ا تمال  أسرهمو  ي 
وهيما يتعل   استخدام القوة األق  هتكاب همن األمـني العـام يسـاور  القلـ  إ ا  اللجـو        - ١6

املتواتر  ك رة و   امل ر يف أ ل  األويان إىل اسـتخدام الغلقـات املعدنيـة املكسـوة  املغـاطب      
ب A/HRC/31/40 اا يف  ل  استخدام ا من مساهة قم ةب  املخالفـة للـوائح اإلسـرائيلية  انظـر     

مل ــمولة  ــالتقرير (. وقــد أملــي   غلقــات معدنيــة مكســوة  املغــاط أثنــا  الفتــرة ا  26الفقــرة 
هلسغينيا. وتنجم جرو  تغ ة أيضا عن طلقـات اإلسـفنا األسـود الـ       3 7٨6 موعا  ما

ي الفتـرة امل ـمولة  ـالتقريرب جروـت     . هفـ (٨ تستخدم ا ال رطة اإلسرائيلية يف القدا ال ـرقية 
__________ 

 .(: األرض الفلسغينية احملتلةProtection Clusterنقا ة الميادين  الة و موعة احلماية   (7  

ــا         (٨   ــدا ال ــرقية يف سو /يولي ــدأت ال ــرطة يف الق ــد   ــة يف إســرائي ب هق ــو  املدني ــا لرا غــة احلق ب 20١4وهق
سـود كوسـيلة لتفريـ  املظـاهرات وأعمـال ال ـا ب  ـد         تستخدم الغلقات املمنو  رأس ا مـن اإلسـفنا األ  

من الغلقات املمنو  رأس ا من اإلسفنا األ ر . والغلقات السودا  الرأا تليـد يف المـال ة وال قـ   اقـدار     
 .الضعت وقدرهتا علر إوداث اإلملا ة أك   ك  
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أطفــال و امــرأة  الاــة مــن العمــر    6دخمــاب مــن  ينــ م   ١5هــذ  الغلقــات مــا   يقــ  عــن   
. وقـد أعر ـت وكالـة األمـم     (9 سنةب وهقد وـواو نمـت هـؤ   البمـر يف إوـدى العيـنني       67

ــة وت ــاي  الالجــطني الفلســغينيني يف ال ــر  األ   ــروا( عــن املتحــدة إل اث ــ  إ ا   دىن  األون القل
أحلقتا هذ  الذت ة من جـرو  تغـ ة  األطفـال يف  ـيم دـعفازب وإ ا  اسـتخدام قـوات         ما

األمــن اإلســرائيلية للاــا  املســي  للــدمو   مــورة موســعة يف  يمــات الالجــطني  ات الك اهــة    
 .(١0 يف املناط  القريبة من املالع السكانية الكب ةب  اا يف  ل  استخدام ا 

 
 األعمال القتالية -  ا  

 ني إسرائي  ومحاا قائما إىل وـد كـب .    20١4ظ  ا لتلام  وقت إطال  النار لعام  - ١7
   أن األعمال القتالية احملدودة  ني قوات األمن اإلسرائيلية واوموعـات املسـلحة الفلسـغينية    

مخسـة مـدنينيب   هلسـغينيني منـ م    7يف  لة تالل الفترة امل مولة  التقرير أسفرت عـن مقتـ    
آترينب منـ م ثالثـة أطفـال. وإضـاهة      ١0أطفالب وعن جر  ما   يق  عن  3يضمون  ين م 
طفال آترين من جرا   لفات احلـرب مـن املتفجـرات.     29طفال وأملي   ١5إىل  ل ب قت  

 ي بلغ عن وقو  إملا ات إسرائيلية.و  
ــرةب أطلقــت  موعــات مســلحة هلســغينية      - ١٨ ملــاروتا  اوــا    ١١2وتــالل تلــ  الفت

ال إطــال  القــذائت  ــ  املوج ــة ملــاروتا داتــ  إســرائي . ومــا   27إســرائي ب هــب  منــ ا 
ــام مــا يــدعر أغــا  موعــات مســلحة        يف ــالغ القلــ . وُأ لــغ أيضــا عــن قي ــ     اوــا  إســرائي  ي

فسـاب قامـت القـوات اإلسـرائيلية     هلسغينية حبفر أنفا  يف اوـا  إسـرائي  وممـر. ويف الوقـت ن    
قذيفــةب اســت دهت أساســا مــا يــدعر أغــا    ٨0عمليــة تو ــ  إىل داتــ   ــلة وأطلقــت   92  ـــ

من آت عسكرية تا عة وموعات هلسغينية مسلحة. وُأ لغ عن قيام قـوات الـدها  اإلسـرائيلية    
 قذيفة من ال  والبحر. ١١3ق  عن  مطال  ما   ي

. هـنيول مـرة منـذ إ ـرام     20١6 أيار/مـايو  7و  4ووقك أك  تبـادل إلطـال  النـار  ـني      - ١9
ب أعلنــت كــ  مــن كتائــ  عــل الــدين القســام و اعــة اجل ــاد   20١4وقــت إطــال  النــار لعــام 

قذيفـة هـاون يف اوـا  القـوات      40اإلسالمي الفلسغينية مسـؤوليت ما عـن إطـال  مـا يمـ  إىل      
 رائيلية يفاإلسرائيلية املوجـودة علـر مقر ـة مـن السـيا ب ردا علـر تـو الت قـوات الـدها  اإلسـ          

__________ 

  9) Association for Civil Rights in Israel, “Injuries caused by sponge bullets in East Jerusalem”, 16 March 

-www.acri.org.il/en/2016/03/16/injuries-caused-by-sponge-bullets-in: متا  من تـالل الـرا   التـاو   . 2016

east-jerusalem/. 

  ١0) UNRWA, “Children in distress: raising the alarm for 2016 and beyond”, Briefing Note, April 2016 . ــن ــا  مــ  متــ
 .http://www.unrwa.org/resources/reports/children-distress-raising-alarm-2016-and-beyond: تالل الرا   التاو
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 لةب وس  ما نقلتا التقارير. وردت إسرائي  علر  ل    ـن  ـارات جويـة وأعمـال قمـتب      
 .املن آت املدنية ةب وأملاب التلت عددا    حمدد منُقت  علر إثرها مد  واود وجر  مخس

ويســاور القلــ  األمــني العــام لعــدم الــا  قــوات الــدها  اإلســرائيلية  يــك ا وتياطــات    - 20
مة لتقليـ  ا سـائر يف ملـفوف املـدنيني أثنـا  عملياهتـاب وهـ  مـا يقضـي  ـا القـانون الـدوو             الال 

ب أهيد  أن الغـائرات احلر يـة اإلسـرائيلية    20١6آ ار/مارا  ١2اإلنسا . هعلر سبي  امل الب يف 
است دهت مبىن يف ساوة تدري  تا عة لكتائ  عل الدين القسام يف مشـال  ـلة ردا علـر إطـال      

خ يف اليوم السا  . و سـب  ضـخامة ا نفجـارب سـق  احلغـام علـر سـقت مـ ل قريـ           ملواري
لتا ك ألود املدنينيب را أدى إىل مقت  طفلني وجر  آتر وأم م. وقـد تول ـد دـعور  ـالقل  إ ا      

يقــك علــر  عــد مســاهة تتــراو   وجــم ا نفجــارب وتاملــة  ــالنظر إىل أن املــبىن املســت دف كــان 
 .دخ  500منغقة سكنية مدنية ت ؤوء ما يقرب من  مترا عن 70و  50  ني
ــنت يف        - 2١ ــة الــ  د  ــالقل  إ ا  الضــر ة اجلوي ــعور راثــ    ــد د  ت ــرين األول/ ١١وتول

ــو ر ــ   انظــر      20١5 أكت ــرأة وام ــة وام ــرة A/HRC/31/40وراوــت ضــحيت ا طفل ( 54ب الفق
. وقـد  20١6وإ ا  قمت وق   راعي مفتو  أثنا  التمعيد الذء وـدث يف دـ ر أيار/مـايو    

تــبني ملفوضــية وقــو  اإلنســان أن مــا   يقــ  عــن تســعة مــلارعني كــانوا موجــودين يف  لــ    
احلقـــ  آنـــذاك وأن دـــظايا القـــذائت الـــ  أطلقـــت علـــر منغقـــة قريبـــة أســـفرت عـــن مقتـــ   

 مسنَّة. امرأة
 

 املمارسات امل  ة للقل  البالغ من وي  كوغا من ملور العقاب اجلماعي - جيم 
ات اإلســـرائيلية الـــ  قـــد ترقـــر اســتمرت تـــالل الفتـــرة امل ـــمولة  ـــالتقرير املمارســـ  - 22
العقاب اجلماعي. هالعقاب اجلماعيب  اإلضاهة إىل كونا حمظـورا ملـراوة   اوجـ  القـانون      إىل

 .(١2 نسان وقد يرقر إىل جرمية وربئفة من وقو  اإلب ينت   طا(١١ ا الدوو اإلنس
ويف الضفة الار ية احملتلةب هناك دك  دائك ا ستخدام مـن أدـكال العقـاب اجلمـاعي      - 23

وهو اهلدم العقايب للمنا لب العائدة عموما إىل أسر امل ا ني الذين قتلوا إسـرائيلينيب رـا يسـفر    
وهقا ملا  كر  مكت  تنسي  ال ـؤون اإلنسـانيةب   عن إتال ات قسرية وتغر النق  القسرء. و

ب ا دادت كــ  ا 20١4هــمن رارســة اهلــدم العقــايب للمنــا لب الــ  ع لــ  اســتخدام ا وــم عــام  
__________ 

(ب والقـانون الـدوو   50(ب وقواعـد  هـاء  املـادة    33انظرب علر سبي  امل ـالب اتفاقيـة جنيـت الرا عـة  املـادة       (١١  
 (.١03اإلنسا  العريف  املادة 

 2200مـن الع ـد الـدوو ا ـا   ـاحلقو  املدنيـة والسياسـيةب القـرار          ١6و  ١4و  9و  7و  6انظر املـواد   (١2  
 .(ب املره 2١-ألت  د

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
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 ناية سكنية أو م نك الوملول إلي اب رـا أدى إىل   40تالل الفترة امل مولة  التقريرب إ  ه دمت 
 أطفال. ١06دخماب من م  237ت ريد 

ب  وظــت جلنــة مناهضــة التعــذي  أن عمليــات اهلــدم العقا يــة   20١6أيار/مــايو ويف  - 24
من اتفاقية مناهضة التعذي  و    مـن ضـروب املعاملـة أو العقو ـة      ١6ت ك  انت اكا للمادة 

ــة        ــذ  املمارسـ ــا  هـ ــرائيلية إغـ ــلغات اإلسـ ــت  السـ ــةب وأها ـ ــانية أو امل ينـ ــية أو الالإنسـ القاسـ
 (.4١ب الفقرة CAT/C/ISR/CO/5 انظر 

وتالل الفترة امل مولة  ـالتقريرب ا داد جلـو  السـلغات اإلسـرائيلية إىل رارسـة تـأت         - 25
تســليم ج ــامني امل ــا ني أو امل ــتبا هــي م الفعلــيني أو املفترضــني الــذين تقتلــ م قــوات األمــن   

ج مانــا   يــلال  ١2 ــة هــذا التقريــرب كــان هنــاك مــا   يقــ  عــن   اإلســرائيلية. ويف وقــت كتا
. ومـك أن ا عتبـارات   20١5حمتجلاب منـ م عـدة ج ـامني حمتجـلة منـذ ت ـرين األول/أكتـو ر        

األمنية قد سيقت يف أوقات  تلفة كأساا منغقي هلذ  التأت اتب همن األمـني العـام يسـاور     
يِّـة عقا يــة ضـد أســر املتــوهني.   امني يرتكـ  واليــا  ن القلـ  مــن أن التـأت  املغــول لتسـليم اجل ــ   

ــار/ 5( يف 2٨٨2/١6 م      عويساااضد ااااط  اإلااائيل   وااائ     ل    ااائي  قضـــية  يف  أيـ
يف  ضــون مــدة ”   تســليم اجل مــامني  اــرض دهنــ ا  ب تع ــدت وكومــة إســرائي 20١6 مــايو

 أوائـ  وليـران/  . ومـك  لـ ب و عـد اهلجـوم  سـال  نـارء يف تـ  أ يـ  يف         (١3 “ منية قم ة
  املعتـدين  لـرد ”را  عدم تسليم اجل ـامني كتـد     ب أملدر و ير الدها  اجلديدة أم20١6 يونيا

. واوتجــا  اجل ــامنيب  اإلضــاهة إىل كونــا يرقــر إىل مســتوى العقــاب   (١4 “احملــتملني وأســرهم
جنيـت   اجلماعيب   يتس  مك التلامات إسرائي   وملف ا سلغة قائمة  ا وتالل عمال  اتفاقية

 نت   وظر التعذي  وسو  املعاملة.( وي30و  27الرا عة  املادتني 
 ـــا ون الفلســغينيون الفعليـــون  وي ــك  إ ــال  البلـــدات الــ  كـــان يقــيم هي ــا امل      - 26
املفترضـون أوســك أدــكال العقـاب الــ  سارســ ا الســلغات اإلسـرائيلية نغاقــا. هعلــر ســبي      أو

ــالب يف  ــ20١6دــباط/ه اير  3امل  ــدا      ب نف ــا يف الق ــة هجوم ــدة قباطي ــن ســكان  ل ــة م ذ ثالث
لية علـر الفـور   يال رقية أملا ا تاللا درطيا جبرا  قب  مقتلـ م. هقامـت قـوات األمـن اإلسـرائ     

 ادا ة البلدة وأ لقت  يـك مداتلـ ا ملـدة تليـد علـر ثالثـة أيـام. وُهرضـت قيـود علـر مـرور            
را قغك سـب  ا تمـال  ـني أهـراد      دخ ب 20 000سكان البلدة الفلسغينيني البالغ عددهم 

مدرسـة يف تلـ  الفتـرةب وم نـك مـا يقـرب        ١4األسر و ني األعمال. وأهـادت التقـارير  ـم ال     

__________ 

 .2٨٨2/١6حمكمة العدل العلياب  (١3  

  ١4) “Following Tel Aviv attack, Lieberman orders holding of terrorists’ bodies”, Haaretz, 9 June 2016. 

http://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
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دـباط/ه اير. كمـا ُأجـ      6طال  جامعي من قباطيـة مـن الدراسـة يف اجلامعـة يـوم       700من 
لار يــة احملتلــةب مشــال الضــفة اســو  ا ضــر الرئيســي يف البلــدةب وهــو أكــ  أســوا  ا ضــر يف  

 ات والباعة من الدتول أو ا رو .اإل ال   سب  منك ال اون علر
و  تقدم السلغات اإلسرائيلية أسبا ا تفميلية إلجرا اهتا احملـددةب ولكنـ ا تـذكر  ـد       - 27

 مــن  لــ  مــلاعم أمنيــة عموميــة. إ  أن عقيــدا يف قــوات الــدها  اإلســرائيلية أكــدب يف مقا لــة  
ــأث  هائــ  ووســيلة  الاــة     إوــدى وســائ  مــن ــة األ ر  ا قتمــادية كممــدر لت اإلعــالمب أ ي

  العقاب اجلمـاعي  الفعالية لتوملي  رسالة معينة. ودر  عقيد آتر ا ستخدام التكتيكي لتدا 
راو  عــدد املــدرجني ةــا  ــني    املم لــة يف قــوائم يتــ    “اجلماعــات ا غــرة ”والتخويــت ضــد  

ت هم السلغات اإلسرائيلية م ا ني حمتملنيب و كـر  دخما من قرى  تلفة تع ١50 و ١00
أنا   القب  علر ك  من أمكن القب  عليا؛ أما الذين   يكن هنـاك سـب  للقـب  علـي مب     

جيـرء تفتي ـ ا كـ  ليلـة. وأضـاف      هقد   حتذيرهم؛ وو ـددت منـا ل ا تـرين  دقـة ن كـان      
ا تــورط أو دهــم يف عمــ  كانــت ســارا ضــاوط علــر أســرهم أيضــا وُأوضــح هلــم أنــا إ   أنــا

ات إرهايبب هستمادر األدوات ال  تستخدم ا األسر لينفا  علر أنفس اب سوا  كانـت معـد  
 .(١5  راعية أو أدوات هندسية

ــة        - 2٨ ــو  املدني ــ  يقوضــان احلق ــر التنق ــود املفروضــة عل ــا ال احلمــار والقي ويف  ــلةب م
 - ينيني. و  تلال املؤدـرات ا جتماعيـة  والسياسية وا قتمادية وا جتماعية وال قاهية للفلسغ

ا قتمادية قاسةب إ  تعا  قغاعات املراهـ  العامـة مـن أ مـات وـادة. ووهقـا للج ـا  املركـلء         
ــة    يف املائــة. ووهقــا ملــا  كــر  مكتــ  تنســي     4١.2ليومــا  الفلســغيهب يبلــغ معــدل البغال

ب 20١6املائــةب ويف أيار/مــايو  يف ٨0ال ــؤون اإلنســانيةب يبلــغ معــدل ا عتمــاد علــر املعونــة   
دين مــن تمــعيد القتــال الــذء وــدث دــخ  مــا  الــوا م ــر 75 000كــان مــا يقــدر  نحــو 

. و  يلال معدل إعادة اإلعمار واإلنعـا  أقـ  مـن املسـتوى املغلـوبب  سـب        20١4عام  يف
للمسـاعدات  استمرار القيود املفروضة علر دتول البضائك وكذل  عدم تقد  اوتمك الـدوو  

ــ  إ ــال  الســلغات      ــر احلمــار  فع ــاقم أث ــا. ويتف ــد ة ــ  تع  ــ     ال املمــرية دــبا املتواملــ  ملع
 وتلايد ره  األردن للمواهقة علر مرور الفلسغينيني من  لة  استخدام مع  اللنيب. رهح
ب الــذت إســرائي  تــدا   يســرت  20١4ويف أعقــاب تمــاعد أعمــال القتــال يف عــام   - 29

لناا والبضائك إىل  لة ومن ا. إ  أن ما حتق  من مكاس   دأ يتآك  منـذ غايـة   ك  ا وركة ا
. هقـد ات خـذت تـالل الفتـرة امل ـمولة  ـالتقرير تـدا   مـ  ة للقلـ  ت ـم  إضـاهة             20١5عام 

__________ 

  ١5) “Israel Defense Forces colonel: Hebron soldier had ‘no need to shoot’”, YnetNews, 29 April 2016. 
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ام وهــرَض قيــود مؤقتــة    مــواد تــام أساســية للاايــة إىل قائمــة األملــناف امللدوجــة ا ســتخد       
عــودة  ا ســتجوا ات واملمــادرات ن املــواد الال مــة للت ــييد ويفنــت و ــ   مــدتــول اإل علــر
 عمليات سح  التراتي  من التجار والباعة. أو
ــاض الكــب       - 30 ــ   وجــا تــا  ا خنف ــ   القل ــا ي ــام     ور ــ  ع ــرأ يف أوائ ــذء ط  20١6ال
معــدل املواهقــة علــر تمــاريح ا ــرو  ألســباب طبيــةب الــذء  لــغ أدىن مســتوى لــا منــذ    علــر

. وطـرأت أيضـا   (١6 (20١4ة األعمال القتالية لعـام    است نا  هتر 2009ل/أكتو ر ت رين األو
 يادة  اقدار مخسة أضـعاف مـ  ة للقلـ  علـر مغالبـة أج ـلة األمـن العـام اإلسـرائيلية  ـمجرا            

ب 20١5مقا الت أمنية قب  النظر يف طلبات ا رو  ألسباب طبية. ويف ت ـرين ال ـا /نوهم    
حلكومة يف األراضي أنا لن يسـمح إ  لقريـ  مـن الدرجـة األوىل  اراهقـة      أعلن منس  أن غة ا

املــري  عــ  نقغــة تفتــيش إيريــلب وأنــا ســيللم إجــرا  مقــا الت أمنيــة  النســبة جلميــك مراهقــي   
 يف املائة من سكان  لة(. 94   ـ املرضر وم سن ا امسة وا مسني  تقدر نسبة هؤ 

ن  عــ  األهــراد الــذين   اســتدعااهم  ســتجواةمب وهــذ  املمارســات تــ   اجلــل  أل - 3١
روا إىل مقاومـة ضـاوط مورسـت علـي م     هقونب أ لاوا املفوضية  ـأغم اضـغ  ومن م مرضر ومرا

للتعــاون مــك األج ــلة ا ســتخبارية. وميكــن تفســ  هــذ  املمارســات يف وــال ثبوهتــا علــر أغــا 
 .(١7 وج  القانون الدووحمظور  ا دك  من أدكال القسر  نتلا  معلوماتب وهو أمر

ــ      - 32 ــود  ال ــ   جــلَ  األمــني العــام  وجــا تــا  القي تفرضــ ا الســلغات اإلســرائيلية   وت
تنق  وعم  موظفي منظمات وقو  اإلنسان والعم  اإلنسـا  الدوليـة والوطنيـة العاملـة      علر

ا  كـر  مكتـ    يف  لة. هقد أثرت هذ  التدا   تأث ا كب ا علر عم  تل  املنظمات. هوهقا ملـ 
معـــدل املواهقـــة ال ـــ رء  20١6  تنســـي  ال ـــؤون اإلنســـانيةب اخنفـــ  حبلـــول نيســـان/أ ري

تماريح السفر من  لة املمنووة للمـوظفني الـوطنيني التـا عني لنيمـم املتحـدة واملنظمـات        علر
 يف املائــةب يف وــني أن متوســغا  24 ــ  احلكوميــة الدوليــة اخنفاضــا كــب اب ويــ  وملــ  إىل   

 .(١٨ يف املائة ٨0و  70سا قة  ني او  يف السنوات ا مح اليتر كان
  

__________ 

  ١6) World Health Organization, “Health access for referral patients from the Gaza Strip”, May 2016 وميكن .
 _www.emro.who.int/images/stories/palestine/WHO_monthly_Gazaا طال  عليا ع  هذا الرا  : 

access_report-May_2016_final.pdf?ua=1. 

 (.44( وقواعد  هاء  املادة 3١انظر اتفاقية جنيت الرا عة  املادة  (١7  

 .www.ochaopt.org/content/monthly-humanitarian-bulletin-may-2016ظر ان (١٨  

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/WHO_monthly_Gaza_
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  ا عتقال وا وتجا  - دال 
ــرائي  - 33 ــاعد اهلجمـــــات ضـــــد اإلســـ ــيا  تمـــ ــتباكات يف ســـ ــاهرات وا دـــ ليني واملظـــ
الفلسغينيني وقوات األمـن اإلسـرائيليةب طـرأت  يـادة مـ  ة للقلـ  علـر وـا ت التوقيـت            ني

دؤون األسرى واحملررينب  لغ  مو  هلسغينيي الضـفة الار يـة احملتلـة    وا وتجا . هوهقا هليطة 
و ــلة الــذين قبضــت علــي م قــوات األمــن اإلســرائيلية واوتجــلهتم ملــدد  تلفــة تــالل الفتــرة    

. و  اوتجـا  معظم ـم يف مراهـ     (١9 طفـ   2 400دخ ب من م  7 ٨00رير امل مولة  التق
 .(20 لفة للقانون الدوو اإلنسا  املخااوتجا  موجودة يف األراضي اإلسرائيليةب 

ــا ممــلحة الســجون          - 34 ــا ة ــات  ودهت ــو  اإلنســان  يان ــة  تســيلم حلق وأملــدرت منظم
 20١5اإلسرائيلية تظ ر أن إ او عدد الفلسـغينيني احملتجـلين يف سـجوغا قفـل يف غايـة عـام       

عـدد الفلسـغينيني    . وا داد20١0نليالب وهو أعلر رقم هلـم منـذ وليران/يونيـا     6 32١إىل 
رهن ا وتجا  اإلدارء  مورة مغردة تالل الفترة امل ـمولة  ـالتقريرب وـم وملـ  يف ودتـا      

طفـال. وهـو أعلـر رقـم يبلاـا عـدد        ١3حمتجلاب منـ م   692إىل  20١6نيسان/أ ري   30يف 
. 200٨الراددين واألطفـال احملتجـلين دون هتمـة يف أء وقـت مـن األوقـات منـذ أوائـ  عـام          

غوة نادرةب و ضك أيضا ثالثة رجال مـن ي ـود إسـرائي  رهـن ا وتجـا  اإلدارء عقـ        ويف ت
 سو /يوليا. 3١ا عتدا  الذء ي تبا يف أن مستوطنني قاموا  ا يف قرية دوما يف 

فتـرات مغولـة لتوجيـا ا نتبـا      وجلأ  عـ  احملتجـلين إداريـا إىل اإلضـراب عـن الغعـام ل       - 35
يومـا وـم    94ينـ م المـحفي حممـد القيـ  الـذء اسـتمر إضـرا ا        اوتجا هم تعسفياب ومـن    إىل

. ويف أيار/مايوب انضمت جلنـة مناهضـة التعـذي  إىل اللجنـة املعنيـة حبقـو        20١6دباط/ه اير 
اإلنسان يف مغالبة إسرائي   مغا  رارسة ا وتجا  اإلدارء وكفالة ستك  يك األهراد املوجـودين  

 (.CAT/C/ISR/CO/5جبميك الضمانات القانونية األساسية  انظر واليا رهن ا وتجا  اإلدارء 
ويف الفترة امل مولة  التقريرب طرأت أيضا  يادة كب ة جدا علر إ او عدد األطفـال   - 36

ــدها  عــن األطفــالب كــان عــدد األط     ــة لل فــال الفلســغينيني  احملتجــلين. هوهقــا للحركــة الدولي
طفـالب وقـد قفـل هـذا      ١63احملتجلين لدى إسرائي  يف  داية الفترة امل مولة  التقرير يبلغ  ـو  

ــدد إىل  ــان/أ ري    4١4العـ ــة نيسـ ــد أن  20١6يف غايـ ــا إىل   عـ ــاهر يف  يادتـ ــال  440تنـ طفـ
. 200٨غايــة دــباط/ه اير. وهــو أكــ  عــدد لنيطفــال احملتجــلين منــذ كــانون ال ا /ينــاير    يف

__________ 

 ./http://freedom.ps/freedomانظر  (١9  

 (.76انظر اتفاقية جنيت الرا عة  املادة  (20  

http://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
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ب واهقت جلنة الت ريك الو ارية علر م رو  قـانون يسـمح للمحـاكم    20١6آ ار/مارا  ويف
  السجن يف  ع  الظروف احملدودة. عاما ١4 احلكم علر األطفال دون سن 

ووهقا لل يطة العليا ملتا عة دؤون األسرى واملعتقلنيب يقدر عـدد الـذين قبضـت علـي م      - 37
 ــلة أثنــا  مــرورهم عــ  نقغــة تفتــيش إيريــل أو يف البحــر أو أثنــا  قـوات األمــن اإلســرائيلية يف  

ـــ      ــلة وإســرائي    ــني   ــ    دــخ .  300تــرق م للســيا  احملــي    ــا   يق ــ م م ــغ أن  ين وُأ ل
علــي م للعــودة إىل  ــلة يف  ضــون  طفــال. وكــان ي فــر  عــادة عــن أ لبيــة املقبــوض    35 عــن
 وجا تا  للتوقيت التعسـفي علـر    ساعة. ومليادو األيفاك عرضة 4٨و  24يتراو   ني  ما

أعال . هقد طرأت  يادة م  ة للقل  علر عـدد المـيادين احملتجـلين     ١5النحو املبني يف الفقرة 
 20١6علر مر السـننيب إ  كـان عـدد المـيادين املقبـوض علـي م يف النمـت األول مـن عـام          

الـ  تفرضـ ا علـر    . وتـلعم إسـرائي  أن القيـود    20١5يتجاو   الفع   مو  عددهم يف عام 
األن غة البحريـة يف  ـلة ضـرورية ملنـك اجلماعـات املقاتلـة العاملـة هنـاك مـن هتريـ  األسـلحة            

الـذين ألقـي القـب  علـي م      ١30مـن المـيادين الــ     (2١   ك     م رو . إ  أن اثنني هق 
ــالتقرير قــد اهتمــا  ارتكــاب جــرائمب وهــي هتــم   ملــلة هلــا مــك        لــ  أثنــا  الفتــرة امل ــمولة  

ب مك ورود ت  واود عن القب  علر هرد مسـتخت  يف هيطـة ملـياد أيفـاك علـر      (22  الت ري 
 .(23 عر أنا كان  م  سلعا حمظورةمنت مرك  يد 

 
املسا لة عن انتـ اكات وقـو  اإلنسـان والقـانون اإلنسـا  الـ  ترتكبـ ا قـوات          - ها  

 األمن اإلسرائيلية
يتعلـ   ادعـا ات وـدوث انتـ اكات ووـاو ات للقـانون       عمال  القانون الدووب وهيمـا   - 3٨

قيــام علــر وجــا الســرعة  ــالتحقي  الــدوو حلقــو  اإلنســان والقــانون الــدوو اإلنســا ب يــتعني ال
ــد         يف ــدة ودــفاهةب وتق ــة ومســتقلة وحماي ــة وهعال ــ اكات والتجــاو ات  مــورة واهي ــ  ا نت تل

للضـحايا علـر  ـو سـريك وكـاف وهعـال        مرتكبي ا إىل العدالـة. ويـتعني إتاوـة سـب  ا نتمـاف     
ــة العامــة   ــة   60/١47 انظــر قــرار اجلمعي (. واملســا لة أمــر واســم لــيح لتقــد  اجلنــاة إىل العدال

 (.33و  32ب الفقرتني A/HRC/28/45هحس ب    أيضا لرد  ا نت اكات يف املستقب   انظر 
وقد أعرب األمني العام ومفوض األمم املتحدة السـامي حلقـو  اإلنسـان يف مناسـبات      - 39

عدة عن قلق ما إ ا  عدم املسا لة يف إسرائي  عن انتـ اكات القـانون الـدوو حلقـو  اإلنسـان      
__________ 

  2١) “Palestinian fishermen brought to Israeli court”, Maan News Agency, 30 December 2015. 

 .األونروا أنا يوجد أر عة مليادين آترين رهن ا وتجا . و  يعرف وضع م القانو  كرت  (22  

  23) Yaakov Lappin, “Security forces arrest suspected Gazan weapons smuggler”, Jerusalem Post, 16 May 2016. 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/45
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ــدوو اإلنســا    ــانون ال ــة متنوعــ  (24 والق ــت أيضــا  موع ــن جلــان ا ــ ا  املســتقلة   . وأعر  ة م
واملنظمات الدولية واإلسـرائيلية والفلسـغينية املعنيـة حبقـو  اإلنسـان عـن  ات القلـ  ووثقـت         
علر  ـو مسـتفي  امل الـ  القائمـة يف آليـات املسـا لة اإلسـرائيلية عـن أعمـال القتـ  واجلـر             

 .(25 وتدم  املمتلكات الفلسغينيةوالتعذي  وإسا ة املعاملة 
ــرائيلية الــ  وــددهتا تلــ  املنظمــات          - 40 وت ــم  أوجــا القمــور يف نظــام العدالــة اإلس

احلواجل املادية واملالية والقانونية واإلجرائيـة الـ  تقيـد قـدرة الفلسـغينينيب و  سـيما املقـيمني        
ــاعح         ــات إىل التق ــ  املنظم ــة. وت ــ  اســتنتاجات تل ــر اللجــو  إىل العدال ــلةب عل ــ م يف   من

ــرأا نظــام ال   املتواملــ  للنائــ  ــذء ي ــام العســكرءب ال ــامب     الع ــدعي الع قضــا  العســكرءب وامل
 د  التحقي  يف احلا ت الـ  توجـد هي ـا أدلـة ظـاهرة الوجاهـةب مـن  ينـ ا دـ ادة دـ ود            عن

عــال الــ  أتاهــا موظفــو الدولــة العيــان والتقــارير الغبيــة واملــواد الســمعية البمــريةب علــر أن األه
الـ  تبـدأ هي ـا حتقيقـاتب همغـا كـ  ا مـا   تكـون مسـتوهية ملعـاي             قانونيـة. ويف احلـا ت     

وقو  اإلنسانب و  يقدم إىل العدالة إ  عدد قلي  من اجلناة املفترضنيب معظم ـم مـن اجلنـود    
 تكون متساهلة يف جانب ا األك . العادينيب وقرارات ا هتام واألوكام ال  تمدر ضدهم

القــانو  اإلســرائيلي جــرائم دوليــة معينــةب األمــر الــذء يعيــ  ج ــود   و  جيــرم النظــام  - 4١
املالوقة القضائية. ويف الوقت نفساب هناك وا ت معينة   حترِّك واج  التحقي ب منـ ا مـ ال   
تل  ال  يكون املتورطون هي ا قد تمـرهوا وهقـا لسياسـات عسـكرية أو قواعـد إطـال  النـار.        

مــا إ ا كانــت هــذ  السياســات أو القواعــد ست ــ  للقــانون   ويكمــن التحــدء هنــا يف النظــر يف  
الدوو. ومك أن عدم التومل  إىل نتيجة يف  ع  احلا ت احملددة قـد يكـون مـ راب هـمن هنـاك      

 منغا من اإلهالت من العقاب يبدو واضحا جبال .
  

__________ 

ب A/HRC/22/35 ؛ وA/69/47؛ و 4٨-46ب الفقــرات A/HRC/24/30؛ و 35-29ت ب الفقــراA/68/502انظــر  (24  
 .٨4و  ٨١و  69-52ب الفقرات A/69/347 ؛ و33-26ب الفقرات A/HRC/28/45؛ و ٨2-66الفقرات 

من األم لة املن ورة مؤترا علر  ل  تقرير جلنة التحقيـ  املسـتقلة املن ـأة عمـال  قـرار  لـح وقـو  اإلنسـان          (25  
 B'tselem, The Occupation's Fig Leaf: Israel's Military Law Enforcement(؛ وA/HRC/29/CRP.4  2١/١-دإ

System as a Whitewash Mechanism ــايو ــرا  :     20١6ب أيار/مـــ ــذا الـــ ــ  هـــ ــا عـــ ــال  عليـــ ــن ا طـــ . ميكـــ
www.btselem.org/download/201605_occupations_fig_leaf_eng.pdf ؛ وAmnesty International, “Time to 

address impunity: two years after the 2014 Gaza/Israel war” ــا سو /يو 7ب ــا  20١6ليـ . ميكـــن ا طـــال  عليـ
 ./www.amnesty.org/en/documents/mde15/4199/2016/enهذا الرا  :  ع 

http://undocs.org/ar/A/68/502
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/30
http://undocs.org/ar/A/69/47
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/45
http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/CRP.4
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 اإلملا ة يف عمليات إنفا  القانوناملسا لة عن القت  و  
ــام العســك ب اعتمــد 20١١يف عــام  - 42 ــ  الع ــورء   النائ ــ  الف رء سياســة توجــ  التحقي
.  ــ  أن هــذ  السياســة مقمــورة أء عمليــة قتــ  ملــد  ترتكبــ ا قــوات الــدها  اإلســرائيلية  يف

قت  أهراد يعت هم النائ  العام العسكرء مدنيني و  تنغب  يف احلـا ت الـ  يكـون هي ـا      علر
. واعتمـد مكتـ  املـدعي    (26 يقـي ك قتـاو وق الن اط الذء قتـ  أثنـا   ال ـخ  املـد   ا طـا      

كـــون هي ـــا قتـــ  املـــدنيني نتيجـــة العـــام سياســـة راثلـــة تتَّبـــك عنـــد اســـتعراض احلـــا ت الـــ  ي
. ويبـدو  (27 جبـ ا يف الضـفة الار يـة احملتلـة    درطي يتم  ا قتران مك أوامر عسـكرية أو  او  عم 

ــد    ــعا جـ ــ ا واسـ ــر تفسـ ــت تفسـ ــت نا ات كانـ ــر ا أن تلـــ  ا سـ ــر مـ ــدث  ا علـ ــننيب و   ـ لسـ
جرى حتقي  يف مقت  العديد من املدنيني. وعالوة علر  ل ب لـيح هنـاك إلـلام  ـمجرا       أن ق 

وـم لـو حلقـت ةـم إملـا ات جسـيمة       حتقي  يف احلا ت ال  ينجو هي ـا املـدنيون مـن املـوتب     
 دها  اإلسرائيلية.م ددة للحياة نتيجة ألعمال قوات ال أو
ــة ا  - 43 ــةب   ويف الضــفة الار ي ــذ ا نتفاضــة ال اني ــةب ومن ـــ  حملتل ــة  3.5أدى مــا يقــدر   يف املائ
. ومـك أن اعتمـاد النائـ     (2٨ قات أسفرت عـن إملـدار قـرار اهتـام    ال كاوى إىل إجرا  حتقي من

حقيــ  قــد أدى إىل  يــادة طفيفــة يف معــدل الت  20١١العــام العســكرء هلــذ  السياســة يف عــام  
هتــام وإدانــات هــمن املعــد ت اإل اليــة لقــرارات ا  وــا ت الوهــاة مقارنــة  العقــد الســا  ب يف

 احملاكم   تتا .
ــا     - 44 ــو ارة العــدل اإلســرائيليةب هقــد   وــم سو /يولي ــا ل ــتح  20١6ووهق ــا  24ه حتقيق

هلسغيه علر يد قـوات األمـن    ١5 000هلسغينيا وإملا ة أك ر من  ١90جنائيا تتم   اقت  
استن ـا  الاـا  املسـي  للـدمو ( منـذ أن تمـاعدت أعمـال        اإلسرائيلية   اا يف  لـ  اإلملـا ة    

والة ما  الـت يف  لـ  التـاريخ قيـد      7١. وكانت (29 20١5نت يف ت رين األول/أكتو ر الع
نظر النائ  العام العسكرء ومكت  املدعي العام لتقريـر مـا إ ا كـان سـيجرء التحقيـ  هي ـا.       

__________ 

ــاب    (26   ــدل العليـ ــة العـ ــر حمكمـ ــم  انظـ ــية رقـ  /http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Law ب و9594/03القضـ

Pages/New_investigation_policy_Palestinian_casualties_IDF_fire_Judea_Samaria_6-Apr-2011.aspx. 

ــر  (27    Turkel Commission, “Israel’s Mechanisms for Examining and Investigating Complaints and Claimsانظــ

of Violations of the Laws of Armed Conflict According to International Law” .  ميكن ا طال  عليا ع  هـذا
 .www.turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20 website.pdf الرا  :

هذا الرقم هو نسبة مقدرة تستند إىل والة  يك أنوا  ا دعا ات املقدمة من منظمة  تسـيلم إىل النائـ  العـام     (2٨  
 استعراض أجرتا منظمة يش ديـن جلميـك وـا ت الوهـاة الـ  وققـت هي ـا دـعبة التحقيقـات          العسكرء وإىل

   .2000اجلنائية لل رطة العسكرية منذ عام 

 .20١6سو /يوليا  ١5رسالة موج ة من إدارة امل ورة القانونية والت ريعات اإلسرائيليةب  (29  

http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Law/Pages/New_investigation_policy_Palestinian_casualties_IDF_fire_Judea_Samaria_6-Apr-2011.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Law/Pages/New_investigation_policy_Palestinian_casualties_IDF_fire_Judea_Samaria_6-Apr-2011.aspx
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ت قتلــرب تلــ  النائــ  العــام    وادثــا آتــر مــن وــوادث إطــال  النــار الــ  أوقعــ        7١ويف 
 ا ات قانونية أو تأديبية إضاهية.العسكرء ومكت  املدعي العام إىل أنا   واجة ألء إجر

ــن وــم تار ــ     - 45 ــذء أعل ــد ال ــام الووي ــرار ا هت ــ     وق ــذء  ــ  قضــية قت ــ  ال ا هــو  ل
ول التقريـرب كـان اجلنـدء املسـؤ     الفتا  ال ـريت املـذكورة أعـال . ويف وقـت كتا ـة هـذا       عبد
القت  يواجا احملاكمة يف حمكمة ياها العسـكرية  ت مـة القتـ  ا غـأ. ويتنـاق  قـرار ا هتـام         عن

هذا مك القرار الذء أملدرتا احملكمة يف نيسان/أ ري   رهـك مسـتوى الت مـة املوج ـة إىل سـائ       
هلسغيه يد عر ارتكا ا وادث ملدم  سيارة والفرار من موقك احلـادث مـن هتمـة القتـ  ا غـأ      

ــرة اوــه       إ ــلو  علــر ضــاوط أس ــة القتــ  العمــد ن ــر     ىل هتم ــم أن الســائ  قــد ادع عليــاب ر 
وادث    متعمد وسلم نفسا لل ـرطة الفلسـغينية. ويف الوقـت نفسـاب   جيـر أء حتقيـ         أنا

الـذين يـد عر أغـم قتلـوا     يف مقت  رملء القمـراوء ويف وـا ت العديـد مـن األهـراد ا تـرين       
 ل  قت  هي ا عبد الفتا  ال ريت.للظروف اظروف راثلة  يف
م  ـمجرا  أء حتقيقـات يف مقتـ     ويف  لةب ليسـت مفوضـية وقـو  اإلنسـان علـر علـ       - 46
ــرة    650مــدنيا وإملــا ة مــا يليــد علــر    23 الـــ ــا  الفت دخمــا يف املنــاط  املقيــدة الــدتول أثن

وقـو  اإلنسـان إىل أنـا     امل مولة  التقريرب  اا يف  ل  أثنا  املظاهرات. وقد أدارت منظمات
ــت        ــ  قتل ــن احلــوادث ال ــة م ــة قليل ــ  إ  يف قل ــرائيلية      جيــر التحقي ــدها  اإلس ــوات ال ــا ق هي 

جروت هلسغينيني يف سيا  إنفا  القيود املفروضة علـر الـدتول يف املنـاط  احمليغـة  اـلةب       أو
فاضـة ال انيـة. و ـة    و  يت م القضا  أء جندء  ارتكاب جرمية من هذا القبي  منذ انتـ ا  ا نت 

  تتمـ   ـالقتلر    20١١رء لعـام  عقبة يف هذا السيا  وهـي أن سياسـة النائـ  العـام العسـك     
تـ  أن  يـك   اجلرور الفلسغينيني يف  لةب ألن إسرائي    تعت   لة أرضا حمتلـة ومـن ن تع   أو

منظمـات   . وهضال عن  لـ ب أ لاـت السـلغات اإلسـرائيلية    “طا ك قتاو”عملياهتا هناك  ات 
و/أو ألن  “منـاط  حمظـورة  ” ـد  حتقيقـات ألن الضـحايا دتلـوا     وقو  اإلنسـان أنـا لـن يـتم     

.    أنا وهقا للمبـادئ األساسـية   ـأن اسـتخدام     (30 د تمرهوا وهقا لقواعد ا دتباكاجلنود ق
قـة  القوة واألسلحة النارية من جان  املوظفني املكلفني  منفا  القواننيب هـمن  ـرد دتـول املنغ   

احملظــورة   يســتويف احلــد األدىن الضــرورء  ســتخدام القــوة. و  جيــو  اســتخدام األســلحة     
النارية إ  إ ا كان  ل  ضروريا ملنك تغـر علـر احليـاة أو إملـا ة جسـيمةب وهـو أمـر   يكـن         

 ناط  املقيدة الدتول.موجودا يف معظم ما   توثيقا من وا ت وقعت دات  امل

__________ 

 .إلنسان ومركل امليلان حلقو  اإلنسانعلر  و ما   إ ال ا للمركل الفلسغيه حلقو  ا (30  
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لعــام القلــ  مــن أن أوــد العناملــر الداهعــة إىل اإلهــالت مــن العقــاب   ويســاور األمــني ا - 47
اوتمــال أ  تكــون السياســات املنظمــة  ســتخدام القــوة متفقــة مــك القــانون واملعــاي  الــدوليني 

ناريـــة حلقـــو  اإلنســـانب و  ســـيما املبـــادئ األساســـية   ـــأن اســـتخدام القـــوة واألســـلحة ال  
حتـدي  قواعـد    20١5وانني. وقـد   يف أيلول/سـبتم    جان  املوظفني املكلفني  منفا  القـ  من

ــار الــ  تســتخدم ا ال ــرطة اإلســرائيليةب والواجبــ       ــدا ال ــرقيةب   إطــال  الن ة التغبيــ  يف الق
يف أعقـاب التمـاا قدمتـا منظمـات معنيـة       20١6نل  السـرية عنـ ا جلئيـا يف سو /يوليـا      و 

القواعــد مــك املعــاي  الدوليـــة     حبقــو  اإلنســان إىل احملكمــة ودــككت هيــا يف اتســا  تلــ        
المــلة. وتول ــد قلــ  راثــ  هيمــا يتعلــ   قواعــد ا دــتباك الــ  تغبق ــا قــوات الــدها              ات

 ة و لةب وهي قواعد   تلال سرية.اإلسرائيلية يف عملياهتا يف الضفة الار ية احملتل
لـــوا   ب أغـــر النائـــ  العـــام العســـكرء التحقيـــ  مـــك قائـــد20١6ويف نيســـان/أ ري   - 4٨

علـر حممـد الُكسـبة البـالغ      20١5سو /يوليـا   3إسرائيلي  الضفة الار ية احملتلةب أطل  النـار يف  
سنة هأردا  قتيال أثنا  حماولتا اهلرب  عد أن ألقـر وجـرا علـر مركبـة الضـا  ب       ١7من العمر 

قيـت   القرب من قرية الـرام. وأهيـد أن التحقيـ  تلـ  إىل أن الضـا   قـد اتبـك إجـرا ات التو        
الســليمةب ومنــ ا نــدا ات التحــذير ن إطــال  النــار يف اهلــوا  ن إطــال  طلقــتني علــر الــرجلني. 

قـا النـار علـر الضـحية     ووهقا ملا  كر  النائ  العام العسكرءب همن الضا   قد ارتكـ ب  مطال 
ن الواضــح أغــا يف ســيا    ... ولكنــا تغــأ وــدث يف ظــروف مــ     تغــأ  هنيــا ”وهــو جيــرء  

. (3١  اجلــل  العلــوء مــن جســد  وتقتلــا ىل أن تمــي  الغلقــات الغفــ  يف وأدى إ “العمليــات
 روها ما إ ا كان الضا   قد عوق .وليح مع

نســان لتلــ  القضــية تســاا ت وــول وقــد ثــارت يف إطــار رملــد مفوضــية وقــو  اإل - 49
ــ ر إىل اســتنتاجات مغا قــة للواقــك. و مــرف النظــر عــن تلــ        مــا ــد انت ــ  ق إ ا كــان التحقي

يبدو أن إجرا ات التوقيت الـ  تغبق ـا قـوات الـدها  اإلسـرائيليةب  مـيات ا الـ         التساا تب 
ضــحيتا حممــد الكســبةب  ــ  متســقة  وملــف ا النائــ  العــام العســكرء يف احلــادث الــذء را   

القانون الدوو حلقو  اإلنسانب الذء ين   وضو  علـر أنـا   جيـو  اسـتخدام األسـلحة       مك
ــو يف     ــا وه ــة ضــد م ــتبا   ــدا مبادــرا أو مســتمرا      الناري ــ  هتدي ــروب إ  إ ا كــان مي  ــة ه وال

  ((. و  يكن يبدو أن حممد الكسـبة كـان وقـت إطـال  النـار       ٨٨ب الفقرة A/66/330 انظر 
عليا مي   أء هتديد من هذا القبيـ . وعـالوة علـر  لـ ب   يبـدو أن إجـرا ات التوقيـت ت لـلم         
 النظر يف استخدام قوة أق  هتكا قب  اللجو  إىل األسلحة النارية. وقـد أهيـد أن قـوات الـدها      

__________ 

  3١) Charlotte Silver, “Israel excuses killing of fleeing Palestinian teen as ‘professional mistake’”, Electronic 

Intifada, 12 April 2016. 

http://undocs.org/ar/A/66/330
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يف أغـم   احلادث  تنقـيح أوامرهـا كـي حتظـر إطـال  النـار علـر امل ـتبا         اإلسرائيلية قامت عق 
 .(32 م ا ون وهم ي ر ون

ورا يؤست لا أن الدعوات إىل مراجعة سياسات قوات الدها  اإلسرائيلية واحلكومـة   - 50
ال  يبدو علر  و  دي ي أغا لالت القانون الـدوو   تلـ  يف عموم ـا آ انـا ملـا ية. وهنـاك       

العوامــ  اهليكليــة املــ  ة للقلــ  تقــوض قــدرة النائــ  العــام العســكرء علــر إجــرا  تلــ   عــ  
ــد      ــاب   ســيما إ ا كــان ق ــو    ــدور يف وضــك تلــ  السياســات   املراجعــة علــر  ــو موث ــام   ق

ــا  (. ومــك أن املــدع5٨إىل  55ب الفقــرات A/70/421تنفيــذها  انظــر  أو ي العــام واحملكمــة العلي
ي ــكالن ممــدر رقا ــة مدنيــة علــر التحقيقــات واملالوقــات القضــائية العســكريةب هــمن تلــ     
الرقا ة حمدودة و  تم  إىل ود النظر يف مدى م روعية السياسات  اهتا أو األوامـر المـادرة   

 علر أعلر املستويات.
 

 القتاليةاملرتكبة أثنا  األعمال املسا لة عن ا نت اكات   
ــانون الـــدووب ينباـــي التحقيـــ  يف أء اد  - 5١ ــة  عمـــال  القـ عـــا  موثـــو  هيـــا  وقـــو  جرميـ

يف املائة من  يك ا دعا ات الـ  قـدمت    7. ومك  ل ب   يتم التحقي  إ  يف وواو (33 ورب
إىل السلغات اإلسـرائيلية  ارتكـاب انتـ اكات أثنـا  وـا ت التمـعيد الـ الث األتـ ة يف  ـلةب          

. (34 يف املائــة مــن احلــا ت 0.5تســفر هــذ  التحقيقــات عــن ثبــوت الت مــة إ  يف أقــ  مــن   و 
واملتبــك يف أ لــ  األويــان هــو التحقيــ  مــك اجلنــود العــاديني يف  الفــات  ســيغة  ينمــا يتخغــر   
التمحي  قرارات كبار القادة أو أعماهلم. وأطول عقو ة و كـم ةـا وـم ا ن  رتكـاب جرميـة      

 .(35 د را عن سرقة  غاقة ائتمان ١5ل القتالية كانت السجن ملدة أثنا  األعما
ب    ضـك إ  ضـا   واوـد    20١4وهيما يتعل   األعمال القتالية الـ  دارت يف عـام    - 52

ي   إىل أنـا أمـر قواتـا     20١5علر مستوى القادة للتحقي   عد ظ ور تسجي  ملويت يف عام 
. وتل  النائـ  العـام العسـكرء    (36 ملقت  أود جنود  قمت موقك م مول  احلماية انتقاما 

__________ 

  32) Gili Cohern, “IDF refines orders: soldiers not to fire at fleeing Palestinian attackers”, Haaretz, 12 

August 2015. 

 .١5٨القانون الدوو اإلنسا  العريفب القاعدة  (33  

(ب واملركـل  استنادا إىل  يانـات مـن مركـل املعلومـات اإلسـرائيلي حلقـو  اإلنسـان يف األراضـي احملتلـة   تسـيلم           (34  
الفلســغيه حلقــو  اإلنســانب ومركــل امليــلان حلقــو  اإلنســانب واملركــل القــانو  حلقــو  األقليــة العر يــة            

 .اسرائي   عدالة(. وتضمنت البيانات إوا ت مرجعية تعكح املستجدات من النائ  العام العسكرء يف

 .املرجك نفسا (35  

  36) Yonah Jeremy Bob, “Analysis: Israel on thin ice with the ICC”, Jerusalem Post, 16 June 2016. 

http://undocs.org/ar/A/70/421
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 20١6م إىل وجـــود تغـــأ يف تمـــرف الضـــا  ب ولكنـــا أ لـــ  ملـــت القضـــية يف مغلـــك عـــا 
إملدار قرار اهتام. و  يع   إ  ال ر اليس  من املعلومـات عـن األسـاا الـذء اسـتند إليـا        دون

إىل أن احلكم قد اعتمـد اعتمـادا    القرار ولكن تمر ات النائ  العام العسكرء يبدو أغا ت  
 كب ا علر رواية األوداث كما وملف ا الضا   موضو  التحقي  وتلمـت إىل أنـا   يوجـد   

 .(37 “مرها   يكن لضرورة عسكريةت”أء دلي  ي   إىل أن 
ســـنتني علـــر التمــعيد الـــذء دـــ د   ومــا  الـــت العدالـــة  عيــدة املنـــال ر ـــم مــرور     - 53
دـكوى إىل النائـ     354ظمـات  ـ  احلكوميـة مـا   يقـ  عـن       . هقـد قـدمت املن  20١4 عام

آتـر حتـدي  علـه     20١5العام العسكرء تتعلـ   األعمـال القتاليـة. ون ـر يف وليران/يونيـا      
من النائ  العام العسكرء   أن املرولة ال  وملـلت ا التحقيقـات. ومنـذ  لـ  احلـنيب تغلـ        

ــات     ــدةب معلومـ ــم املتحـ ــا األمـ ــا هي ـ ــاتب  اـ ــدة منظمـ ــن اعـ ــةب  عـ ــايا معينـ ــتجدات يف قضـ ملسـ
ر تــلوَّد  اســـتجا ة أو تفاملـــي . واســـتنادا إىل اإلواطـــات المـــحفية وجلســـة التحـــاو  أن دون
ــني ــام      ـ ــ  عـ ــذي  يف أوائـ ــة التعـ ــة مناهضـ ــرائي  وجلنـ ــر  20١6إسـ (ب CAT/C/SR.1419 انظـ

  اإل ـالغ  وهـ  مـا    - (3٨ احلقائ  التا عة هليطة األركان العامـة  استعرضت آلية تقييمات تقمي
هـذ  احلـوادثب أهـادت التقـارير      . ومـن  لـة  “احلـوادث ا سـت نائية  ”وادثا مـن   225 -عنا 
والة مـن احلـا ت الـ  تنغـوء علـر سـو         25النائ  العام العسكرء قد  دأ حتقيقات يف  أن

وــا ت   تــلال قيــد النظــر يف سو /يوليــا   7نــت ســلوك يــدَّعر أن جنــودا قــد ارتكبــو ؛ وكا 
هيما ُأ لقت ملفات  يك احلوادث األترى. وملدر قرار اهتـام واوـد يف قضـية غـ ب      20١6

ــارير ا     ــا للتقـ ــا. ووهقـ ــم تار ـ ــة وـ ــم  اإلدانـ ــرارات    دون وكـ ــدور قـ ــك ملـ ــ ةب   يتوقـ ألتـ
 .(39  عد  إ   عد عدة أد ر أترى التحقيقات ال    تنتا يف
وليح واضـحا عـدد احلـا تب إن وجـدتب الـ  لضـك واليـا للتقيـيم مـن جانـ  آليـة             - 54

 20١4تقييمـــات تقمـــي احلقـــائ  التا عـــة هليطـــة األركـــان العامـــة هيمـــا يتعلـــ   أوـــداث عـــام   
أو ما إ ا كانت  يك تل  احلا ت قـد أ لقـت ملفاهتـاب  اـا هي ـا مـا   يقـ  عـن أر ـك وـا ت           

__________ 

 .املرجك نفسا (37  

هليطـة األركـان العامـة    أن أ رئيح هيطة أركان قوات الـدها  اإلسـرائيلية آليـة تقييمـات تقمـي احلقـائ  التا عـة         (3٨  
إن ـااها ملواج ـة    . وكـان 20١4الـ  وقعـت أثنـا  األعمـال القتاليـة لعـام        “احلـوادث ا سـت نائية  ”للنظر يف 

ــات ك       ــك معلوم ــا   جيم ــام العســكرء  أن ــ  الع ــ م النائ ــ  تت ــادات ال ــت   ا نتق ــدة التوقي ــة وجي ــة ومتوا ن اهي
تقرير  د  حتقيقات من عدما. ويف تقرير سا  ب ودد األمني العام  عـ  امل الـ  يف ا ليـةب وهـي م الـ        قب 

 (.5٨-55ب الفقرات A/70/421  تلال قائمة  انظر 

  39) Yonah Jeremy Bob, “No decision on Hannibal Protocol incident likely for several more months”, 

Jerusalem Post, 25 February 2016. 

http://undocs.org/ar/CAT/C/SR.1419
http://undocs.org/ar/A/70/421
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تا عة لنيمم املتحدة. وقد طعنت منظمات  ـ  وكوميـة لـدى     ودثت هي ا هجمات علر مراه 
 .املدعي العام يف ما   يق  عن  انية قرارات أملدرها النائ  العام العسكرء  عدم  د  حتقيقات

وتالل الفترة امل ـمولة  ـالتقريرب قـدم املركـل الفلسـغيه حلقـو  اإلنسـان مـا   يقـ            - 55
. 20١6ضـــحايا تمـــعيد أيار/مـــايو أســـرة أوـــد  عـــن دـــكوى جنائيـــة واوـــدة  النيا ـــة عـــن

يمدر النائ  العام العسكرء أء  الغ   أن ما إ ا كانت آليـة تقييمـات تقمـي احلقـائ       و 
 العامة تقوم  تقييم تل  احلالة. التا عة هليطة األركان

 
 سب  ا نتماف املدنية  

امـة اجلم ـور   ـأن دعـاوى       يتواهر إ  قـدر حمـدود مـن املعلومـات احلدي ـة املتاوـة لع       - 56
ــدها          ــوات ال ــام ق ــد عر مــن قي ــا ي ــة إســرائي   ســب  م املســؤولية التقمــ ية الناجحــة ضــد دول
اإلسرائيلية  عم     م رو  يف األرض الفلسغينية احملتلة. ووهقـا ملـا  كرتـا وكومـة إسـرائي ب      

ب يبلـغ  20١6ا كان عدد الدعاوى ال  كانت قيد نظر احملاكم من تل  الدعاوى يف آ ار/مـار 
(. إ  أن منظمـات  32ب الفقرة CAT/C/SR.1419دعوى من  لة  انظر  ٨5دعوىب من ا  ١96

يف املائة من راهعي دعـاوى التعـوي  قـد وققـوا      ١0وقو  اإلنسان قد أدارت إىل أن أق  من 
 .(40 ت يف الضفة الار ية احملتلةالنسبة حبا  أء جنا  من دعاواهمب وتتم  معظم هذ 

وتبو  الاالبية العظمر من دعـاوى التعـوي  ا تيـة مـن  ـلة  الف ـ   سـب  احلـواجل          - 57
ــ  نــ  علي ــا       ــة. وت ــم  تلــ  احلــواجل ا ســت نا ات ال ــة واإلجرائي ــة والقانوني ــة واملالي املادي

ــالن ا   ــا يف  لـــ  اإلعـ ــرائيليب  اـ ــانون اإلسـ ــالقـ ــادر يف عـ ــلة  20١4ام لمـ ــار  ـ أرض ” اعتبـ
ب الذء ومَّن السلغات اإلسـرائيلية هعليـا مـن املسـؤولية املدنيـة عـن أعماهلـا يف  ـلة.         “معادية

ــام     ــدلعت يف ع ــ  ان ــة ال ــد     ب20١4ويف ســيا  األعمــال القتالي ــدمت منظمــات اوتمــك امل ق
ارا مـن يـوم وقـو     يوما احملددة اعتبـ  60إتغارا إىل و ارة الدها  يف  ضون م لة الـ  ١ ١4٨

احلادث لرهك دعاوى تعوي  أمام احملاكم اإلسرائيلية. و النظر إىل عوائ  من قبيـ  عـدم اإل ن   
ــك د    ــا    الســفر إىل إســرائي  هضــال عــن التكــاليت الباهظــة لره ــود  هعلي عــاوى التعــوي ب   ت

 قتـراب   احملاكم إ  نسبة ضطيلة جدا من الدعاوى منذ تقد  اإلتغارات األولية. ونظـرا  لدى
ــ  ســقوط ا  التقــادمب       ــدعاوى قب ــام الفلســغينيني  رهــك تلــ  ال ــة مــدة الســنتني املتاوــة لقي غاي

__________ 

 ,”Yesh Din, “Exceptions: prosecution of IDF soldiers during and after the second intifada, 2000-2007انظر  (40  

pp. 26 -30. 

http://undocs.org/ar/CAT/C/SR.1419
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تاليـة الـ  وقعـت       احملتم  تقـد  أء طلبـات تعـوي  إضـاهية هيمـا يتعلـ   األعمـال الق        همن
   .(4١ 20١4عام  يف
 

 املسا لة عن إسا ة معاملة احملتجلين وتعذيب م  
 مورة موسعة علر مر السنني ادعا ات تتم   مسا ة معاملـة احملتجـلين    تنق  التقارير - 5٨

وتعذيب م أثنا  القب  علي م ونقل م واستجواةم. ولتلت آليات املسا لة وس  ما إ ا كـان  
ــراد      ــداتلي أم مــن أه ــراد ج ــا  األمــن ال ــديا أم مــن أه ال ــرطة  ال ــخ  املــدعر ضــلوعا جن

 .(42 مراقيب السجون من أم
رارسات ا ستجواب ال  يستخدم ا ج ا  األمن الداتلي للـتفح    ـك     ولضك - 59

ــام    ــي. ويف عـ ــرن املاضـ ــبعينيات القـ ــذ سـ ــتظم منـ ــا  ١999منـ ــدل العليـ ــة العـ ب وظـــرت حمكمـ
إسرائي   ع  أنوا  أسالي  ا سـتجوابب  اـا هي ـا الضـا  البـد ب الـ  كـان يسـتخدم ا          يف

ــن     ــ  ا مـ ــداتلي. إ  أن كـ ــن الـ ــا  األمـ ــباط ج ـ ــ  ضـ ــا.   تلـ ــغ عنـ ــا  ال ي بلـ ــات مـ املمارسـ
ــد ــة       وق ــة ملناهضــة التعــذي  يف إســرائي ب وهــي منظمــة  ــ  وكومي ــة العام استعرضــت اللجن

دكوى من إسا ة املعاملة ضد ج ا  األمن الداتلي منـذ ملـدور    ١ 000إسرائيليةب أك ر من 
. (43 نــ اوكــم حمكمــة العــدل العليــا وتلمــت إىل أنــا   يبــدأ حتقيــ  جنــائي يف أء واوــدة م  

لت يــر  ــد  حتقيقــات   “أســاا اإلثبــات   يكــن كاهيــا ”وســاقت احلكومــة وجــة مؤداهــا أن  
ملتحــدة حلقــو  اإلنســان أدــارتا جنائيــة.  يــد أن منظمــات وقــو  اإلنســان ومفوضــية األمــم ا 

ت ســت رب ولــو علــر أقــ  تقــديرب     أن هنــاك أدلــة موثوقــة علــر وقــو  انتــ اكات كانــ       إىل
مــن التحــدء يف أن التعــذي  لــيح جرميــة يف إســرائي  وميكــن     حتقيقــات. ويكمــن جــل    ــد 

( مـن قـانون   ١١  34ب الـوارد يف البنـد   “ضرورة الدها ”للضباط أن  تجوا  اا يسمر وكم 
العقو ات لت ير رارسات معينة يترت  علي ا وهاة آترين أو إملا ت مب وهو مـا  ـالت املعـاي     

 (.CAT/C/ISR/CO/5التعذي   انظر الدوليةب علر  و ما أكدتا جلنة مناهضة 
ــن     - 60 ــدنيني مــ ــكاوى املــ ــة ل ــ ــا  آليــ ــم إن ــ ــدل    ور ــ ــار و ارة العــ ــذي  يف إطــ التعــ
ب   تمـدر ا ليـة وـم ا ن توملـية  بـد  حتقيـ  جنـائي. ويف الوقـت         20١3وليران/يونيا  يف

د ال كاوى مـن التعـذي  أو إسـا ة املعاملـة املقدمـة ضـد ج ـا          اتاب  عمت املنظمات أن عد
__________ 

يف املقا ــ ب هــمن اإلســرائيليني لــدي م م لــة ســبك ســنوات مــن وقــت وقــو  وــادث مــا لرهــك دعــوى تعــوي     (4١  
 .وليسوا مللمني  متغار السلغات مقدما أو  دهك ضمان

 .http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2016/04/PCATI-CAT-report.pdfانظر  (42  

 .http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ISR/INT_CAT_CSS_ISR_23995_E.pdfانظر  (43  

http://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
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. ومــن دواعــي (44 20١3ران/يونيــا األمــن الــداتلي قــد  اد  اقــدار أر عــة أضــعاف منــذ ولي  
وســيلة إلثقــال كاهــ   ”ائي  تــرى أن تقــد  هــذ  ال ــكاوى  القلــ  ال ــديد أن وكومــة إســر 

ب CAT/C/ISR/5 انظـر   “اجلاريـة ليرهـاب  أثنـا  مكاهحتـ ا   أج لة األمن يف إسرائي  وعرقلت ا 
 (.١١الفقرة 

 
 مواج ة التحديات  

سـنت وكومـة إسـرائي  عـددا مـن التـدا   علـر مـر السـنني ملعاجلـة  عـ  التحـديات              - 6١
   لـــ  علي ــا التجــلا و  تســـفر   (. إ  أن هــذ  التــدا   CAT/C/ISR/5احملــددة أعــال   انظـــر   

 سينات  ات دأن يف  ال املسا لة.حت عن
ب أن أت وكومة إسـرائي  اللجنـة العامـة للنظـر يف احلـادث      20١0ويف وليران/يونيا  - 62

 جلنة تركـ ( وأنيغـت ةـا م ـام مـن  ينـ ا تقيـيم         20١0أيار/مايو  3١البحرء الذء وقك يف 
ون الــــدوو. ون ــــر تقريــــر اللجنــــة مــــدى امت ــــال التحقيقــــات اجلنائيــــة اإلســــرائيلية للقــــان 

ــباط/ه اير  يف ــ  التـــأتر يف إجـــرا         ١٨ومشـــ   20١3دـ ــة مســـائ  مـــن قبيـ توملـــية ملعاجلـ
نو . وروبــت هيطــات التحقيقــاتب وم ــاك  احليــاد وا ســتقالليةب وال اــرات يف اإلطــار القــا 

وقو  اإلنسان واألمم املتحدة  التقريرب وأدـارتا إىل أن تنفيـذها سـيكون تغـوة إجيا يـة أوىل      
 (.60ب الفقرة A/69/347ب و 29ب الفقرة A/68/502 و التمدء ليهالت من العقاب  انظر 

ــانون ال ا /ينــــاير   - 63 ــأ رئــــي 20١4ويف كــ ــرائي  هريقــــا م ــــترك   ب أن ــ ح و را  إســ
الو اراتب يسمر جلنة سي انوهرب  ستعراض تنفيذ توملـيات جلنـة تركـ . ون ـرت جلنـة        ني

ــة اإلســرائيلية لني 20١5سي ــانوهر اســتنتاجاهتا يف أيلول/ســبتم    ــة الو اري مــن ب وأقرهتــا اللجن
   .20١6سو /يوليا  3ه يف الوط
ومن التومليات الرئيسية ال  وضـعت ا جلنـة سي ـانوهر أن تعـني إسـرائي ب علـر سـبي          - 64

األولويةب هيطة دائمة لرملد تنفيذ تومليات جلنة تركـ  علـر  ـو كامـ  ويف الوقـت املناسـ .       
وضـعت ا جلنـة   ويبقر أن نـرى مـا إ ا تلـ  التوملـية و  هـا مـن التوملـيات احملـددة  منيـا الـ            

سي ــانوهر ســتنفذ. وأوعــلت اللجنــة أيضــا إىل رئــيح املــدعني العســكريني أن يمــدر أمــرا          
توجي يا  دد إطـارا  منيـا واضـحا لتج يـل ال ـكاوى اجلنائيـة واتتتـام التحقيقـاتب وطالبـت          

تندان إلي ـا يف  ـد  التحقيقـات    النائ  العام العسـكرء واملـدعي العـام  ن ـر احلي يـات الـ  يسـ       
إغائ ا. ومن املمكن أن يساعد هذان التد  انب إ ا مـا نفـذاب يف حتسـني سـرعة التحقيقـات       أو

ودفاهيت ا. و وظت جلنة سي انوهر أيضا أنا علر الر م من أن  عـ  توملـيات جلنـة تركـ      
__________ 

 .نساناللجنة العامة ملناهضة التعذي  يف إسرائي  ومنظمة أطبا  من أج  وقو  اإل (44  

http://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/5
http://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/5
http://undocs.org/ar/A/68/502
http://undocs.org/ar/A/69/347
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قد نفذت أو ما  الت قيد التنفيـذب هـمن إوـرا  املليـد مـن التقـد  سـيكون مرهونـا  تخمـي           
 رة العدل والنائ  العام العسكرء.يطات املعنيةب  اا هي ا و اموارد إضاهية لل 

و وظ املفوض السامي حلقو  اإلنسان أن جلنة سي انوهر   تمـدر تعليمـات للتنفيـذ     - 65
ــد      ــا  القواع ــا إدم ــة تركــ ب و  ــيني للجن ــ  للتوملــيتني األول ــا     الكام ــا هي  ــةب  ا ــاي  الدولي واملع

يتعلــ  منــ ا جبــرائم احلــربب يف الت ــريعات الوطنيــة؛ وحتميــ  القــادة العســكريني والراســا      مــا
ب A/HRC/31/40/Add.1املـــدنيني املســـؤولية عـــن اجلـــرائم الـــ  يرتكبـــ ا مراوســـوهم  انظـــر        

 ب أن مكتـ  املـدعي العـام يقـوم  معـداد      (. و وظت جلنة سي انوهرب  ـد  مـن  لـ   37 الفقرة
جلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية     م اريك قـوانني تسـعر إىل ت بيـت الـن  علـر جرميـة التعـذي  وا       

الت ريعات احمللية.    أغا  وظت أن املعلومات املتاوة للجم ـور   ـأن هـذ  العمليـة قليلـة       يف
ضـمن اجلـرائم اجلـارء استعراضـ ا      جدا. ومن دواعـي القلـ  أن جـرائم احلـرب كفطـة   تـدر       

س يـــدا إلدراج ـــا يف القـــانون الـــوطهب وأن ت بيـــت الـــن  علـــر مســـؤولية القـــادة العســـكريني  
 .(45 من النظر والراسا  املدنيني يف القانون اإلسرائيلي سيتغل ب وه  ما قي ب املليد

ة األسـباب  و  تلال هناك أيضا دوا     أن ما إ ا كانت السـلغات مسـتعدة ملعاجلـ    - 66
الكامنة ورا  اإلهالت مـن العقـاب. ويسـاور األمـني العـام واملفـوض السـامي حلقـو  اإلنسـان          
القل  إ ا  تمر ات ر لي احلكومة و  هم من كبار املسؤولني الـ  تتسـامح  مـورة   لـبح     
هي ا مك اإلهـالت مـن العقـاب واسـتخدام ال ـرطة وقـوات الـدها  اإلسـرائيلية للقـوة يف  يـك           

ــر رئــيح دــرطة القــدا أن     احلــا ت. هعلــر ســبي  ا   أء دــخ  يغعــن ي ــودا   ”مل ــالب  ك
. و امل ـ ب أدـاد أهياـدور لي مـانب رئـيح وـلب إسـرائي         (46 “هعقا ا القت  -يؤ ء أ ريا   أو

 يت نا آنذاك وو ير الدها  واليا عند تعليقا علر احلكم المادر يف قضـية حممـد الكسـبةب  قـرار     
جلنـود اإلسـرائيليني   هلـيعلم اجلميـك أن دم ا  ”كرء إ ال  ملت القضية وقال: لعسالنائ  العام ا
لعـام العسـكرء   . وهيما يتعل   قضية عبـد الفتـا  ال ـريتب أضـاف أن النائـ  ا     “ليح  ال  ن

 .(47 “جا  اجلندء الذء من ا لي يوقت اوت”ينباي لا أيضا أن 
ــادة       - 67 ــ  ُأقــرت مــؤترا  لي ــدا   الت ــريعية ال ــدة  ســب  الت ــا حتــديات جدي وتن ــأ والي

ــد          ــؤترا تق ــالب   م ــر ســبي  امل  ــراد. هعل ــو  األه ــر وســاب وق ملــالويات الســلغات عل
م روعي قانونني يف الكنيست يعرِّضان أسر امل ا ني الفعليني واملفترضني  غر إلاـا  اإلقامـة   

__________ 

 .www.pmo.gov.il/Documents/ReportEng.pdf تقرير جلنة سي انوهر. ميكن ا طال  عليا ع  هذا الرا  : (45  

  46) “Two stabbed in Jerusalem, teen Palestinian assailant killed”, Times of Israel, 10 October 2015. 

  47) Yonah Jeremy Bob, “Case closed against IDF colonel who shot dead Palestinian rock thrower”, Jerusalem 

Post, 10 April 2016. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40/Add.1
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. و امل ـ ب تفـرض قـوانني اعتمـدت     (4٨ ملليد من القيـود علـر اإلقامـة   أو إضاهة ا “التروي ”أو 
ــات أدــد  ــ ا   (49 مــؤترا عقو  ــر الردــ   احلجــارةب من ورمــان رادــقي احلجــارة وأســرهم    عل

أو هرض  رامات وممـاريت قانونيـة علـر املعتـدين      (50 من استحقاقات التأمني الوطه مهل را
كاهحـة اإلرهـاب   . ويوسـك قـانون م  (5١ علـي م وأم ات األطفال احملكـوم   أو  رامات علر آ ا 

 “التحـري  ”ويتنـاول   “دعـم الكيـان اإلرهـايب   ”و  “الكيـان اإلرهـايب  ”تعريـت   20١6لعام 
 لاة هضفاضة وملبسة. كما يعغي ملفة الدوام ألوكام قاسـية جـدا كانـت تسـتخدم كتـدا        

ون مراجعـة قضـائيةب   مؤقتة من قبي  تل  ال  أطالت مدد اوتجا  امل تبا يف هتديدهم لنيمن د
وسديد اوتجا هم  نا  علر طلـ  املـدعي يف  يـاب املـدعر عليـاب واسـتخدام األدلـة السـريةب         

 ج ا  األمن الداتلي من التسجي . واست نا  استجوا ات
وقــت تعاملــ ا وتعكــح القــرارات المــادرة مــؤترا عــن منظمــات وقــو  اإلنســان      - 6٨
ل قة يف املؤسسات اإلسرائيلية من وي  ضمان املسـا لة  النظام القضائي اإلسرائيلي انعدام ا مك

ب أعلنــت منظمــة  تســيلمب 20١6عــن ا نتــ اكات املرتكبــة حبــ  الفلســغينيني. ويف أيار/مــايو  
ــاوى           ــد ا ن دع ــدم  ع ــن تق ــا ل ــو  اإلنســانب أغ ــدة يف  ــال وق ــة إســرائيلية رائ ــي منظم وه

أدركـوا أنـا   يعـد هنـاك     ”غينيني ألغـم  عن الضحايا الفلس النائ  العام العسكرء  النيا ة ىلإ
ن وقــو  اإلنســان عــن طريــ  العمــ   أء طائــ  مــن ورا  الســعي لتحقيــ  العدالــة والــدها  عــ 

ــلة ا    يف ــر مواملـ ــا علـ ــي  قدرتـ ــاا أداا  احلقيقـ ــام يقـ ــال   نظـ ــر األعمـ ــتر علـ ــا  يف التسـ لنجـ
. و ـدأت  عـ  منظمـات وقـو  اإلنسـان البـار ة يف دعـوة        (52 “اجلنـاة امل روعة ومحايـة     

ــات     ــن آليـ ــا مـ ــة و  هـ ــائية العامليـ ــة القضـ ــدان  ات الو يـ ــدت .  البلـ ــة إىل التـ ــة الدوليـ العدالـ
ملفـات احلقـو  الفرديـةب وتاملـة      أوضحت مفوضية وقو  اإلنسـان أن املسـؤولني عـن    كما
ــدرة الســلغات ا      يف ــ  يف ق ــة األم ــلةب أملــاةم دــعور أليب ــر ضــمان املســا لة   إلســ  رائيلية عل
 كات ال  ترتك  حب  الفلسغينيني.ا نت ا عن
وقد اضغلعت املنظمات    احلكومية  دور رائد يف دهك آليـات التحقيـ  اإلسـرائيلية     - 69

إىل الــا  إجــرا ات   ــأن مطــات مــن ال ــكاوى عــن طريــ   ــك إهــادات الضــحايا وال ــ ود   
__________ 

 .20١6من املتوقك أن تناقش اللجنة الو ارية للت ريعات م روعي القانونني يف آب/أ سغح  (4٨  

 .علر قانون العقو ات ١20و  ١١9التعديالن  (49  

 .١63نون التأمني الوطه  النسخة اومعة(ب التعدي  قا (50  

 .20قانون ال بابب التعدي   (5١  

  52) B’Tselem, The Occupation’s Fig Leaf: Israel’s Military Law Enforcement System as a Whitewash Mechanism , May 

 .www.btselem.org/download/201605_occupations_fig_leaf_eng.pdf: ميكن ا طال  عليا ع  هذا الرا  . 2016
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اإلثبــاتب وتيســ  تــدمات النقــ  والتر ــة للضــحايا    النيا ــة عــن الســلغاتب وحتديــد وســائ 
وأسرهمب وتقد  املساعدة القانونية ملقدمي ال كاوى. وهناك تغر جدء ألن يلداد اخنفـاض  

 ت عن التعاون مك النظام القضائي.عدد التحقيقات ونوعيت ا املتدنيني هعال مك توقت املنظما
  

 استنتاجات -را عا  
حتديات تغ ة يف سبي  كفالة املسـا لة عـن انتـ اكات القـانون الـدوو        تلال هناك  - 70

حلقو  اإلنسان والقانون الدوو اإلنسا  ضد الفلسغينيني. وعلر الـر م مـن اجل ـود املبذولـة     
ــاك تغــوات رئيســية وايفــ     ــمن هن ــل نظــام املســا لةب ه ــ  أوملــت   لتعلي ــ  ال ةب مــن أ ر هــا تل

 ذت جلئيا أو   سارا يف الواقك.ما  الت دون تنفيذ أو نفاللجان اإلسرائيليةب إما أغا  ةا
ولكي  دث تاي  وقيقي هال  د من إجرا  إملـالوات. هبـدوغاب سيسـتمر اإلتفـا       - 7١

يف املسـا لة يولـد  يطــة أك ـر تســاهال مـك ارتكـاب قــوات األمـن اإلســرائيلية انتـ اكات وقــو         
رتكب ا  يك األطراف عامال رئيسيا يف كسـر  اإلنسان. وت ك  املسا لة عن ا نت اكات ال  ت

  و التومل  إىل و  سلمي لل ا . دوامة العنت واملضي قدما
  

 التومليات -تامسا  
ينباــي قــرا ة التوملــيات التاليــة  ــا قتران مــك التوملــيات العديــدة الــواردة يف التقــارير    - 72

 م واملفوض السامي حلقو  اإلنسان.السا قة لنيمني العا
نباـي أن تتخــذ إســرائي   يـك التــدا   الال مــة لضـمان ا وتــرام الكامــ     ي  أ( 

 لتلاماهتا  اوج  القانون الدوو اإلنسا ب و  سـيما مبـادئ التمييـل والتناسـ  واحليغـةب      
 وضمان املسا لة عن  يك ا نت اكات؛

ينباي للسلغات اإلسرائيلية أن تتخـذ  يـك التـدا   الال مـة ملنـك وـوادث         ب( 
ا ســتخدام املفــرط للقــوة أثنــا  عمليــات إنفــا  القــانون. ويف احلــا ت الــ  تســتخدم هي ــا  
القوةب  اا يف  ل  استخدام ا يف املنـاط  املقيـدة الـدتول  ـالقرب مـن سـيا   ـلةب ينباـي         

لدوليــة حلقـــو  اإلنســان. وينباـــي   ا مت ــال للقــانون الـــدوو حلقــو  اإلنســـان واملعــاي  ا    
تكفــ  الســلغات إجــرا  عمليــات اســتعراض مســتقلة علــر وجــا الســرعة وأن تكفــ       أن

ــارب وإجــرا ات        ــد إطــال  الن ــد ا دــتباكب وقواع ــر قواع ــة عل إدتــال أء تنقيحــات   م
 التوقيتب لكفالة امت اهلا للقانون الدوو؛

جيــ  أن يكــون اســتخدام القــوة يف ســيا  ا وتجاجــات وا دــتباكات          ( 
مك القانون الدوو   ك  ملارم. وينباي مراجعـة اللـوائح واملمارسـات     واملظاهرات متسقا
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املتعلقة  استخدام الغلقـات املعدنيـة املكسـوة  املغـاط وطلقـات اإلسـفنا األسـود لضـمان         
ــيح      ــراد الضــالعني يف العنــتب ول عــدم الســما   اســتخدام تلــ  األســلحة إ  لوقــت األه

 اســتخدام األســلحة الناريــة إ  إ ا كــان  كــأداة عامــة لتفريــ  احل ــود. وينباــي أ  يســمح
 هناك هتديد ودي   املوت أو اإلملا ة ا غ ة؛

ينباي إلسرائي  أن تكف  سرعة توه  املساعدة الغبية إىل األدخا  الـذين    د( 
تمـيب م قـوات األمــن جبـرو ب دون عوائــ  أو سييـل. وحتقيقــا هلـذ  الاايــةب ينباـي أن تمــدر       

وــر عنايــة هوريــةب دون سييــلب  تعليمــات واضــحة  ــأن يتلقــر اجلر  قــوات األمــن اإلســرائيلية
 ؛يعا  املوظفون الغبيونب  ان هي م طواقم اإلسعاف الفلسغينيةب وهم يؤدون واجباهتم وأ 

ــة ســريعة و    (ـ ه  ــات جنائي ــي إجــرا  حتقيق ــدة   ينبا ــة ومســتقلة وحماي ــة وهعال واهي
لقـانونب وتموملـا   ظفي إنفـا  ا  يك ووادث استخدام األسلحة الناريـة مـن جانـ  مـو     يف
احلا ت ال  يكون اسـتخدام هـذ  القـوة قـد أسـفر عـن وهـاة أو إملـا ةب وجيـ  إعـالن            يف

نتـــائا تلـــ  التحقيقـــات علـــر املـــني. وينباـــي مســـا لة مـــن تقـــك علـــي م مســـؤولية هـــذ    
ون التـــ م واحملكوميـــات متناســـبة ا نتـــ اكات ومقاضـــاهتم يف حماكمـــات عادلـــةب وأن تكـــ 

ــك ــ       جســامة ا م ــذ الكام ــي التنفي ــ ب ينبا جلــرائم. وكخغــوة أوىل يف إملــال  نظــام التحقي
 لتومليات جلنة ترك  وجلنة سي انوهر؛

ينباي إلسرائي  أن تعتمد ت ريعات   أن اجلرائم الدوليـةب م ـ  التعـذي       و( 
ــة والعســكرية       ــة السياســات احلكومي ــات مســتقلة ملراجع آلي وجــرائم احلــربب وأن تن ــت 

 ؤولية علر مستوى القادة؛وضمان حتم  املس
ينباي رهك احلمار عن  لة ووقت  يك املمارسات ال  ترقـر إىل العقـاب      ( 

ــا  األرض      ــ  يف  تلـــت أ ـ ــة التنقـ ــر وريـ ــة علـ ــود املفروضـ ــا يف  لـــ  القيـ ــاعيب  اـ اجلمـ
الفلسغينية احملتلةب وعمليات اهلدم العقا ية للمنا لب وسـح  اإلقامـات العقـايبب وتقلـي      

 اقاتب وعمليات اإل ال  العقا ية للبلداتب وتأت  تسليم اجل امني لدهن ا؛ا ستحق
ــة ا      (  ــا  رارســ ــرائي  إغــ ــي إلســ ــم إىل   ينباــ ــا هتــ ــا  اإلدارء وتوجيــ وتجــ

 أدخا  حمتجلين إداريا يف الوقت الراهن أو اإلهرا  عن م؛ أء
ينباـــي أن يعامـــ   يـــك األطفـــال معاملـــة تراعـــي أعمـــارهم علـــر النحـــو     ط( 

 الواج ب وهقا للقانون الدووب وينباي عدم اوتجا هم إ  كمال  أت ؛
ــلة     ء(  ينباـــي أن تكفـــ  الســـلغات واوموعـــات املســـلحة الفلســـغينية يف  ـ

اوترام القانون الدوو اإلنسا ب و  سيما مبادئ التمييـل والتناسـ  واحليغـةب وأن تضـمنا     
 .املسا لة عن  يك ا نت اكات


