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  الشكر

أدين بالشكر لكثيرين ممن ساهموا في انجاز هذه الرسالة، وأخص بالذكر مشرفي الدكتور 
 ،الدائم والمتواصل الرشاده وتوجيهه، كذلك هوجهد همن وقتأوالني  لماعاصم خليل 

  .في سبيل انجاح هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود طوال فترة إعداد الرسالة

  

وق وإلى جميع العاميلين في منظمات حق دير ألعضاء لجنة النقاش،دم بالشكر والتقكما أتق
ما زودوني به من معلومات أسهمت في ل د عينة البحثاأفر اإلنسان الفلسطينية، كذلك

 . التحقق من فرضيات البحث

  

  .في مساعدتهم ودعمهم لي اصدقائي الذين لم يتوانووأخيراً شكري وتقديري أل
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  ملخص 

ات غير تعاقدية للحماية، ليآ، وذلك العتبارها أهمية بالغة اإلجراءات الخاصة ذاتتمتلك 

حقوق المرتبطة ب الدوليةتتطلب وجود ارتباط تعاقدي كما هو الحال في االتفاقيات بحيث ال

بة عن طريق مخاط - جوء إليها واستخدامها بشكل مباشروبذلك يمكن الل. اإلنسان

من قبل أي من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  - عبر كتابة الشكاوى المقررين الخواص

وتبرز أهمية تلك  .في المنظمات الحقوقية ، أو نشطاء حقوق اإلنسان العاملينالمختلفة

إفتقار الفلسطينيين لدولة ذات  في ظلذلك  ات بشكل خاص بالنسبة للفلسطينيين؛اإلجراء

سرائيل مع تنكر إقيات تُعنى بحماية حقوق اإلنسان كذلك ضمامها التفاتحول دون ان سيادة

، ورفضها اإلعتراف بسريان االتفاقيات الدولية التعاقدية تجاه الفلسطينيين اللتزاماتها

كذلك تنبع أهمية مثل هذا النوع . الخاصة بحماية حقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية

نيين لإلنتهاكات اإلسرائيلية بشكل يومي من قبل فلسطيليات الحماية نظراً لتعرض المن آ

  .سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي

 المعرفية حول تلك اإلجراءات، حيث بـين عتبر هذا البحث محاولة لسد الفجوة يمن هنا 

مدى فعاليتها، وما لها من تأثير إيجابي للحد من إنتهاكات حقوق و تها وطريقة عملها،ماهي

مدى انطباق اإلجراءات هذا البحث بين من جانب آخر ي. في العالم اإلنسان في أي مكان

، لهـا الفلسـطينية  الحقوقيـة   إستخدام المنظماتمدى لسطينية، والحالة الف الخاصة على

القـانون  أيضاً التعرض إلى هذا البحث سيتم من خالل . واألسباب التي تكمن وراء ذلك



 

 

 ز 

 

لة، وأهم المعيقات التي تحول دون تطبيـق  الدولي الساري على األرض الفلسطينية المحت

   .هأحكام

تناول الفصل األول منهـا اإلطـار النظـري حـول      ؛ثالثة فصولتم تقسيم البحث إلى 

كمـا  . اإلجراءات الخاصة، حيث بين المبحث األول منه نشأتها، وأقسامها، وكيفية عملها

حـين  فـي  . يقات إعمالهابين المبحث الثاني أهمية هذه اإلجراءات، ومدى فاعليتها، ومع

الثالث عالقة اإلجراءات الخاصة بالعديد من أجسام األمم المتحدة، كمجلس  تناول المبحث

  . حقوق اإلنسان، والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان

أما الفصل الثاني، فقد بين الوضع القانوني لألرض الفلسطينية المحتلة في القانون الدولي 

وقد تم التأكيد خالله على انطباق . إلنساني، وقانون حقوق اإلنسانبشقيه القانون الدولي ا

، وقانون حقـوق  )قانون الهاي، واتفاقية جنيف الرابعةالمتمثل ب(القانون الدولي اإلنساني 

كمـا  . على األراضي الفلسطينية المحتلة) المتمثل بالعديد من االتفاقيات الدولية(اإلنسان 

فصل أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية بموجب القانونين السابقي بين المبحث الثاني من هذا ال

  .ودور اإلجراءات الخاصة في ظل تلك اإلنتهاكات ،الذكر

مدى إلمـام المنظمـات   تم تقديم نتائج البحث الميداني والتي تتعرض لفي الفصل الثالث 

ـ  هم لها الحقوقية الفلسطينية باإلجراءات الخاصة، ومدى استخدام دها خالل عمليـة رص

واألسباب التي تكمـن وراء ذلـك   . ومتابعتها لإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين

فـي جمـع   تم اإلعتماد وقد . االستخدام أو عدمه من قبل المنظمات الحقوقية الفلسطينية

مثلة لمنظمات حقوق اإلنسـان  م بحث على عينة المعلومات المتَضمنة في الفصل الثالث



 

 

 ح 

 

تـم  تخصصة في مجال رصد اإلنتهاكات اإلسرائيلية، ذلك ضمن معـايير  الفلسطينية الم

  . تحديدها بشكل مسبق

منظمات حقوقية فلسطينية تعمـل فـي    عدةفي  نتائج البحث الميداني التي تمتلقد بينت 

إلى ندرة لجوء تلـك المنظمـات إلـى اسـتخدام      ختلفة تتعلق بحقوق اإلنساناالت ممج

ا المتعلق برصد اإلنتهاكات اإلسرايلية، ذلك رغم وجود إلمام اإلجراءات الخاصة في عمله

حول تلك اإلجراءات وكيفية عملها، تتفاوت درجته من منظمة إلى اخرى، ومن موظف 

تكمن أسباب ذلك بحسـب نتـائج    .إلى آخر ممن يعملون في مجال حماية حقوق اإلنسان

ـ  م وجود تخصصية في العمل داخلإلى عدالبحث الميداني  ات حقـوق اإلنسـان   منظم

وبالتالي عدم وجود معرفة وخبرات عميقة في مجال آليات الحماية الدوليـة   الفلسطينية،

في حين أعزى بعض العـاملين فـي المنظمـات    . سواء التعاقدية منها أو غير التعاقدية

. لى عدم إيمانهم باألثر الذي قد تتركه مثل هذه اآلليةالحقوقية الفلسطينية أسباب أخرى إ

 أنه في ظل وجود مثل هذه المبررات لعدم استخدام اإلجراءات الخاصة فـي األرض  إال

ذاتها أن اإلجراءات الخاصة تترك أثراً أيجابياً على حالة حقوق الفلسطينية، بينت النتائج 

أيضاً تنبع أهميتها لدى هوالء نظـراً  . اإلنسان، وإن لم يكن ملموساً على المدى القريب

  . أكثر فعاليةتعاقدية قد تكون  لغياب آليات حماية

د أهم العقبات التي تحول دون استخدام المنظمات الحقوقية حديتالبحث يتم من خالل هذا 

فـتح  كما أنه يعمل على . الفلسطينية لآلليات الدولية للحماية بما فيها اإلجراءات الخاصة

طـرق التوعيـة   مكان تغطيتها، كالبحث في للبحث في جوانب أخرى لم يكن باإل المجال
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حول هذه اإلجراءات سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى المهني للعاملين فـي  

ير كذلك ال يزال هناك حاجة للبحث في طرق التـأث . منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

على المجتمع الفلسطيني في خلق ثقافة حقوقية، تـرتبط بـإدراك ووعـي الفلسـطينيين     

المكانيات المتاحة لتوثيـق االنتهاكـات اإلسـرائيلية لحقـوقهم     لضرورة توظيف كافة ا

أيضاً يترك هذا البحث مجاالً للبحث في طرق استخدام اإلجراءات الخاصـة،   .األساسية

  .ومعالجة العقبات التي تحول دون االستخدام الناجع لها
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Abstract  

The ‘Special Procedures’ is an important UN protection mechanism. 

It can be used directly by the victims of human rights violations 

themselves or by human rights activists by addressing the ‘special 

rapporteurs’ through written complaints.  

The ‘Special Procedures’ is particularly relevant for ensuring their 

protection, for two reasons at least: first, the lack of an independent 

Palestinian state capable of ratifying international human rights 

conventions; second, Israel denial of the applicability of its 

conventional obligations on the Palestinians of the occupied territory. 

The relevans is also related to the fact that Palestinians continue to 

suffer from Israeli violations of their basic rights and freedoms since 

decades. 

This study aims at bridging the gap related to the lack of information, 

especially in Arabic language, about ‘Special Procedures’. This study 

shows how ‘Special Procedures’ are important, the way they function, 

their effectiveness and their positive effects on minimizing human 

rights’ violations in various parts of the world, and in particular in the 

Occupied Palestinian territory. This study also shows how the 

‘Special Procedures’ can be implemented on the Palestinian case and 

to what extent do the Palestinian human rights organizations use 

them. This study will also deal with the status of occupied Palestinian 

territory under international law and the obstacles that hinder the 

application of conventional protection mechanisms on the 

Palestinians.  
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This study is divided in three parts. The first deals with the theoretical 

framework of the ‘Special Procedures’. It shows their origin and the 

different kinds of procedures available and the way they work. It also 

shows the importance of these procedures, their effects, the obstacles 

to their implementation, and the relationship they have with United 

Nations’ agencies, like the Council of Human Rights and the Office 

of High Commissioner of Human Rights.  

The second part discusses the legal status of the occupied Palestinian 

territory from the perspective of human rights law and humanitarian 

international law. The study shows that these conventions can be 

applied on the Palestinian territories. The study also presents the 

various kinds of violations committed by Israel and shows the 

importance of the ‘Special Procedures’.   

In the third part, the study outlines that there is a kind of lack of 

sufficient knowledge in the ‘Special Procedures’. This knowledge 

varied from organization to another; it varied even between persons 

working in the same organization. 

The study is based on an inquiry on a sample of Palestinian human 

rights organizations that were chosen according to predetermined 

criteria. The inquiry reveals that those organizations rarely use 

‘Special Procedures’ to deal with cases of Israeli violations of human 

rights by Israeli authorities.  

The limited recourse to ‘Special Procedures’ may be related to the 

limited or lack of knowledge in the way ‘Sepcial Procedures’ 

functions. Some of the intervieweed outlineneral mistrust Palestinians 
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have towards international protection mechanisms generally, and the 

UN in particular. Despite these pretexts, the study shows that the 

‘Special Procedures’ has positive impact in that it provide on the long 

term more accountability for human rights violations in the occupoied 

Palestinian territory.  

This study prepares the ground for future studies related to the way 

information on ‘Sepcial Procedures’ can be dissiminate d and to the 

way human rights culture can extend to reach, not only human rights 

activits, but also the general public.  
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 مقدمةال

سـيما مـع اسـتمرار    ال 1أهمية بالغة بالنسبة للفلسـطينيين،  ةجراءات الخاصاإل تكتسب

ففي الوقت الذي يستفيد فيه الفلسـطينيون مـن   . انتهاكات حقوق اإلنسان وتفاقم حجمها

بحكم مسؤلية اسرائيل كدولـة احـتالل بتطبيـق     - بشكل غير مباشر 2اآلليات التعاقدية

 االنساني الدولي للقانون تضمنةالمتلك  سواءى األرض الفلسطينية، المعاهدات الدولية عل

رفي ، سواء العاالنسان لحقوق الدولي القانون بموجب أو والهاي، جنيف اتاتفاقيوخاصة 

 عليهاالملزم لجميع الدول أو تلك المعاهدات التي صادقت 
اإلجـراءات   أهميـة  إال أن –3

لتقديم شـكاوى   سواء أكانوا أفراداً أو جماعاتضحايا للالخاصة تتبلور بتوفير اإلمكانية 

المختلفة التي تنـوب عـن   ة كذلك عبر المنظمات الحقوقي. حول انتهاكات يتعرضون لها

جراءات الخاصة ألول مرة مـن قبـل لجنـة حقـوق     تم استخدام اإل . هؤالء الضحايا

                                                                 

 حدوث عند إليها اللجوء يتم .ما اتفاقية بأحكام ترتبط ال اإلنسان، قحقو لجنة في إطار 1967عام  منشأة هي آليات -1
: أنظر الصفحة االلكترونية للمعهد العربي لحقوق اإلنسان: وهي أحد اليات األمم المتحدة غير التعاقدية. معين لحق انتهاك

http://www.aihr.org.tn/arabic/tadrib/delilMecanism/textes/klm.htm ) 20/4/2009تمت الزيارة بتاريخ.(  

االتفاقية، كذلك تلقي  تلك أحكام تطبيق على باإلشراف مهامها وتتمثل ما، اتفاقية أحكام بمقتضى تنشئ هي آليات -2
للمزيد أنظر الصفحة االلكترونية للمعهد العربي لحقوق  .افومراجعة تقارير حقوق اإلنسان المقدمة من الدول األطر

تمت ( http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/tachriaat/listOfTermOK.pdf: اإلنسان
  ).12/3/2010الزيارة 

على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص  1991صادقت اسرائيل في العام  -3
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أصحاب الواليـات،  شرف على تعيين فكانت هذه اللجنة تُ 1967ذلك في العام  4،اإلنسان

ظلت تقوم بهذا الدور إلى أن حل محلها مجلس حقوق اإلنسـان  قد و عملهم،وتُتابع سير 

   2006.5عام 

تتميز هذه اإلجراءات بقدرتها على االستجابة السريعة الدعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان 

ة، كما أنها صممت في صورة تجعلهـا غيـر معقـد   . التي تحدث في أي مكان في العالم

فال يتعين على المرء أن يكون محامياً . ويمكن للشخص العادي الوصول إليها واستخدامها

عبر اإلجراءات الخاصة كما أن هذه اإلجراءات  6ليقدم شكوى متعلقة بانتهاك ما لحقوقه؛

مما يجعل لها أهمية  تي تعالجها االتفاقيات المختلفة؛تُغطي كافة مواضيع حقوق اإلنسان ال

من هنا . بشكل يومي لنسبة للفلسطينيين الذين يتعرضون لالنتهاكات اإلسرائيليةأخرى با

تنبع أهمية اإلجراءات الخاصة، باعتبارها آلية تحمل صفة أخالقيـة تتمثـل بالضـغط    

إضافة العتبارها آلية . الجهات المنتهكة لحقوق اإلنسانأي من السياسي على الدول، أو 

ومن هنا تـأتي أهميـة   . قد الدول عائقاً أمام اللجوء إليهاغير تعاقدية؛ بحيث ال يقف تعا
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كذلك قياس مدى فعاليتها، وما لها من تأثير إيجابي . التعرف على ماهيتها وطريقة عملها

  . للحد من إنتهاكات حقوق اإلنسان في أي مكان

تتميز اإلجراءات الخاصة منذ نشأتها بمرورها بعدة مراحل تاريخية أسهمت في بلورتها 

واجهت خاللها عقبات ومعيقات حالـت فـي   . ووصولها لما وصلت إليه بشكلها الحالي

لتظل إلى وقتنا الحالي موضع مجابهة بـين اتجاهـات   . الكثير من األحيان دون تطورها

ومنها ما تُحتم . مختلفة؛ منها ما يؤيد تطويرها بشكل تكون فيه أكثر فعالية وأكثر إعماالً

لقي الضوء على ظاهرة ي هذا البحثوانطالقاً من كون . على حالهاعليه مصالحه إبقائها 

فإن اعتماد المنهج . تكونت معالمها عبر أزمنة مختلفة؛ ساهمت في نشأتها واستمراريتها

والوقـوف  . التاريخي قد يساعد في إبراز الخلفية التاريخية لظهورها، ومراحل تطورها

  . جابهته من معيقاتعلى الثغرات التي رافقت ذلك التطور، وما 

 إصـدارات  إلـى  باإلضافة الخاصة، جراءاتناولت اإلت متنوعة أدبيات على االعتماد تم

 لعمل وتقييم نقد تضمنت دولية حقوقية منظمات تقارير إلى الرجوع كما تم. األمم المتحدة

 وخصوصاً اإلجراءاتتلك  تطور أمام المعيقات أهم بدورها أظهرت .الخاصة اإلجراءات

قلة المصادر المتعلقة  بالرغم منو. دولياً تأثيرها مستوى ورفع إعمالها، بمدى يتعلق فيما

هناك عدد كاف من األدبيات التي تم اإلعتماد  هباإلجراءات الخاصة باللغة العربية، إال أن

ومدى ي حول نشأة هذه اإلجراءات الخاصة، عليها في هذا البحث لتقديم إطار عام تاريخ

  : ومنها فعاليتها،
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، وهو دليل تدريبي أعده المعهد العربـي  "المنظومة اُألممية لحماية حقوق اإلنسان"أوالً، 

حيثُ عرض خالله أهم آليات الحماية غير التعاقدية، بمـا فيهـا   . لحقوق اإلنسان بتونس

  ). 2004بوجالل (فأشار ألهميتها، وطريقة عملها . اإلجراءات الخاصة

وهو تقرير صادر عن مؤسسـة فريـدريك    ،"ق اإلنسان الجديدإنشاء مجلس حقو"ثانياً، 

، حيث بين آليات الحماية المستخدمة مـن  )Friedrich Ebert Stiftung(إيبرت شفتنغ 

من حيث تقييم عملها قبل إنشـاء  . سيما اإلجراءات الخاصةال قبل مجلس حقوق اإلنسان،

التي أدخلها مجلس حقوق  المجلس، وأهم ما ترتب عليها من تطورات في ظل التعديالت

   .)2007أبراهام (اإلنسان 

خطـوة لألمـام أم خطـوتين    : من لجنة حقوق اإلنسان إلى مجلس حقوق اإلنسان"ثالثاً، 

وهي دراسة تم إعدادها فـي ظـل   ، )Nazila Ghanea( نازيال غانيامن تأليف  "للخلف

أنه يقوم بتقيـيم  ويشير عنوانه بشكل واضح لمحتواه حيث إنشاء مجلس حقوق اإلنسان، 

 ةاإلجراءات الخاصة، وغيرها من آليات الحماية ضمن منظومـة األمـم المتحـد   عمل 

)Ghanea 2006(.  

للمؤلف بيرتراند " أحكام حماية حقوق اإلنسان في إجراءات األمم المتحدة الخاصة"رابعاً، 

حيث يؤكد في كتابه علـى أهميـة الواليـات    . )Bertrand Ramcharan(رامشاران 

وقد تطرق في أحد فصوله لنشأة تلـك  . موضوعية، كإحدى واليات اإلجراءات الخاصةال

كذلك انجازاتها وجهود العاملين فيها، وذلك فـي سـبيل تـوفير    . الواليات، وآلية عملها
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هذا باإلضافة ألهم التحديات التي واجهت أصحاب تلك الواليات خـالل  . الحماية الدولية

   .)Ramcharan 2008(ين عاماً عملهم على مدار أكثر من أربع

تقريـراً بعنـوان    2005خامساً، نشرت منظمة العفو الدولية في إحدى دراساتها عـام  

حيـث تـم   ". اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة، حجر األساس في حماية حقوق اإلنسان"

ق التأكيد فيه على أهمية الخطوة التي قامت بها األمم المتحدة في اسـتبدال لجنـة حقـو   

وأكدت في ذلك التقرير على أهمية اإلجـراءات  . اإلنسان، بمجلس جديد لحقوق اإلنسان

سيما بسبب ما يتمتع به العـاملين  حقوق اإلنسان، الالخاصة، التي اعتبرتها جوهر حماية 

وقدرة تلك اإلجراءات على رصد انتهاكات حقوق اإلنسان فـي أي  . فيها من موضوعية

لمهام المقررين الخاصين، وآلياتهم فـي   جزاءهر في أحد أكما تعرض ذلك التقري. مكان

إضافة ألهم اإلشـكاليات التـي عانـت منهـا     . حقوق اإلنسان تمتابعة ورصد انتهاكا

اإلجراءات الخاصة في ظل لجنة حقوق اإلنسان، مثل قلـة تعـاون الـدول مـع تلـك      

. قوق اإلنسـان ل لجنة حمن قبلبعض الدول اإلجراءات، كذلك عملية التهميش السياسي 

وقد قدم التقرير العديد من التوصيات المتعلقة بعمل اإلجراءات الخاصة لمجلس حقـوق  

أو حول تطوير . اإلنسان الجديد، سواء حول آلية اختيار المقررين، ومعايير ذلك االختيار

كذلك دعا إلى رفع مستوى الدعم المقدم لهـذه  . عملهم، ونوعية التقارير المعدة من قبلهم

  .اإلجراءات في سبيل تحسين وضع حماية حقوق اإلنسان على المستوى الدولي

فيها جيـرون   أكد" اإلجراءات الموضوعية للجنة حقوق اإلنسان والقانون الدولي"سادساً، 

على أهمية اإلجراءات الموضوعية كجزء مـن اإلجـراءات   ) Jeroen Gutter(جاتر 
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للتعريف بتلك اإلجراءات وتطورها، في فصالً كامالً ت هذا البحث وقد خصص. الخاصة

والتـي تمثلـت   . من البحثالموضوعية في فصل آخر  حين أشارت إلى بعض الواليات

بالمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باالختفاء القصري، والفريـق  

ات مـن  وأكدت الدراسة على أهمية هذه الوالي. العامل المعني بمكافحة التمييز العنصري

  . )Gu,er 2006(ت خالل طرحه لبعض الحاالت الدراسية لمناطق تُعاني من الصراعا

الدراسات التي  في ظل ندرة األدبيات المتعلقة باإلجراءات الخاصة باللغة العربية، وندرة

هذا  على المستوى الفلسطيني، فإن طرحتهدف إلى القيام تقييم عمل االجراءات الخاصة 

 ، مـدى إسـتخدام  ى سد الفجوة المعرفية حول اإلجراءات الخاصـة يهدف إل الموضوع

التعرف علـى   كذلك. باب التي تكمن وراء ذلكلهذه اإلجراءات واألس الحقوقية المنظمات

في الوقت نفسه . الحالة الفلسطينية جراءات الخاصة، ومدى انطباقها علىطريقة عمل اإل

اري على األرض الفلسطينية المحتلـة،  يهدف هذا البحث إلى توضيح القانون الدولي الس

وأهم المعيقات التي تحول دون تطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسـان والقـانون   

  .الدولي اإلنساني بشكل عام

تعلقة بماهية اإلجـراءات  ، اإلجابة على أسئلة مخالل هذا البحث إنطالقاً مما سبق، سيتم

ت من حيث أهميتها للوقوف على وضـع األرض  الخاصة وأهميتها، وربط هذه اإلجراءا

 الحقوقيـة  نظمـات كذلك قياس مدى اسـتخدام الم . الفلسطينية المحتلة في القانون الدولي

وذلك من خالل تحديد أهم اآلليات التي عادة ما تلجأ إليها . الفلسطينية لإلجراءات الخاصة

يلجـؤون السـتخدام تلـك     لرصد االنتهاكات؛ وفيما إذا كان الفلسطينيون نظماتتلك الم
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فـي   ضاً سيبحث هذا البحـث أي. اإلجراءات خالل عملية رصد انتهاكات حقوق اإلنسان

 وقيـة دوافع استخدام اإلجراءات الخاصة، أو عدم استخدامها من قبـل المنظمـات الحق  

كها استخدام اإلجراءات الخاصـة والتـي   كما سيتم إظهار اآلثار التي قد يتر. الفلسطينية

تحسين حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني، وتحديد دور أجسام األمم المتحدة فـي  تسهم في 

  . دعم عمل المنظمات الحقوقية الفلسطينية إلعمال هذه اآللية

يقوم هذا البحث على إفتراض أساسي مفاده بأن لإلجراءات الخاصة أهميـة مضـاعفة   

ماتها التعاقدية تجاه الفلسطينيين، ر إسرائيل إللتزاتنكُّ ين لسببين رئيسيين،بالنسبة للفلسطيني

لدولة ذات سيادة يمكنهـا أن تصـبح طرفـاً فـي      الوقت الذي يفتقر فيه الفلسطينيينفي 

وميـة  يتعرضون النتهاكـات ي  فالفلسطينيين. خاصة بحقوق اإلنساناإلتفاقيات الدولية ال

ئيل إسـرا  إلسرائيلي، في الوقـت الـذي تـرفض   حتالل الحقوقهم األساسية من قبل اإل

اإلعتراف بسريان اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان علـى األرض الفلسـطينية   

 7.المحتلة، مبررة ذلك بأسباب كثيرة سيتم التعرض لها وضحدهها من خالل هذا البحـث 

في الوقت نفسه، ليست السلطة الفلسطينية كياناً ذا سيادة يؤهلها ألن تصبح طرفاً تعاقـدياً  

  . الدولية المعنية بحقوق اإلنسانفي االتفاقيات 

فهو أهمية معرفة الفلسطينيين أنفسـهم   ؛أما اإلفتراض الثاني الذي يعتمد عليه هذا البحث

إذ أن المعرفة بـاإلجراءات الخاصـة   . بوجود هذه البدائل ضمن منظومة األمم المتحدة

حقوقية وغيـر  الفلسطينية ال دوافع المنظماتوطريقة عملها، باإلضافة إلى التعرف على 

                                                                 

  . سيتم تناول سريان االتفاقيات الدولية على األرض الفلسطينية في الفصل الثاني من هذا البحث -7
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الحقوقية عند اللجوء إلى هذه اآلليات؛ سيزيد من إمكانيات توفير إطار عمل جديد لألمـم  

الحقوقية الفلسطينية، وبالتالي توفير حماية أفضل لحقـوق اإلنسـان    والمنظمات المتحدة،

  . الفلسطيني

ني الحقوقية ينبع مـن واقـع المجتمـع المـد     على عمل المنظمات كيز هذا البحثرإن ت

غيـر الحكوميـة، وتنـوع     المنظمـات الفلسطيني باألساس والذي يتميز بتعـدد هـذه   

عبر اسـتخدام   بشكل عاماختصاصاتها، حيث يعنى عدد كبير منها بحالة حقوق اإلنسان 

آليات مختلفة السترداد الحقوق المنتهكة أو رصدها ومتابعتها، منها ما هو محلي يتم فيها 

ي سواء الفلسطيني أو اإلسرائيلي؛ ومنها ما هو دولـي، مثـل   اللجوء إلى القضاء المحل

  . آليات األمم المتحدة غير التعاقدية للحماية

الفصل الثالث بمعالجة فرضية رئيسية تشير إلى أن عدم قيام المنظمات ة في قوم الباحثست

لـى  اللجوء إلى اإلجراءات الخاصة يعزى إ -بتنوع مجاالت عملها -الفلسطينية الحقوقية

مثل بوجود  الفلسطينيين، كأفراد ومؤسسات رسمية، ومنظمات غير حكومية،دراك عدم إ

هناك أسباب  هإال أن 8.ذه اآلليات أحياناً، وعدم معرفة طريقة استخدامها في أحيان أخرىه

وكل ما يصدر  أخرى قد تعود إلى عدم ثقة الفلسطينيين بمنظومة األمم المتحدة بشكل عام

تجربة الفلسطينيين تشير إلى عدم نجاعة األمـم المتحـدة فـي    ، فللحمايةعنها من آليات 

                                                                 

اضها على معلومات حصلت عليها ممن خالل استمارة هدفت للتعرف على طبيعة عمل منظمات اعتمدت الباحثة في افتر -8
  .حقوق اإلنسان الفلسطينية وأهم آليات الحماية المستخدمة من قبل هذه المنظمات
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األمـم   عن يصدر ماأن معظم باالنتهاكات االسرائيلية، خاصة  متابعة قضاياهم المتعلقة

  . غير ملزمة توصيات شكل على يأتي قرارات منالمتحدة 

ت مع عينـة مـن   ولفحص هذه الفرضية سيتم إستخدام البحث الميداني واعتماد المقابال

المنظمات الحقوقية الفلسطينية العاملة في األرض الفلسطينية المحتلة لجمع المعلومـات،  

وفي . هذه العينة لإلجراءات الخاصة كآلية دولية للحمايةأفراد وذلك لمعرفة مدى إستخدام 

دون األسباب التي تحول ة في اللجوء إليها، سيتم البحث في حال تبين أن هناك قلة أو ندر

  . ذلك

سيتم أيضاً من خالل المقابالت فحص مدى قيام أجهزة وأجسام األمم المتحدة العاملة في 

األرض الفلسطينية بمسؤولياتها للتعريف بهذه اإلجـراءات الخاصـة والتشـجيع علـى     

تفسر هـذا الوضـع     ومن األسباب التي. اإلنسان استخدامها لضمان حماية أفضل لحقوق

للقيام بهذا الدور من جهة  د كادر وظيفي كاف ومؤهلان بعدم وجواألحي يرتبط في بعض

 المختصـين  بعـض  مع المقابالتإستخدام هنا أيضاً سيتم  كما 9.أو لوجود معيقات مادية

 كانت المقابالت تلك وأهم. فلسطين في تعمل دولية حقوقية نظماتم في العاملين والخبراء

  10.الفلسطينية األرض في السامية المفوضية مكتب في مختصين مع

                                                                 

اني أن إذ تبين خالل البحث الميد. هذا ينطبق على ما هو عليه الحال في مكتب المفوضية السامية في األرض الفلسطينية -9
عدد الموظفين الذين يعملون في مجال تقديم الدعم الفني للمنظمات الحقوقية هو إثنين فقط وهذا من وجهة نظر منظمات 

  .حقوق االنسان الفلسطينية عدد غير كافي لتغطية كافة مناطق الضفة الغربية

 على اإلبقاء مع اهللا، رام مدينة إلى نقله تم ثم غزة، قطاع في الرئيسي مقره كان وقد ،1995 العام في المكتب هذا ُأنشأ -10
 والتقني الفني بالدعم عالقة ذات خدمات تقديمه إلى باإلضافة. المقررين لعمل المنسق بدور ويقوم. غزة قطاع في آخر مكتب

  .المدني المجتمع مؤسسات من وغيرها اإلنسان، حقوق لمؤسسات
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هجية إن اإلعتماد على المقابلة كآلية لجمع المعلومات واعتماد البحث الميداني النوعي كمن

حول هذا الموضـوع، إال أن هـذا   درة األدبيات سد الثغرات المرتبطة بنُ بحثية اسهم في

 اإلطـار ترتبط هذه المحددات باألسـاس فـي    .البحث يعترف بوجود محددات كثيرة له

  . من جهة أخرى نة البحثوبعي ،ني والمكاني للبحث الميداني من جهةاالزم

 ما الممتدة الفترة وهي ،البحثهذا  عدادخصصة إلالزمنية الم فترةال تمت المقابالت ضمن

لهـذه   مكـاني ال اإلطـار أمـا  . 2009 العام من األول والنصف 2008 العام نهاية بين

 منطقة من أكثر على موزعة ،1967 عام منذ لمحتلةا الفلسطينية األرضالمقابالت فهي 

 مـن  كـل  شـملت وقد  ،لبحثل التي تم إختيارها كعينة المنظمةمركز  بحسب جغرافية،

  .وغزة والقدس، اهللا، ورام لحم، وبيت الخليل، محافظة

غيـر  البحث من المنظمات الحقوقيـة   عينة الختيار ساسيةاأل معاييربعض ال تحديد تمو

المقدمـة وتنوعهـا    الخـدمات  ونوعيـة  الخبرة،وي تشمل االختصاص، حكومية، وهال

، باإلضافة إلى تنوع من المنظمات األخرى غيرها مع نظماتالم وعالقات هذه وطبيعتها،

كعينة  نظماتم هذه المعايير تم اختيار سبعة أساس وعلى 11.المناطق الجغرافية لتواجدها

فرع  -العالمية للدفاع عن األطفال ركةوالح الضمير، مؤسسة الحق، جمعية للبحث، وهي

 المتخصـص،  واالجتمـاعي  القانوني لإلرشاد المرأة مركز إلى باإلضافة هذا. فلسطين

   12.غزة قطاع في الفلسطيني ولجنة اعمار الخليل، والمركز القانونية، والعيادة

                                                                 

  . معايير إختيار عينة البحث :1لالطالع على تلك المعايير أنظر الملحق رقم  -11

  . اإلشارة إلى الملحق الذي يقدم معلومات حول عينة البحث -12
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ره على من خالل ما تم نش سية حول عينة البحثبجمع المعلومات األسا ةالباحث توقد قام

 األخيـرة  بنسخته باسيا، دليلأو معلومات وردت في  ،لمنظماتالهذه  االلكترونية المواقع

 عمـل  طبيعـة  تحدد استمارة بإعداد ةالباحث تبموجب هذه المعلومات قام. 2009 للعام

، تم تـدعيمها بمعلومـات تـم    البحث اهذ معايير عليها تنطبق التي الحقوقية المنظمات

  . منظماتالهذه  في االختصاص ذوي معاألولية  مقابالتالل الالحصول عليها من خ

بشكل رئيسي بفرضية هذا  ومرتبطةتخصصة م بإجراء مقابالت ةالباحث تبعدها قام

 ال الكيفي البحث إجراءات أن االعتبار بعين األخذ تم بحثال من المرحلة هذه في. البحث

 دعيمت في تُسهم لحظة، أي في تطرأ قد تغيرات على أحياناً وتعتمد واحد، اتجاه في تسير

 أنها أسئلةعلى  ةالباحثها تالتي أعد األسئلة ُأعتبرت األساس هذا وعلى. بحثالإستنتاجات 

 مرهونة ، وبالتالي فهيالبحث حاجة تقتضيه ما بحسب والتغيير للتوسع قابلة مفتاحية،

 مع، سير المقابلة نفسها ألجله، باإلضافة إلى إرتباطها بكيفية ُأعدت الذي الغرض بتحقيق

 . والموضوعية العلمية، واألمانة الدقة،ألي بحث، وهي  ةاألساسي المعايير مراعاة

 مدة وتراوحت ،تلك المنظمات في المختصين مع مقابالت أجريت ؛البحث عينة وبحسب

 طُرحت أسئلة خالل من ذلك ؛المعلومات جمع خاللها تم. دقيقة 90-60 بين ما مقابلة كل

 وتجـدر . في جمع المعلومات المالحظات اسلوب تدوين اعتماد تم وقد. المبحوثين على

استخدمت تدوين المالحظات بسبب رغبة المبحوثين بضرورة  الباحثة أن إلى هنا اإلشارة

الشخصية وال  نظرهم وجهات تُمثل عدم تسجيل أقوالهم أو عباراتهم، بعد التأكيد على أنها

 إلى -الموضوعية لضمان -الباحثة عمدت لذلك. يعملون بهارأي المنظمة التي  تعبر عن
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 التفسيري الصدق تحقق لضمان وذلك االسترجاعية للمبحوثين، المشاركة أسلوب استخدام

. المبحـوثين  يقصـده  عما مختلف بشكل البيانات تفسير عدم من وللتأكد. التأويل وعدم

 علـى  المبحوثين مواقف من حققللتالبحث  عينة إلى الباحثة برجوع األسلوب هذا وتمثل

 رصـده  تم ما لتفسير وواضحة بسيطة استخدام لغة تم وقد. نتائج من إليه التوصل تم ما

ــن ــداني  مـ ــث الميـ ــاء البحـ ــات أثنـ ــيداوي ( معلومـ ).58، 2001الصـ
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  ماهية اإلجراءات الخاصة: الفصل األول

مم المتحدة غير نبذة عن اإلجراءات الخاصة كأحد آليات األ يعرض هذا الجزء من البحث

. يبين المبحث األول نشأتها وأهميتهـا حيث وقد جاء مقسماً إلى ثالثة مباحث، . التعاقدية

كما يبين المبحث الثاني أثر عملها على تحسين حالة حقوق اإلنسان، والمعيقات التي تحول 

ألمم في حين يوضح المبحث الثالث عالقة هذه اإلجراءات بأجسام ا. دون تحقيق ذلك األثر

  . المتحدة األخرى

  نظرة عامة على االجراءات الخاصة: المبحث األول

يتناول هذا المبحث ثالثة مطالب، يوضح المطلب األول منها نشأة اإلجـراءات الخاصـة   

ومراحل تطورها، وذلك في عهد لجنة حقوق اإلنسان، ومن ثم مـا جـرى عليهـا مـن     

. ليها إلـى مجلـس حقـوق اإلنسـان    تطورات، في الفترة التي انتقلت مهام اإلشراف ع

وبمـا أن  . وسيوضح المطلب الثاني مفهوم هذه اآللية، وأهم أقسامها ومجـاالت عملهـا  

لإلجراءات الخاصة نظام عمل محدد يعمل من خالله المقررون الخاصون، فإن المطلـب  

الثالث سيبين كيفية عمل هؤالء المقررين عبر برامج وخطط عمل؛ تُسـهم فـي إنجـاح    

  . في حماية حقوق اإلنساندورهم 

  نشأة اإلجراءات الخاصة وتطورها : المطلب األول

معاييراً قانونية دولية لحماية  1946وضعت لجنة حقوق اإلنسان منذ نشأتها في العام 

حقوق اإلنسان، إال أنها رغم توسع عملها في هذا المجال لم تتبع إجراءات عملية تسهم في 
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ان، حيث بقي عملها في السنوات األولى مقتصراً على الحد من انتهاكات حقوق اإلنس

فهي . استقبال البالغات في مجال الشكاوى الفردية والجماعية، دون أن تتمكن من متابعتها

إذ أن اختصاصها ارتبط بشكل أساسي في . لم تكن مختصة بتلقي البالغات ودراستها

ضافة إلى أنها لم تكن تملك هذا باإل. إعداد المواثيق الدولية في مجال حقوق اإلنسان

 قبل المجلس وبهذا لقيت معارضة من. األساس القانوني الذي يسمح لها بذلك العمل

  ).2004،81بوجالل ( اختصاصاتها توسيع يرفض كان الذي واالجتماعي؛ االقتصادي

 حقوق لجنة اختصاصات توسع على واالجتماعي االقتصادي المجلس اعتراض شكل وقد

 المجلس ذلك وقد تعرض .اإلنسان حقوق انتهاكات رصد في لعملها معيقاً اإلنسان

 ومن والضحايا، المتحدة، األمم أجهزة في العاملين بعض قبل على موقفه من النتقادات

 بضرورة منح 1952 عام المتحدة األمم في العام األمين لتوصية باإلضافة .عنهم ينوب

األفراد وحرياتهم  حقوق بانتهاكات علقةالمت الرسائل فحص اختصاص لجنة حقوق اإلنسان

   ).268 ،2008 ؛ علوان والموسى243، 1998 زناتي( األساسية

 عملهـا  مقتصراً عاماً عشرين من أكثر مدار على -المعيقات هذه ظل في -اللجنة وظلت

 الجهات على الشكاوى بتلك قوائم وتوزيع فردية، ورسائل شكاوى تلقيها عن في اإلعالن

 وجـود  رغـم  المجـال  هذا في اختصاصها تطور لم وبهذا. األمم المتحدة المختصة في

 إفريقيـا  فـي  السيما العالم، من مناطق عدة في خطيرة انتهاكات حول واضحة مؤشرات

 عنـدما  الـدور  لذلك آخر تطور مالمح 1967بدأت في العام  أن إلى. الالتينية وأمريكا
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 علنـي  قـرار  بأنه تميز والذي 1235،13 القرار واالجتماعي االقتصادي المجلس أصدر

 ومعرفـة  الشكوى، متابعة مجال في المختصين مع مباشرة المشتكي اتصال بموجبه يمكن

حقـوق   انتهاكـات  متابعة اإلنسان حقوق لجنة الختصاص القرار ذلك ودعا. شكواه سير

 حقـوق  أوضاع عمله بمعالجة 14)1235اإلجراء (وقد بدأ . والقطرية المواضيعية اإلنسان

 اإلنسان حقوق انتهاكات من معينة ظواهر دراسة إلى بعدها لتمتد معينة، بلدان في اإلنسان

 ).584 ،2005 خليل(

 العـام  فـي  1503 القرار تبنى قد واالجتماعي االقتصادي المجلس أن إلى باإلضافة هذا

 شكاوىال في بموجبه أنه كان يتم النظر أي سري، انذاك بأنه القرار ذلك وتميز 1970،15

 المشـتكى  الحكومة ممثلي بحضور وذلك سرية، جلسات حقوق اإلنسان في للجنة المقدمة

 تقـديم  بمجـرد  كان دوره ينتهـي  فاألخير الشكوى؛ مقدم إطالع عن وبعيداً فقط، عليها

 االقتصـادي  المجلـس  مـنح  الزمنيـة  الفتـرة  كما أنه بـنفس . المعنية للجهات الشكوى

 صالحية -اإلنسان حقوق التي تُشرف عليها أيضاً لجنة -رأةالم مركز للجنة واالجتماعي

 هـذا  اعتبـر  وقد. المرأة بحقوق المتعلقة باالنتهاكات الخاصة الشكاوى دراسة اختصاص

 قـد  القرارين السابقين أن ورغم. 1503 اإلجراء طريقة بنفس يعمل أيضاً، سرياً اإلجراء

 وحرياتـه  اإلنسـان  لحقـوق  الجسيمة االنتهاكات مسألة في عاجل بشكل النظر إلى دعيا

                                                                 

: للمزيد انظر إلى القرار على الصفحة االلكترونية  -13
h,p://www1.umn.edu/humanrts/procedures/1235.html )18/12/2009الزيارة بتاريخ  تمت.(  

  .1235بمصطلح اإلجراء  1235سيتم اإلشارة إلى اإلجراءات الخااصة التي تم انشاؤها بموجب القرار  -14

 : للمزيد انظر القرار على الصفحة االلكترونية -15

nrts/procedures/1503.htmlh,p://www1.umn.edu/huma) 18/12/2009تمت الزيارة بتاريخ.(  
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هذه اإلجراءات، ذلك على العكـس مـن    إعمال أعاقت كالسرية عوامل أن إال. األساسية

 والموسـى  علـوان  ؛244 ،1998 زنـاتي ( 1235الموضوعية التي يتمتع بها اإلجراء 

2008، 267.(  

 الواليـات "من خـالل   القطري الطابع ذات االنتهاكات متابعة تم 1235بموجب اإلجراء 

وفحص االنتهاكـات  . ؛ التي تقوم على تقديم المشورة بخصوص حقوق اإلنسان"القطرية

   16.ورصدها، والتبليغ علناً عن أوضاع تلك االنتهاكات في بلدان محددة

 .1967 العـام  في إفريقيا جنوب في اإلنسان حقوق أوضاع لدراسة عمل فريق أول ُأنشأ

 فـي  اإلنسـان  حقوق أوضاع دراسة بهدف ،1975 العام في آخر عمل انشاء فريق تبعه

 خـاص  بمقـرر  الفريق ذلك وقد استبدل. هناك حدث سياسي انقالب عقب التشيلي، وذلك

 بـوجالل ( للـبالد  منتخبـة  تشيلية حكومة إيجاد بعد أي ،1990 العام حتى واليته دامت

2004، 90(.   

 عمـل  فريـق  بتشكيل 1980 العام في المواضيعية لإلجراءات تجربة أول كانت حين في

العديد مـن   بتعين اللجنة قامت الحين ذلك ومنذ 17.لألفراد القسري االختفاء مسألة لصالح

                                                                 

  .h,p://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm: انظر الصفحة االلكترونية -16

 ورصدها، اإلنسان حقوق انتهاكات وفحص المشورة، تقديم بموجبها يتم التي الواليات المواضيعية؛ بالواليات يقصد -17
للمزيد انظر الصفحة االلكترونية . كان إقليم أي وفي محددة ظواهر في عنها علناً بليغوالت

h,p://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm ) 9/3/2010تمت الزيارة بتاريخ.(  
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 مـن  العديـد  في اإلنسان حقوق انتهاكات لمتابعة ذلك المقررين في الواليات الموضوعية

   18).90 ،2004 بوجالل( أم ثقافية سياسية اقتصادية، اجتماعية، أكانت سواء المجاالت

 معالجة عن األول المسؤول أصبحت متعددة، اختصاصات ومنحها اللجنة، عمل توسع عدب

 مثل بعوامل تأثرت ذلك كل رغم أنها إال. المتحدة األمم منظومة في اإلنسان حقوق قضايا

 معـاييراً  ولتطبيقها للبلدان، االنتقائية لمعاملتها السيما النتقادات تعرضت وبذلك ،سالتسيي

 حـول  واضحة أدلة فيها ظهرت قوية دول واستبعاد نامية، بلدان هدافاست عبر مزدوجة

 خـالل  من التي تواجهها اللجنة التحديات تأكدت هذاوب. جسيمة لحقوق اإلنسان انتهاكات

 تقـديم  عليه ترتب. والتغيير والتحديات بالتهديدات المعني العام األمين فريق قدمه تقرير

 حقـوق  مجلـس " سـميت  بهيئـة  اللجنـة  باستبدال 2005 العام في القتراح العام األمين

 ،2005 عـام  أيلـول  فـي  المجلـس  إنشاء قرار اتخذت الجمعية العامة وقد 19."اإلنسان

   ).5 ،2007 أبراهام( 2006 عام آذار في واعتمدته الجمعية العامة

 حقـوق  مجلـس  إنشاء في مهماً دوراً اللجنة لعمل الموجهة لالنتقادات كان فقد ذلك على

 فيها بما ومسؤولياتها، ومهامها اللجنة صالحيات جميع الجديد المجلس ورث وقد. نساناإل

اقتراحات يقدمها عبر  السابقة وتعديلها اآلليات مراجعة ومنح فرصة. الحماية بآليات العمل

حقوق س مجل عمل من األولى السنة خالل ذلك يتم أن على .أعضاء مجلس حقوق اإلنسان

 علـى  النقـاش  تركيز رورةس ضالمجل أعضاء رأى تمناقشا عدة وبعد أنه إال. اإلنسان

                                                                 

: للمزيد انظر. ثماني واليات 2009يات القطرية حتى تشرين ثاني من العام بلغ عدد الوال -18
h,p://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htm ) 9/3/2010تمت الزيارة بتاريخ.(  

  .في هذا البحث لالشارة إلى مجلس حقوق اإلنسان" مجلس"م كلمة سيتم استخدا -19
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وقد تـم  . تحسينها على العمل من بدالً اآلليات تلك تتيحها التي الحماية على الحفاظ كيفية

 عملية وخالل. لذلك الغرض تعينها عمل تم قبل مجموعة من الخاصة اإلجراءات مناقشة

 جديـد  نظام إنشاء إمكانية دراسة في حتى ةراغب غير الدول من كثير أن تبين المراجعة

 المنشـأ  المجلـس  فقـد  وبذلك. اآللية هذه عمل على جذرية تعديالت إجراء أو للشكوى،

 عمـل  مـن  الماضية السنوات في تأسست التي وإجراءاتها الشكوى نظام تطوير فرصة

  ).16 ،2007 أبراهام( السابقة اللجنة

 غير اآلليات ببعض يتعلق بما أرائهم في انقسموا قد المجلس أعضاء أن ذكره الجدير ومن

 األعمال جدول" عليه أطلق األول متناقضين، موقفينإلى  1235 اإلجراء السيما التعاقدية

 مـن  بهدف الحـد  اإلجراءات هذه ضد بهجماته االتجاه هذا تميز وقد" السلبي اإلصالحي

 فيهـا  بمـا  األخـرى  علةالفا الجهات قامت حين في .عملها أساليب وإضعاف استقاللها

 التي القيود بتحديد الدول لبعض ضافةً، إالمتحدة األمم وبعض هيئات الخاصة، اإلجراءات

نظـام هـذه    لتعزيـز  اتخاذهـا  يتوجـب  التي والخطوات الخاصة، اإلجراءات تواجهها

وقـد  ". االيجـابي  اإلصالحي برنامج" عليه ُأطلق برنامج دعم أجل وذلك من االجراءات،

 التجمعـات  مـن  العديد قبل من الدعم من المزيد تحقيق "السلبي اإلصالح" عاةد استطاع

 الحفـاظ  فـي  تنحصر االيجابي اإلصالح لدعاة بالنسبة المعركة أصبحت وبهذا. اإلقليمية

 أبراهـام ( نظامهـا  تحسين من بدالً الخاصة اإلجراءات ضمن الموجودة القوة نقاط على

2007، 19.(  
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لـرئيس مجلـس   س اعضاء المجل قبل من المقدمة والتعديالت االقتراحات اقتصرت وقد

الدولية المتبعة من قبل اللجنة السـابقة لحقـوق    الحماية آليات بخصوص -إلنسانحقوق ا

  ):5 ،2007 مأبراها( إلى -اإلنسان

 مـن  والتي المحدودة، التعديالت بعض مع كبير حد إلى 1503 القرارعلى  الحفاظأوالً، 

 ونتيجتهـا  شـكواه  حول معلومات على الحصول الشكوى مقدم مقدورب أصبح أنه أهمها

  .سري بشكل تتم إجراءاتها كانت أن بعد النهائية

ثانياً، الحفاظ على نظام اإلجراءات الخاصة دون اتخاذ أية خطوات لجعله نظامـاً أكثـر   

دمت كانت قد ق 20حيث اُدخلت عليه بعض التعديالت تمثلت باعتماد مدونة للسلوك،. فعالية

حيث عرض ذلك االقتراح للتصويت . كاقتراح من قبل المجموعة اإلفريقية ممثلة بالجزائر

  .من عملية بناء المجلس الجديد وبذلك اعتبر جزءاً. واُعتمد بموافقة األغلبية

 فـي  الخاصـة  اإلجراءات نظام فعالية تعزيز إلى سابقة الذكر؛" كالسلو مدونة وقد هدفت

 أصحاب الواليـات الخاصـة   على يجب التي والمهنية، األخالقية، السلوك معايير تحقيق

 وظائفهم وممارسة لسلوكهم، العامة المبادئ تحدد فهي 21.بواجباتهم القيام أثناء بها لتزاماإل

 أنه كما. تهديد أو ضغط، أو خارجي، تأثير أي وأن يكونوا بمعزل عن والياتهم، حدود في

 أو هـدايا،  أو تكريم، أو تعليمات، قبول يمكنهم ال كذلك آخر، عمل عن البحث يمكنهم ال
                                                                 

 :اإلنسان حقوق لمجلس الخاصة اإلجراءات اطار في الواليات ألصحاب السلوك قواعد مدونة أنظر -20
/HRc/resolutions/A_HRC_REs_5_2.dochttp://ap.ohchr.org/documents/A )بتاريخ الزيارة تمت 

20/1/2009.(  

اصحاب الواليات الخاصة؛ كمرادف للمقررين الخواص ، هم من يقوم مجلس حقوق اإلنسان بتعيينهم للعمل واإلشراف  -21
  .على الواليات الموضوعية أو القطرية
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 واليـاتهم  السماح لهم استغالل لعدم إضافة. رسمية غير أو رسمية جهة أية من مكافئات

   الخاصة لمصالحهم

 لكامـل  احترام اصحاب الواليات الخاصـة  ضرورة على تؤكد مدونة قواعد السلوك كما

 يطلب أيضاً. مهامهم فيها يمارسون التي لبلدانا في المتبعة واألنظمة الوطنية، للتشريعات

 علـى  الحفاظ وضرورة المعلومات، عملية جمع في موضوعية حقائق على االعتماد منهم

   .المعنيين لألفراد اإلساءة ذلك لمنع األمر استدعى إذا للشهادات مصادرهم سرية

 شـرط  ضعحيث و الشكوى، مقدمي مع الواليات الخاصة أصحاب تواصل حددت طريقة

أنه قد تم إلغـاء ذلـك    إال يقومون بمخاطبتهم، من قبل من المحلية اإلنصاف بلس استنفاذ

 آخـر  شرط إلغاء إلى ضافةإ .السلوك قواعد مدونة صيغة من المعدلة النسخة الشرط في

 تنطـوي  والتي للوقت؛ الحساسة باالنتهاكات مرتبطة مستعجلة طعون إصدار بعدم يقضي

 علـى  حيث بفرض هذا الشـرط . األرواح في خسائر أو األفراد لحياة وشيك تهديد على

 لـم  ما الدبلوماسية؛ القنوات عبر فقط الحكومات مع اباتصاالته القيام الخاصة اإلجراءات

. اإلنسـان  لحقوق السامي المفوض ومكتب الحكومة مع ذلك خالف على اتفاق هناك يكن

 قادرة كانت حيث السابق، في قوة اطنمو من الخاصة اإلجراءات به تمتعت ما بعكس أي

 لوقـف  عاجلة إجراءات التخاذ الحكومات في القرار أصحاب مع المباشر االتصال على

 إرسـال  إلـى تـأخر   الجديد اإلجراء سيؤدي وبهذا. اإلنسان لحقوق المستمرة االنتهاكات

ـ  سلباً سينعكس مما. المعنية الدولة أجهزة في البطيئة القنوات عبر الطعون الفئـات   ىعل

 ).17 ،2007 أبراهام( انتهاكات أية من المتضررة
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 المراجعة عملية من نجت قد الخاصة اإلجراءات أن" االيجابي اإلصالح" رأى دعاة وبهذا

الراهن هو أكبر انجاز، ذلك بعـد أن   وضعها على اعتبروا محافظتهافي حين ". السلبية"

 تلك اإلجـراءات،  بتطوير يتعلق يماف الدول تعاون عدم لمسألة التصدي عجز هؤالء عن

 العالقة تنظيم في الضعف كذلك. عشوائي نظام بقائها ضمن من بدالً تماسكاً أكثر وجعلها

 المراجعـة  نظـام " وتحديـداً  واضح، بشكل للمجلس التابعة األخرى اآلليات وبين بينهما

   22.)20 ،2007 أبراهام("الشاملة الدورية

 أفضل اختيار يسهم في رفع الشفافية في للتعيين، جديد نظام وضع ومن جانب آخر فقد تم

 العالمية، المنظمات أعطيت النظام هذا وبموجب. الخاصة الواليات في للعمل المرشحين

 مرشحي تسمية فرصة الحكومية وغير الحكوميةوالمؤسسات  اإلقليمية، والمجموعات

 عامة قائمة بإعداد إلنسانا لحقوق السامي المفوض مكتب يقوم أن على الخاصة، الواليات

 في ويتم .المهنية خبراتهم ومجاالت الشخصية، بياناتهم تشمل المؤهلين، المرشحين بأسماء

 نشوء لتجنب ذلك الحكومات، في القرار صنع مناصب يشغلون من استثناء العملية هذه

 ،2007 أبراهام(انتخابهم  تم حال في للواليات األصلية المسؤوليات مع المصالح تضارب

18.(  

                                                                 

لمجلس حقوق  تتيح. 251/60 القرار رقم بموجب ،2006آذار  15في  العام في الجمعية العامة انشأ هذا النظام من قبل -22
 الدول تلك تحدثه ما على الوقوف بهدف سنوات، أربع كل اإلنسان لجميع الدول األعضاء مرة حقوق ملفات مراجعة اإلنسان

: اإلنسان حقوق مجال في ايجابية تغيرات من

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx ) 20/1/2009تمت الزيارة بتاريخ.(  



 

 

10 

 

 تعينهم أشخاص خمسة من استشاري فريق تشكيل تمولغرض اختيار المرشحين؛ 

 توصياتهم وهؤالء عليهم وضع 23.المرشحين بأسماء قائمة لتحديد المجموعات اإلقليمية

تحديد  األخير يتوجب على ثم من لرئيس مجلس حقوق اإلنسان، وتوجيهها والعامة المعلنة

 وبعد. االستشاري الفريق توصيات على بناءاً وذلك شاغر، نصبم لكل المناسب المرشح

 إضافية مشاورات وتجرى اإلقليمية، المجموعات مع خاصة المشاورات من بالعديد القيام

 ينتظر معين، مرشح على الموافقة عدم حال وفي. المقترحين المرشحين تأييد لضمان

 التطور هذا مثلإن . بديل رشحم تقديم مجلس حقوق اإلنسان من رئيس المجلسأعضاء 

 معلنة االستشاري الفريق توصيات تكون بأن الملزمة والشروط الخاصة للواليات التقني

. السابق بما كان دارجاً في النظام قورنت ما إذا وأساسية ضرورية تحسيناتيعتبر  للعامة؛

 لمزيد ويؤدي المؤهلين، للمرشحين أوسع آفاق فتح على يساعد أن شأنه من الذي األمر

  ).18 ،2007 أبراهام(الجديد  التعيين نظام في الشفافية من

مع ف غالبيتها، على الحفاظ تم القطرية؛ بالواليات تُعرف ما أو الدول بواليات يتعلق فيما

 كوبا، هي بلدان خمسة والية اُنهيت؛ 2006مجيء مجلس حقوق اإلنسان في العام 

 هي واليات ثماني تجديد تم أنه حين في .باكستانوأوز ليبيريا، الكونغو، بيالروسيا،

                                                                 

من خالل توزيع . يستند في عضويته على التوزيع الجغرافي العادل. دولة عضو  47يتألف مجلس حقوق االنسان من  -23
ألوروبا  6مقعد للمجموعة االسيوية، و  13قعد للمجموعة االفريقية، وم 13: مقاعده بين المجموعات االقليمية الخمسة،

: للمزيد انظر. ألمريكا الالتينية 8ألوروبا الغربية ، و 7الشرقية، و
s0610.htmh,p://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/group ) 24/6/2009تمت الزيارة بتاريخ.(  
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واألرض الفلسطينية  هاييتي، ماينمار، كوريا، بوربندي، كمبوديا، السودان، الصومال،

   1967.24المحتلة منذ عام 

 السيما الواليات، تلك ةاستمراري تستدعي التي الضرورة بعين االعتبار األخذ معذلك 

  . سيسياال ستقراراال بعدم الرتباطها

وقد قام . اليومية، كل في مجال اختصاصه االنتهاكات توثيق على بالعمل المقررين يقوم

 االحتالل محاوالت رغم؛ العديد من هؤالء المقررين بزيارة األرض الفلسطينية المحتلة

من الدخول أو من التنقل بحرية في األرض  من عديدة مرات منعهم اإلسرائيلي

ريتشارد "تم منع المقرر الخاص باألرض الفلسطينية  2008عام ففي نهاية ال. الفلسطينية

   25.األرض الفلسطينيةفولك من دخول 

  عملها ومجاالت الخاصة، اإلجراءات أقسام: الثاني المطلب

والتي تعرف  .سيتناول هذا المطلب أهم األقسام التي تعمل من خاللها اإلجراءات الخاصة

 انتهاكات لمعالجة اإلنسان حقوق لجنة أنشأتها التي اتاآللي على أطلق الذي االسمعلى أنها 

  .موضوعية قضايا أو محددة قطرية حاالت ضمن اإلنسان حقوق

                                                                 

انظر : ِِِِِِ 1993/2Aبموجب القرار 1993انشات الوالية القطرية لألرض الفلسطينية المحتلة في العام  -24
www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htm )18/12/2008 بتاريخ الزيارة تمت.(  

: ي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانللمزيد أنظر البيان الصحف -25
h,p://www.pchrgaza.org/files/pressR/arabic/2008/117-2008.html )بتاريخ الزيارة تمت 

18/12/2008.( 
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 كمـا " بمهام قائمين خبراء" باعتبارهم قانوني بتصنيف الخبراء يتمتع القانونية الناحية من

 فتـرة  طوال نفهم يتمتعو. 1946 لعام المتحدة األممت وحصانا امتيازات اتفاقية في ورد

 بالتحديـد  والموضحة بوظيفتهم، المقترنة والحصانات باالمتيازات، بوالياتهم اضطالعهم

 تشـمل  والتي السابقة، االتفاقية من 22 الفرع من السادسة المادة تبينها أمور جملة ضمن

 القانونية اإلجراءات أنواع جميع من والحصانة شخصياً، واحتجازهم توقيفهم من الحصانة

 في بها يقومون التي باألفعال أو عنهم الصادرة التحريرية أو الشفوية بالبيانات يتعلق مافي

 وتقـديم . بهم الخاصة والوثائق األوراق بجميع المساس عدم كذلك. لمهامهم تأديتهم إطار

 فـي  الموفـدين  الحكومات لممثلي والممنوحة األجنبي، النقد على بالقيود متعلقة تسهيالت

 الشخصـية  بـأمتعتهم  متعلقـة  وتسهيالت حصانات إلى باإلضافة. مؤقتة ةرسمي بعثات

هذا وقد حرص مجلس حقوق اإلنسان على الحصـانة  . الدبلوماسيين للمبعوثين والممنوحة

الممنوحة للمقررين الخواص، حيث أكدت مدونة قواعد السلوك التي ابتكرها المجلس على 

 العالميـة  الصكوك بموجب وحصانات زاتبامتيا يتمتعون الواليات الخاصة أصحاب أن

 الحصـانات  بهـذه  المسـاس  عـدم  مـنهم  ويتوقع دولية، مسؤولياتهم وأن الصلة، ذات

  .)2007،5؛ أبراهام 88 ،2004 بوجالل( واالمتيازات

 قابلـة  سـنوات  ثالث والقطرية الموضوعية اإلجراءات من ألي الوالية فترة وتعتبر هذا

 الواليـات  بإنشـاء  يتعلـق  فيمـا  أما. اإلنسان حقوق مجلس من قرار بموجب للتجديد،

على أن  اإلنسان، حقوق مجال في جسيمة أية انتهاكات بظهور مرهونه فإن الموضوعية،

 عهد بداية منذ يتم لم وعموماً. ألجله أنشأت التي االنتهاك حالة بانتهاء تنتهي تلك الوالية
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 االنتهاكـات  حاالت أن اعتبار على موضوعية والية أي إنهاء الخاصة عمل اإلجراءات

 بمـا  وتعمـل  ثابتـة،  تظـل  ظهرت متى فهي .تنتهي ال محدد موضوع في تظهر التي

 تنتهي أيضاً فهي القطرية، بالواليات يتعلق فيما أما. األمد طويلة ولفترات به، تخصصت

ثال إليه، فعلى سبيل الم االستقرار وعودة محدد، إقليم في االنتهاكات حاالت معالجة بمجرد

  26.اقترنت والية األرض الفلسطينية بانهاء االحتالل االسرائيلي لها

  

  الخاصة اإلجراءات عمل كيفية: الثالث المطلب

 همايس كما. أكبر فعالية اإلنسان لحقوق الدولية المبادئ يمنح الخاصين المقررين عملإن 

في  تُسهم في ؛يقوالتنس للتعاون طرق إيجاد خالل من وحمايتها اإلنسان حقوق تطوير في

 االتصـال بالحكومـات المتعـددة    طريـق  عن أو المختلفة، تاالنتهاكا معالجةدورها ب

ومخاطبتها بهدف السعي للوصول لحلول ذات تأثير إيجابي فيما يتعلق بقضـايا حقـوق   

فيمـا يخـص    الدول من كبير عدد سلوك على األضواء تسليط في يسهم فعملهم .اإلنسان

 حقوق وضع حول موثقة معلومات تقديم على يعمل أيضاً. حقوق اإلنسان االلتزام بمعايير

 لالنتهاكـات  ومتعمقة موضوعية بدراسة عملهم طريقة تسمح كما. الدول تلك في اإلنسان

 تعاوناً تُبدي التي للدول المجال تُعطي التي البناءة واالقتراحات التوصيات وتقديم المختلفة،

   ).96، 2004 بوجالل( بها المرتبطة العقبات وتجاوز نسان،اإل حقوق لمشاكل حلول لتبني

                                                                 

: أنظر الواليات القطرية الجراءات األمم المتحدة الخاصة -26
www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htm )13/1/2009الزيارة بتاريخ  تمت.(  
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 العـاملين  أن إال اختصاصاتها، لوصف مختلفة صيغاً تستخدم المنشأة الواليات أن ورغم

حول  تقاريراً حيث يقدم هؤالء جميعهم. العمل أساليب في االتساق من بقدر يشتركون فيها

 لألمـم  العامـة  الجمعيـة ك الدولية الهيئات إلى ما يرصدونه من انتهاكات لحقوق اإلنسان

 واليـات  وتقتضـي  هذا. وتوصياتهم استنتاجاتهم بشأن اإلنسان حقوق ومجلس المتحدة،

 يتبع بينما اإلنسان،في مجال حماية حقوق  النظرية الدراسات إجراء على التركيز بعضهم

 خاللهـا  يدرسون يالت القطرية الزيارات مثل العملية، النواحي على تُركز مناهج آخرون

 ضحايا عن بالنيابة الحكومات لدى ويتدخلون المختلفة، األقاليم في اإلنسان حقوق أوضاع

 التقني، التعاون: مثل هادفة، ببرامج أيضاً الخبراء يوصي الحاالت بعض وفي. االنتهاكات

  .)8 ،2001 اإلنسان حقوق مفوضية( العالقة ذات المجاالت في والتوعية التدريب

  :اآلتية باإلجراءات الخاصين المقررين عمل طريقة تلخيص يمكن وماًوعم

 أو المجموعات، أو لألفراد، يمكن ):الرسائل(المعلومات  وجمع الشكاوى تلقي -1

 تقديم أجل من العامل بالفريق أو الخاص، بالمقرر االتصال الحكومية غير المنظّمات

 البالغات أو الشكاوى تقديم يستلزم وال. واليتهم نطاق في يدخل معين انتهاك ضد شكوى

 الطعن طرق كافة استنفاذمثل  التعاقدية، اآلليات في الموجودة كتلك صارمة شروطاً

 والمكان االنتهاك، ارتكاب تاريخ وعن الضحية، هوية عن الكشف يكفي بل الداخلية،

  . )869 ،2004 بوجالل(واألسباب  الحادثة عن موجز وشرح المسؤولين، واألشخاص

 باتصال يقوم العمل، فريق أو الخاص المقرر إلى والبالغات المعلومات هذه تصل وحينما

 ثم ومن االنتهاك، حول توضيحات طلب بهدف الدولة مع الجهات المعنية في مباشر
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 معلومات الدولة من العمل فريق أو الخاص المقرر يطلب وعادة. له حلول إيجاد محاولة

. التّحقيق عن المسؤولة الهيئة أو المحكمة حول ومعلومات سائل،الر أو البيانات صحة عن

 الذي الشخص وهوية الشرعي، الطب أو الطبي، الفحص نتائج يطلب الحاالت بعض وفي

 أو العقوبات عن ومعلومات. االنتهاك مرتكبي هوية عن ومعلومات بالفحص، قام

 أو وجدت، إن التعويضات حجم عن معلومات أي أو .الدولة بها قامت التي اإلجراءات

 تقدم إنهائه، عدم أو تحقيق إجراء عدم حال وفي. الضرر إلصالح أخرى إجراءات

 فريق أو الخاص المقرر يراها أخرى معلومات جانب إلى هذا. ذلك أسباب عن معلومات

 ،2001 اإلنسان حقوق مفوضية( ومعالجته االنتهاك كشف إلى الوصول في تفيد العمل

10(.  

 ضمن للشكوى الالزمة المعلومات بتحديديقومون  المقررين بعض أن بالذكر يروالجد

 على الحصول وضمان الشكوى، متابعة عملية تسهيل بهدف خاص بهم شكوى نموذج

 الشكوى حول غير مكتملة معلومات استالم لتجنب ذلك .بالتحديد المطلوبة المعلومات

 هذه تُرسل المعنية، الدولة من ردود أية الخاص المقرر يتلقّى حينما. رفضها وبالتالي

للمتابعة من  ثانية وتُعاد عليها، مالحظاتها لتقديم الضحية أو المعلومة مصدر إلى الردود

بتلخيص جميع الردود الواردة  العمل فريق أو المقرر ومن ثم يقوم. المعنية قبل الدولة

 بعض أن إلى ويشار. نساناإل حقوق المقدم لمجلس العام تقريره بخصوص الشكوى في

 والممثل التنمية، في بالحق المعني العامل كالفريق فردية شكاوى تلقي يمكنهم ال المقررين

لألمين الخاص مثل داخلياً، بالمشردين المعني العاموالم لألمين الخاص المعني العام 
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 حقوق بحماية يالمعن الخاص والمقرر المسلحة، النزاعات في األطفال إشراك بمسألة

 إعداد على مقتصرة لهؤالء الممنوحة الوالية أن ذلك اإلرهاب؛ مكافحة سياق في اإلنسان

 إلنشاء الصادر األممي القرار بحسب وذلك بواليتهم، العالقة ذات القضايا حول الدراسات

 ).9 ،2001 اإلنسان حقوق مفوضية ؛89 ،2004 بوجالل( الوالية

 تُعد وهي الحقائق، تقصي ببعثات أو القطرية، تبالزيارا عرفتُ: الميدانية الزيارات -2

 أو الموضوع، حسب لإلجراء تيحت بحيث عملهم، في الخبراء يراعيها التي األولويات من

 في اإلنسان حقوق وضعية على معمقة وبطريقة قُرب، عن التعرف البلد حسب اإلجراء

 في تاالنتهاكا حجم وتقليل المختلفة، قالحقو وتعزيز احترام على يساعد مما. المعني البلد

 أو لمرة الخبراء قبل من البلدان بزيارة المتحدة األمم ميزانية وتسمح هذا. المجال هذا

 فريق أو الخاص، المقرر من بمبادرة إما الزيارة طلب ويأتي. السنة الواحدة في اثنتين

 يمكنال لكن . محددو واضح أممي قرار عبر اإلنسان حقوق مجلس من بطلب أو .العمل

 الدول بعض أن ورغم. المعنية الحكومة موافقة بعد إال بلد أي دخول المقررين لهؤالء

 المقرر طلب يقابل األحيان بعض في أنه إال مفتوحة، دعوات المقررين لهؤالء قدمت

 للبلد مجاورة أخرى بلدان لزيارة الخاص المقرر يضطر عندئذ بالرفض، ما بلد بزيارة

 انتهاكات عن المعلومات جمع بهدف الصلة وذوي الفاعلين، مع مقابالت إلجراء المعني

وفي حال لم يتمكن المقرر الخاص من زيارة بلد ما بسبب رفض الحكومة . محددة

المعنية، يتم تضمين هذه المعلومات في تقرير المقرر الخاص المرفوع لمجلس حقوق 

من قبل ذلك المقرر، لتكون اداة لفضح االنسان، كذلك في البيانات الصحفية الصادرة 
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سياسات تلك الحكومات المتعلقة بحقوق االنسان، وفي طريقة تعاملها مع الدبلوماسيين 

ستفاد مما تتضمنه كما أن مثل هذه البيانات توثق لدى مجلس حقوق االنسان وي. الدوليين

آلياته كآلية  في محاسبة تلك الدول في جلسات يعقدها مجلس حقوق االنسان أو أي من

  ).91 ،2004 بوجالل ؛9 ،2001 اإلنسان، حقوق مفوضية( المراجعة الدورية الشاملة

الحكوميين،  وغير الحكوميين الفاعلين مع المختلفة للبلدان زياراتهم أثناء الخبراء ويتواصل

 فـي  بما التحريات، إجراء أثناء بحرية الخبراء هؤالء تمتع ضرورة على التأكيد يتم وهنا

. الصـلة  ذات المبـاني  من وغيرها االحتجاز ومراكز السجون، مثل منشئات دخول ذلك

 البلد داخل التنقل وحرية الحكومية، غير المنظمات بممثلي االتصال في لهم الحرية أيضاً

 شـخص  أي خضـوع  بعدم ضمانات المعنية الحكومات من الخبراء هذا ويطلب. المعني

 ،2001 اإلنسـان  حقوق مفوضية( القضائية المالحقة أو العقاب، أو للتهديد معهم يتعامل

10.(  

يقوم الخبراء بزيارات مشتركة لبعض البلدان بطلب من مجلس حقوق اإلنسـان، أو فـي   

 السـنوية  اجتماعـاتهم  خـالل  هـؤالء  يتبادل بحيث. بعض القضايا على عدة انتهاكات

 حقوق بحالة المتعلقة تقاريرهم بمناقشة يقومون كما المختلفة، االنتهاكات حول المعلومات

 ورفـع  أفرادهـا،  مـن  المقدمة الشكاوى ورصد زيارتها، تمت التي األقاليم في اإلنسان

   ).10 ،2001 اإلنسان حقوق مفوضية( اإلنسان بهذا الخصوص حقوق لمجلس توصياتهم

 والتي لألفراد، الخطيرة االنتهاكات على فعل كرد اإلجراء هذا يأتي: العاجلة النداءات -3

 االنتهـاك  حصـول  لمنـع  العامل الفريق أو الخاص المقرر قبل من سريعا تدخالً تتطلب
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 أوالطرد القسري، االختفاء أو التعسفي، أوالحجز بالموت، أوالتهديد كالتّعذيب، واستمراره،

 معلومات الخبراء معظم يتلقى عندما. جبره يمكن ال ضرر إلى الفرد فيه يتعرض قد لبلد

 بتوجيه -شيء أي قبل - يقومون فإنهم السابقة، مثل االنتهاكات بحدوث معينة توادعاءا

 أنواع على الحاالت بعض تنطوي وخصوصاً عندما المعنية؛ الحكومة إلى عاجلة نداءات

 الخبـراء  يقـوم  الحاالت تلك فبمثل أكثر من خبير، بوالية المتعلقة االنتهاكات من مختلفة

 بـوجالل  ؛9 ،2001 اإلنسـان  حقـوق  مفوضية( فيما بينهم والتعاون جهودهم، بتنسيق

2004، 92.(  

 الحكومـة  إلى عاجلة رسالة إرسال في تنحصر االستعجالية اإلجراءات هذه مثل أن رغم

 إخطـار  إذ أن إرسال. القائم االنتهاك من الحد في وفعالة مهمة خطوة تعتبر فإنها المعنية

 اآلليات طريق عن الدولي المجتمع قبل من متابعة محّل الحالة تلك أن ما معناه حكومة إلى

 في االستمرار أو أي انتهاك، ارتكاب عن واإلحجام التريث، إلى بالدول يدفع مما األممية،

  ).92 ،2004 بوجالل( ارتكابه

 اسـتنفاذ  فالنداءات العاجلة ال تشترط الفردية، الشكاوى بإرسال يتعلق فيما الحال هو وكما

 والحـد  الضـحية  إنقاذ إلى يؤدي قد وسريع بسيط إجراء فبمجرد. خليةالدا الطعن طرق

 الخبر، تلقي من األولى الساعات النداء في يوجه وخصوصاً عندما .االنتهاك من الفوري

   ).67 ،2004 بوجالل( الوقت بذات مقررين عدة نع صادرة في ظل نداءات

 فـي  العـاملون  الخبراء ىيسع: الموضوعات ودراسة القواعد بوضع المتصل العمل -4

 فعلـى . عملهم مجال في لتطبيقها حجية ذات ومعايير قواعد وضع إلى الخاصة الواليات
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 مـن  فريق وبمشاركة المشردين، باألشخاص المعني العام األمين ممثل قام المثال، سبيل

 استخدمت يوالت الداخلي، بالتشريد متعلقة قانونية قواعد بإعداد الدوليين القانونيين الخبراء

 وقـد . داخليـاً  المشردين األشخاص حماية بشأن توجيهية مبادئ إلعداد كأساس بعد فيما

 قبـل  مـن  بها واالسترشاد المبادئ، هذه استخدام المختلفة المتحدة األمم وكاالت شجعت

ذلـك   الحكومية، وغير الحكومية الدولية والمنظمات واألفراد والمجموعات الدول، ممثلي

   .)11 ،2001 اإلنسان حقوق مفوضية( الداخلي بالتشريد مرتبطة مسائل ةمعالج عند

 معاييراً 1999 العام في المؤرخة مداوالته في التعسفي باالحتجاز المعني الفريق قدم كما

 مع بالتنسيق تم الذي العمل هذا وكان. اللجوء لملتمسي التعسفي االحتجاز لمعالجة

 الدول من العديد جانب من بترحيب حظي قد جئينالال لشؤون المتحدة األمم مفوضية

 اإلنسان حقوق مفوضية ؛11 ،2001 اإلنسان حقوق مفوضية( الحكومية غير والمنظمات

2006، 58.(  

 بيانات بإصدار –مجتمعون أو منفردون –الخاصون المقررون يقوم: الصحفية البيانات -5

 تحترمها أن يتعين التي الدولية ييروالمعا اإلنسان، لحقوق المحددة الحالة تُبرز صحفية

 بياناتهم، جميع عن نسخاً هؤالء يوفر المقررين عمل في الشفافية من وكنوع. ما حكومة

. اإلنسان لحقوق السامية المفوضية صفحة على بعملهم العالقة ذات التقارير من وغيرها

 حقوق مفوضية( الموقع لذلك الرجوع عليها باالطالع يرغب فرد ألي بحيث يكون متاحاً

 ).58 ،2006 اإلنسان
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  إعمالها ومعيقات فاعليتها مدى الخاصة، اإلجراءات أهمية: الثاني المبحث

 تبين من المبحث السابق ما تتمتع به اإلجراءات الخاصة من أهمية، باالمكان ابرازها

 عيقاتالم أهم وتحديد اإلجراءات، هذه فاعلية مدى على الوقوف تم ما إذا أوضح بشكل

  .المبحث هذا في إليه التطرق سيتم ما إعمالها، وهذا دون تحول التي

  أهمية اإلجراءات الخاصة: المطلب األول

مما يتيح لألفراد  ،ال تقوم على ارتباط تعاقديا يميز اإلجراءات الخاصة كونها أهم م

إلقليم قليم ما، سواء أكان هذا اان هناك زعم بانتهاك حقوقهم في إاللجوء إليها في حال ك

طرفاً تعاقدياً في اتفاقية ما أو لم يكن، إذ أن القاسم المشترك بين جميع اآلليات غير 

كما . فاذ سبل اإلنصاف المحليةالتعاقدية؛ هو إمكانية اللجوء إليها بشكل مباشر، ودون استن

وق النتهاكات حقة للضغط الدولي أمام وضعية خطيرة كونها أََََُنشأت كنتيجتنبع أهميتها من 

وبمعنى آخر تأتي أهميتها من كونها آلية جديدة تُضاف لعمل اآلليات التعاقدية، . اإلنسان

  .)14، 2001مفوضية حقوق اإلنسان (بحيث تسهم كليهما في تحسين حالة حقوق اإلنسان 

كما تعتبر في مجملها إنذارات مبكرة عن وجود انتهاكات لحقوق اإلنسان في أي مكان في 

ى دراسـة  باإلضافة إلى أنها تعمل عل. وتتبعها تل على رصد االنتهاكاحيث تعم. العالم

مختلفة، فتتفاعل بشكل يومي مـع الضـحايا الفعليـين،    حاالت حقوق اإلنسان في أقاليم 

مما يسهم في توفير الحماية اآلنية لهؤالء من خالل التمـاس التوضـيحات   . والمحتملين

ات المعنية، ومطالبتها باتخاذ تـدابير لضـمان   العاجلة حول ادعاءات االنتهاكات من الجه

كذلك تبرز أهميتها لما تقوم به من دور بالتنسيق والتعـاون مـع   . التمتع بحقوق اإلنسان
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الدول، وتقديم خدمات تقنية تسهم بالحد من تفاقم وضع حقوق اإلنسان في جانب معين أو 

  27.)5، 2006فوضية حقوق اإلنسان م(في إقليم محدد 

ة إعالمية تبرز أهمية هذه اإلجراءات في إعداد الدراسات حول مواضيع تتعلق ومن ناحي

. بحقوق اإلنسان وحمايتها، وذلك لتكون دليالً بشأن معايير وقواعد محددة في هذا المجال

باإلضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الوعي لـدى الجمهـور مـن خـالل الوسـائط      

   ).55، 2006مفوضية حقوق اإلنسان (ياتها المعروضة حول القضايا المندرجة في وال

وما يمنح عمل اإلجراءات الخاصة أهمية أكبر من تلك الممنوحة لغيرها من اآلليات غير 

التعاقدية؛ هو عملها ضمن نظام شبه مستقل؛ مما يعطي العاملين فيها استقاللية واسعة في 

حيـث سـاهمت   . وبنظام التعيين كذلك كونها تتميز بشفافية متمثلة بعملها العلني،. العمل

تعديالت مجلس حقوق اإلنسان التي اجريت على نظام اإلجراءات الخاصـة وخصوصـاً   

  . ادة أهمية عملهاأحدثها المجلس بزي التي علقة بمدونة السلوكالمت

وزادت أهمية اإلجراءات الخاصة من خالل تأثير عوامل أخرى كضغط المجتمع الـدولي  

تخاذ إجراءات للحد من االنتهاكات الجسيمة في مناطق متعددة في والرأي العام بضرورة ا

سيما في بعض الدول في إفريقيا وأمريكا الالتينية، ذلك فـي منتصـف القـرن    ال .العالم

كذلك ضغط بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان؛ من أجل تسجيل . الماضي

كـذلك ضـغط   . سابقة لحقوق اإلنساندولة معينة، أو انتهاك محدد ضمن أجندة اللجنة ال

تُمارس انتهاكات صارخة بحق اإلنسان، كما يحـدث   بعض الحكومات من أجل إدانة دول
                                                                 

  .السعدي، مسؤول حقوق االنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان في رام اهللا بهاء مع أجريت مقابلة -27
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هذا باإلضافة إلى أن إنشاء هذه اإلجراءات جـاء  . في السودان، والصومال، أو أفغانستان

ن بناءاً على توصيات الخبراء في مجال حقوق اإلنسان في كل من لجنة حقـوق اإلنسـا  

لـديني،  التعصب اها الفرعية حول قضايا متعددة كمسألة استقالل القضاء، والسابقة، ولجنت

   ).87، 2004بوجالل ( وغيرها من القضايا

 مدى فاعلية اإلجراءات الخاصة : المطلب الثاني

تعمل اآلليات غير التعاقدية بصبغة غير إلزامية كغيرها من آليات األمم المتحدة، مما يعني 

وهذا ال يعني . تخاذ اجراءات عقابية في حال عدم اإللتزام بالتوصيات المنبثقة عنهاعدم ا

لعملها، فهي بالمقابل تعتمد في عملها على الكثير من االجراءات، بهدف  ىانعدام أية جدو

ذلك من خالال إجراءات عـدة كخطابـات   . الة حقوق اإلنسانسعيها المستمر لتحسين ح

  28.جلة، وغيرهادعاء، والنداءات العااإل

أيضاً من خالل التقارير الدورية، وتقارير الزيارات القطرية المقدمة لمجلس حقوق 

وتسلط الضوء على . اإلنسان، والتي تُجمل انتهاكات حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم

لى اضطالع مجلس تؤدي إحالة حقوق اإلنسان في بلدان محددة؛ ينجم عنها توصيات 

هذا ومن أهم العوامل . والمنظمات الدولية والمحلية بدورهم في الحماية حقوق اإلنسان

المؤثرة في عمل اإلجراءات الخاصة عامل الضغط على الحكومات، السيما من خالل 

                                                                 

  .مع الناشطة الحقوقية جينفر ديبزا في جمعية الحق 1/4/2009مقابلة اجريت بتاريخ  -28
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وإن كان هذا . التقارير المعلنة، التي تسهم في فضح أساليب الدول المنتهكة لحقوق اإلنسان

  29.أهميتهافعالية هذه اآللية؛ فإن ذلك ال يقلل من  العامل بحاجة لبعض الوقت إلثبات

كما تكمن فعالية هذه اآللية من خالل تشبيك العالقات، والتعاون ما بين بعض اإلجراءات 

الخاصة، واألجسام األخرى لمنظومة األمم المتحدة، فعلى سبيل المثال تُحال بعض 

دما ال يكون هناك أي تجاوب من سيما عنال - الحاالت المتابعة من قبل اإلجراءات الخاصة

إلى مجلس حقوق اإلنسان؛ حيث يعمل ذلك المجلس على إدراج  - قبل الحكومات المعنية

مجلس يقرر وفي أحيان أخرى  .كبرتلك الحاالت ضمن عمل آليات أخرى ذات فعالية أ

وإرجاعه لإلجراء  1503حقوق اإلنسان إيقاف التحقيق لبعض الحاالت بموجب اإلجراء 

، والتي بدورها قد تضطر إلى تعيين مقرر خاص للنظر في وضع حقوق اإلنسان 1235

كما أنه باإلمكان . في الدولة المعنية، أو قد تلجأ لدراسة مشكلة محددة تتعلق بانتهاك ما

تفعيل عمل اإلجراءات الخاصة من خالل تشبيك العالقات مع المنظمات الحقوقية الدولية 

، 2005خليل (سين حالة حقوق اإلنسان في تلك البلدان والمحلية، وذلك في سبيل تح

622(.  

  معيقات إعمال اإلجراءات الخاصة: المطلب الثالث

إن ما يمنح هذه اآللية أهمية دولية هو ما يشهده العالم من اضطرابات ترافقها انتهاكـات  

 .تحـدة خطوة ايجابية من جانب منظومـة األمـم الم   ؤهافإنشا. صارخة لحقوق اإلنسان

                                                                 

  .ناشط الحقوقي ناصر الريس في جمعية الحقمع المحامي وال 6/3/2009مقابلة اجريت بتاريخ  -29
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وفرت نوع من الحماية، والفرصة لرصد االنتهاكات فـي أي بقعـة مـن     اإذوخصوصاً 

  30.العالم

تواجه اإلجراءات الخاصة عقبات ذات عالقة بتواصل المنظمات الحقوقية والفاعلين فـي  

مجال حقوق اإلنسان مع المقررين الخاصين، فرغم تزايد االنتهاكات اإلنسـانية بشـكل   

دول، إال أن ممثلي تلك المنظمات ال يقومون بدورٍ فاعل باالتصال مستمر في العديد من ال

وبالتالي ال يملك أصحاب الواليات الخاصة في كثير مـن  . واإلبالغ عن تلك االنتهاكات

األحيان إمكانية التحرك من تلقاء أنفسهم لمتابعة ما يحصل مـن انتهاكـات؛ دون تلقـي    

تمثلة بقلة الوعي من في ذلك إشكالية أخرى محيث تك. كاوى من الضحايا أو من يمثلهمالش

، 2001مفوضية حقوق اإلنسان (بأهمية تلك اآلليات رغم بساطتها ووضوح طريقة عملها 

14.(  

ختلفة عدا عن كونها ال تعتمد على آلية ملزمة وعليه فإن هذه اإلجراءات تواجه بعراقيل م

يتمثل أهمها بضعف ونقـص   عاني من مشاكل أخرىهي كذلك تُ. إلعمال حقوق اإلنسان

كذلك عدم تعاون وتجاوب الدول المعنيـة  . اإلمكانيات والموارد المتاحة للواليات الخاصة

يجعل هذه اآللية تخضـع دائمـاً إلرادة   مما مع أصحاب الواليات في كثير من األحيان، 

خلـل  إضافة إلـى ال . أو عدمه الدولة وموافقتها على السماح للمقررين الدخول ألراضيها

، الذي عمل مجلس حقوق اإلنسان جاهداً معالجتـه، إال أن تلـك   سالمرتبط بعامل التسيي

  ).18، 2007أبراهام (الدول بعض المحاوالت تم مواجهتها من قبل 

                                                                 

  .مقابلة اجريت مع بهاء السعدي، مسؤول حقوق اإلنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان برام اهللا -30



 

 

25 

 

ومن المعيقات األخرى لعمل هذه اآللية مشاكل تقنية تتعلق بعدم كفاية خدمات اللغات 

كذلك عدم . صة لالستفادة من االنجازات الخاصة بهاللعديد من الواليات، مما ال يتيح الفر

هذا . البحوث ذات الصلةوجود الكفاية والقدرة من قبل المفوضية في مجال التحليل و

تعلق بآلية التعاون مع الهيئات المنشاة بموجب المعاهدات لضعف المباإلضافة إلى ا

وفي حين أن . ن الخاصينعالة لتوصيات المقرريأيضاً عدم وجود متابعة ف. التعاقدية

، إال أنه لم يتمكن من ذلك أمام عقبات المجلس تعهد للتغلب على مثل هذه الفجوات

كذلك تعاني هذه اإلجراءات من عدم كفاية الموارد من . وضعتها الدول األعضاء

الموظفين، والحاجة إلى قواعد بيانات شاملة لإلجراءات الخاصة، ونظم دعم المعلومات 

  ).93، 2004بوجالل (

رغم ما تعتري اإلجراءات الخاصة من شوائب، إال أنها تهدف إلى تزويد أجهزة األمم 

وبالتالي تشكل . المتحدة المعنية بمعلومات تساعدها في الوقوف على الكثير من التجاوزات

مما قد يقود إلى القيام بإجراء ما من قبل . أدلة أخرى االشكوى المقدمة دليالً إذا ما صاحبه

فعلى الرغم من افتقار هذا النظام لطابع اإللزام، فإن ما يدلل على . جهزة األمم المتحدةأ

أهميته العدد الهائل من الشكاوى التي يتلقاها المقررون، مما ينعكس على مدى اقناع 

 الكثير من األفراد في جميع أنحاء العالم بجدوى عرض شكواهم أمام أجهزة األمم المتحدة

   ).233 ،1998زناتي (
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  المختلفة المتحدة األمم االجراءات الخاصة بأجسام عالقة: الثالث المبحث

 ُأنشـأت  فقد. عمالأ من المتحدة األمم به تقوم ما بكل مركزية مكانة اإلنسان حقوق تحتل

 هـذا . اإلنسان حقوق إعمال رصد بهدف األممية، المنظومة إطار في الهيئات من العديد

 آليات وباعتبار. اإلنسان حقوق وحماية تعزيز يخدم فيما المختلفة اتالهيئ أعمال وتتداخل

 منظومـة  عليهـا  تقوم التي الهامة الركائز أحد هي التعاقدية وغير التعاقدية المتحدة األمم

 .وتنسيق تعاون عالقات األخرى المتحدة األمم بأجسام تربطها بالتأكيد فإنها المتحدة، األمم

. جسـام قرونة بجسمين محددين من تلـك األ لإلجراءات الخاصة م إال أن العالقة األبرز

. سامية لحقوق اإلنسـان مكتب المفوضية الالثاني بيتمثل األول بمجلس حقوق اإلنسان، و

 المبحـث  هذا وعليه فإن. بهذين الجهازين بشكل مباشراإلجراءات الخاصة ترتبط حيث 

 .الجهازين السابقي الذكرسيوضح طبيعة العالقة التي تربط االجراءات الخاصة ب

 عالقة اإلجراءات بمجلس حقوق اإلنسان : المطلب األول

اُعتبر مجلس حقوق اإلنسان منذ استحداثه هيئة حكومية دولية تضطلع بالمسـؤولية عـن   

ويتمثل دوره في جملة من األمور منها اإلشراف على اإلجراءات الخاصة . حقوق اإلنسان

كذلك يعمل على معالجة انتهاكـات  . متابعة لهذه اإلجراءاتمثل متابعة عملية التعيين وال

حقوق اإلنسان، بما في ذلك االنتهاكات الجسيمة والممنهجة، من خالل تعزيـز التنسـيق   

الفعال لحقوق اإلنسان وإدخالها في التيار العام ألعمال منظومة األمم المتحـدة، وضـمن   

، 2007أبراهـام   ؛45 ،2006وق اإلنسان مفوضية حق(القوانين المحلية لألقاليم المختلفة 

18( .  



 

 

27 

 

كما يعمل المجلس على متابعة مراحل سير الشكاوى المقدمة بموجب اإلجراءات الخاصة، 

بحيث تعمل اإلجراءات نفسها على تزويده بما يلزم مـن معلومـات أو تطـورات ذات    

اللجنـة صـاحبة    ذلك بنفس الطريقة المعتمدة من قبل اللجنة السابقة، حيث كانت. العالقة

أما فيما يتعلق بمجلس حقوق اإلنسان فأن أية  .القرار النهائي بخصوص الشكاوى المقدمة

تُتخذ تتم بموجب ما يرتئيه أعضاء المجلس مع مراعاة وضع الحاالت المدرجـة   تقرارا

على فبمثل هذه الحاالت يتشاور أعضاء المجلس مع أصحاب الواليات الخاصة . للدراسة

وقد يستلزم األمر اتخاذ . لماماً بحاالت معينة، أو بأقاليم محددةم الخبراء األكثر إاعتبار أنه

قرارات أو إجراءات مثل إحالة بعض تلك الحاالت على جهات أخرى في منظومة األمـم  

كما أن عملية اإلعالن عـن الحـاالت التـي    . المتحدة بهدف التعاون والتنسيق لمعالجتها

ي شتى األقاليم كانت تتم من قبل لجنة حقوق اإلنسان، وقـد  يرصدها أصحاب الواليات ف

  .)30، 2001مفوضية حقوق اإلنسان (ظل مجلس حقوق اإلنسان يقوم بنفس المهمة 

وترتبط اإلجراءات الخاصة بما يستحدثه المجلس من آليات حماية أخرى، كما هو الحـال  

رئيسي في مراجعتهـا لملفـات    بالنسبة آللية المراجعة الدورية الشاملة، التي تعتمد بشكل

للدول األعضاء على تقارير أصحاب الواليات الخاصة المقدمـة لمجلـس    حقوق اإلنسان

  ).2006مفوضية حقوق اإلنسان (حقوق اإلنسان 

  عالقة اإلجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان: المطلب الثاني

قبل الجمعية العامـة، ذلـك فـي     استحدث منصب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان من

وقد ُأنشأ بهدف تعزيـز الحقـوق   . بفينا 1993المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في العام 



 

 

28 

 

باإلضـافة إلـى تـوفير    . المقرة في ميثاق األمم المتحدة، والقوانين والمعاهدات الدوليـة 

نسيق برامج األمم الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق اإلنسان، أيضاً ت

وأداء دور نشط في إزالة . المتحدة التثقيفية واإلعالمية ذات الصلة بميدان حقوق اإلنسان

أية عقبات أمام إعمال حقوق اإلنسان، والحيلولة دون استمرار انتهاكاتها، وزيادة التعاون 

ي مختلـف  فيما يتعلق بتنسيق األنشطة الدولية والوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ف

كما يهدف إلى تقوية أجهزة األمم المتحدة في ميدان حقـوق اإلنسـان   . األقطار واألقاليم

وبذلك يتداخل عمل المفوضية مـع إجـراءات   . وتكييفها بهدف تحسين كفاءتها وفعاليتها

  ).2، 2006مفوضية حقوق اإلنسان (الحماية ضمن منظومة األمم المتحدة 

سعة، تُعطي للمفوض السامي حرية اتخاذ أية مبـادرات  وتعمل المفوضية ضمن والية وا

كما أنها تعمل . تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ومواجهة االنتهاكات أينما وجدت

عن كثب مع األجهزة المختلفة في األمم المتحدة، ومع شركاء هذه المنظومة في كل مكان 

تحدة في مجال حقوق ابمفوضـية حقـوق اإلنسـان    (إلنسان غية تعزيز برامج األمم الم

2006 ،6.(  

وفيما يتعلق بعمل المقررين المباشر، فإن المفوضية تقوم بوظائف لوجستية لإلجـراءات  

حيث تعمل على تنسيق الزيارات القطرية، كما تقوم بإبالغ أعضاء المنظمـات  . الخاصة

يـد اللتقـائهم   الحقوقية والناشطين في هذا المجال بموعد تلك الزيارات، وترتيـب مواع 

كما تعمل على إثارة بعض القضايا مع السـلطات، وإدراجهـا فـي    . بأصحاب الواليات
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، عدا عن دورها كوسيط بين اصحاب البرنامج الرسمي ألصحاب الواليات خالل زياراتهم

  ).66، 2006مفوضية حقوق اإلنسان ( الشكاوى والمقررين الخاصين

المنبر الذي يمكن األفراد أو الفاعلين في مجـال   هذا ويعتبر الموقع االلكتروني للمفوضية

حقوق اإلنسان اللجوء إليه بهدف الحصول على أي معلومات أو تقارير مرتبطة بنشـاط  

  .أصحاب الواليات الخاصة وعملهم
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 الوضع القانوني لألرض الفلسطينية المحتلة: الثاني الفصل

 القانون بموجب المحتلة الفلسطينية لألرض القانوني الوضع بإيجاز الفصل هذا سيعرض

 االحتاللمنذ بدء  الفلسطينيين بحق المرتكبة اإلسرائيلية االنتهاكات وأبرز العام، الدولي

 األرض وضع على الضوء األول المبحث سيلقي حيث. 1967 العام في اإلسرائيلي

حتالل اإلسرائيلي من وأبرز ما يترتب على سلطة اال الدولي، القانون بموجب الفلسطينية

 دولة أراضي على تشرف" احتالل قوة" باعتبارهاالتزامات تجاه سكان األرض المحتلة 

  31.لسيطرتها تخضع

 الدولي للقانون المخالفة اإلسرائيلية االنتهاكات ألبرز الثاني المبحث سيتعرض وبالمقابل

 بموجب وتوثيقها هارصد للفلسطينيين يمكن التي وتلك جهة، من العرفي أو التعاقدي

  .أخرى جهة من التعاقدية غير اآلليات

  القانون الدولي الساري في األرض الفلسطينية المحتلة: األول المبحث

 والمعامالت، العالقات تُنظم التي القواعد مجموعة أنه على العام الدولي القانون يعرف

 وتستمد. الدولي القانون اصأشخ من غيرها أو السيادة ذات الدول بين والواجبات الحقوق

 عام بشكل قواعده وتقسم هذا. الدولية الجماعات وإرادة االتفاق من أهميتها القواعد هذه

 باإلضافة ،"اإلنسان حقوق بقانون" وتعرف السلم، وقت في الدول عالقات تنظم قواعد إلى

  .)7، 1993الزمالي " (اإلنساني الدولي القانون" باسم تُعرف التي الحرب قوانين إلى
                                                                 

ولن يتناول مسؤولية السلطة . تجدر اإلشارة إلى أن هذا البحث يركز على االنتهاكات االسرائيلية بحق الفلسطينيين -31
 " ديوان المظالم"الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان : (للمزيد حول هذا الموضوع راجع. ية في إعمال حقوق االنسانالفلسطين
2008.(  



 

 

31 

 

ونظراً لكون هذا الفصل يتناول وضع األرض الفلسطينية في القانون الدولي؛ ال بد من 

اإلشارة إلى أن إسرائيل كدولة إحتالل ملزمة بتطبيق القانون الدولي العرفي على األرض 

هذا باإلضافة إلى إلتزاماتها التعاقدية بحكم مصادقتها على العديد من . الفلسطينية

واتفاقيات أخرى مثل اتفاقية حقوق الطفل،  32يات الدولية كاتفاقية جنيف الرابعة،االتفاق

واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد 

  ).125، 2006الحق (الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

  اإلنساني الدولي القانون: األول المطلب

 ضحايا لحماية خاصة قانونية قواعد لوجود الملحة الحاجة من نابع القانون هذا مثل نإ

 شرعية عدم أو شرعية بتحديد ألحكامه شأن ال أنه يأ .المسلحة النزاعات أو 33،االحتالل

اللجنة الدولية ( الحاالت هذه لمثل اإلنسانية الجوانب علىيركز وإنما. االحتالل أو الحرب

  )2006ر للصليب األحم

 من حكام القانونية المستمدةواأل القواعد مجموعة أنه على اإلنساني الدولي القانون ويعرف

 الممتلكات والضحايا من المدنيين في حماية إلى ترمي والتي العام، الدولي القانون

 في االشتراك عن توقفوا الذين األشخاص من وغيرهم المسلحة والنزاعات الحروب،

                                                                 

، إال أنها في الوقت ذاته لم تصادق على البروتوكول األول 1949صادقت اسرائيل على اتفاقيات جنيف األربعة للعام  -32
  . الملحق بتلك االتفاقيات

ديد من القرارات الصادرة عن األمم المتحدة انطباق القانون الدولي اإلنساني على األرض الفلسطينية الع أكدت - -33
: المحتلة، للمزيد حول أحدث تلك القرارات انظر القرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان

h,p://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/A.HRC.S-9.L.1_ar.pdf 
  ).2/4/2010تمت الزيارة بتاريخ (
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نزاعات تتمتع بالصفة الدولية أو  أكانتسواء . المسلحة النزاعات أثناء ربيةالح العمليات

رفي على أن هذه األعراف مستمدة من القانون التعاهدي والقانون الدولي الع. غير الدولية

وقانون " القانون التعاهدي للصراعات المسلحة"الذي يشار إليه بالترتيب بقانون جنيف 

   .)101، 2001جويلى ( "للصراعات المسلحةرفي القانون الع"الهاي 

 على ينطبق - كما ُأشير سابقاً- فإنه  اإلنساني، الدولي للقانون السابق المفهوم وبحسب

 جنيف فاتفاقية اإلسرائيلي، لالحتالل خاضعة أرض باعتبارها المحتلة الفلسطينية األرض

 وقت المدنيين ألشخاصا بحماية والخاصة ،1949 العام من آب 12 في المؤرخة الرابعة

قد أكدت المادة الثانية من جنيف الرابعة على انطباق هذه االتفاقية على جميع  الحرب،

 صدر ما بكل محتلة كقوة إسرائيل التزام ضرورة حاالت االحتالل، وبالتالي هو يؤكد على

 فلسطينيةال القضية تجاه دولية قرارات من القانون بذلك اقترن ما وكل الدولي، القانون عن

 من العديد وضع عالجت قد أنها نجد الذكر، األنفة لالتفاقية فبالرجوع. جوانبها كافة في

  .حتاللالمدنيين تحت اإل بحماية المرتبطة القضايا

اإلنسانية وحسن  الحماية توفير ضرورة إلى حتاللاإل قوة اتفاقية جنيف الرابعة دعت لقد

من االتفاقية دعت إلى حماية هؤالء المدنيين،  27 لمادةفا السيما النساء، للمدنيين، المعاملة

 الخامسة الفقرة في 50و 38 كما دعت في مادتيها ،واحترام اشخاصهم شرفهم عقائدهم

 العمر، من عشرة الخامسة سن دون هم ممن األطفال حق على تُؤكد حيث لكليهما،

 التفضيلية التدابير تطبيق من االستفادة استمرارية في األطفال وأمهات الحوامل، واألمهات
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 قوة" قبل من تُمارس قد التي الحروب آثار من والوقاية الطبية، والعناية بالغذاء المتعلقة

  .)450، 2005خرون آفؤاد و(  "االحتالل

 في األسرية الروابط على الحفاظ ضرورة على أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة أكدت

 دولة على تَفرض نصوصاً 49 المادة من ثالثةال الفقرة تضمنت حيث المحتلة، األراضي

 جزئي أو كلي بإخالء قيامها حال في الواحدة العائلة أفراد تفريق عدم ضمان االحتالل

  ).204 ،1998 األحمر للصليب الدولية اللجنة( المحتلة األرض في ما لمنطقة

 خاصة ومعاملة ةحماي توفير اإلنساني الدولي القانون قواعد كفلت فقد سبق لما باإلضافة

 على الرابعة جنيف اتفاقية من 76 المادة نصت حيث حريتهم، من المحرومين لألطفال

 المحتجزين، بقية عن المحتل البلد في سياسية ألسبابن المحتجزي المدنيين فصل ضرورة

 األحمر للصليب الدولية اللجنة( للصغار توفيره الواجب الخاص النظام بالحسبان واألخذ

1998، 212.( 

للعام  الرابعة جنيف اتفاقية بموجب الدولي القانون كفلها التي األخرى القضايا ومن

 أحكامها تطرقت فقد. المحتلة األراضي في الخاصة والممتلكات األعيان موضوع ،1949

ومصادرتها كما هو مبين  المحتلة األرض سكان لكياتم على االستيالء تحريم لموضوع

 االحتالل دولة سكان من جزء نقل لتحريمها إضافة التفاقية المذكورة،من ا 53في المادة 

ن من أراضيهم او نفيهم منها، المحتلة، أو النقل الجبري للسكان المحميي األرض إلى

راضيهم إلى مواطنهم باإلضافة إلى ضرورة العمل على إعادة من ُأجبرو على مغادرة أ

 .)323، 2001جويلى ( 49 المادة بموجب ذلك بمجرد توقف األعمال العدائية،
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 أو بتدمير المدنيين، من االقتصاص إتفاقية جنيف الرابعة من 33 المادة حظرت وقد هذا

 أو جماعات، أو بأفراد تتعلقسواء أكانت  منقولة أو ثابتة بهم خاصة ممتلكات أي سلب

. المحتلة الدولة في التعاونية أو االجتماعية المنظمات أو العامة بالسلطات تعلقةالم تلك

 اللجنة( والمحافظة عليها األعيان تلك حماية ضرورة على 53 المادة أكدت وبالمقابل

  ).198 ،1998 االحمر للصليب الدولية

 المدنيين، للسكان المهينة أو القاسية الالإنسانية المعاملة اإلنساني الدولي القانون عالج أيضاً

 السيما الرابعة، جنيف التفاقية الجسيمة المخالفات نم المعاملة من النوع هذا اعتُبر حيث

البدنية  بالسالمة خطيرة أضراراً أو شديدة، معاناة عمداً تُحدث التي االنتهاكات تلك

من اتفاقية جنيف الرابعة االعتداء على السالمة البدنية  3فقد حظرت المادة . والنفسية

لة القاسية واالعتداء على الكرامة للسكان المحميين، وخاصة القتل والتعذيب والمعام

  ).326، 2001جويلى (الشخصية 

 القتل أو األشخاص وإبادة البدني، التعذيب اعتبار على التفاقيةمن ا 32 المادة أكدت كما 

 المادة نصت كما. الدولي القانون عليها يحاسب التي الجسيمة الجرائم من والنفي العمد،

 الفردي أو الجماعي الجبري النقل المحتل على يحظر أنه االتفاقية، نفس من 49

 الدولية اللجنة( أخرى أراضي إلى المحتلة األراضي من نفيهم أو المحميين، لألشخاص

  ).52 ،1984 األحمر للصليب

 الجنائية المحكمة نظر وجهة من حرب جريمة الممارسات هذه تعتبر سبق لما إضافة

األساسي، فالمادة السابعة  نظامها من 8ادة والم 7المادة  في ورد ما بحسب الدولية
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اعتبرت أفعال كاالبعاد القسري للسكان المدنيين، والتعذيب والمعاملة الالانسانية، كذلك 

اخرى في حين اُعتبرت هذه األفعال باإلضافة ألفعال . لقتل العمد؛ جريمة ضد اإلنسانيةا

متلكات والمباني المكذلك والعلمية والمستشفيات خصصة لألغراض الدينيةكتدمير الم ،

   34.مدادات الغوثية؛ جريمة حربتجويع المدنيين وعرقلة اإل

 المعتقلين بمعاملة يتعلق نصوصها من مهماً جزءاً الرابعة جنيف اتفاقية خصصت

 اقتضت ما إذا االعتقال وجهة مكان تحديد يجب االتفاقية، من 78 المادة فبموجب. المدنيين

 المعتقل معاملة ضرورة إلى االتفاقية ذاتها دعت آخر جانب منو. لالعتقال الضرورة

 توفير ضرورة تفرض 116إلى  114 فالمواد اإلنسانية، كرامته احترام تضمن بطريقة

 تلك مثل على أكدت وقد. المنصفة القضائية واإلجراءات الزيارات، مثل للمعتقل تسهيالت

 للصليب الدولية اللجنة( الرابعة جنيف قيةاتفا من 73إلى  71 المواد القانونية اإلجراءات

  ).55 ،1984 األحمر

 حقاً اعتُبر فقد المحتلة، األرض تناولت اتفاقية جنيف الرابعة أيضاً الحق في التعليم في

 وتوفير التعليم عملية تسهيل على نصت االتفاقية من 50 فالمادة تجاهله، يجوز ال أساسياً

 عجزت حال في أنه وأكدت األطفال، بتعليم المختصة المنشآت لمختلف الجيدة اإلدارة

 كافة اتخاذ حتاللاإل دولة على وجب االلتزامات، بهذه الوفاء عن المحلية المنظمات

 للصليب الدولية اللجنة( التعليم مجال في الحاصل النقص لتغطية الالزمة اإلجراءات

  ).204 ،1998 األحمر

                                                                 

  ) 4/4/2010الزيارة بتاريخ تمت ( http://www.icrc.org/ara: للمزيد أنظر اللجنة الدولية للصليب األحمر -34 
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 إغاثة لمسألة كبيرة أهمية 23 بمادتها الرابعة جنيف اتفاقية أولت فقد آخر جانب ومن

 كفلت حيث. حتاللاإل أو المسلحة النزاعات وقت لهم الطبية الخدمات وتوفير المدنيين

 المواد من وغيرها والمالبس، واألغذية الطبية، والمهمات األدوية إرساليات كافة مرور

 الصبغة ذات الغوث أعمال هيلتس إلى الدعوة تمت إذ. المدنيين للسكان الالزمة األساسية

 من المعاملة بأفضلية يتمتعون من إلى إيصالها ثم ومن عراقيل، أية بدون المحايدة المدنية

  )56 ،1998 األحمر للصليب الدولية اللجنة( وأطفال نساء

 أشخاص حماية -من اتفاقية جنيف الرابعة 10المادة  اإلنساني الدولي القانون كفل كما

 وموظفي واإلنقاذ، اإلسعاف وموظفي الخدمات اإلنسانية كرجال حفيينالص مثل آخرين

ومنحهم . الطبية العاملين في تشغيل وسائل النقل الطبي بصورة دائمة أو مؤقتة الخدمات

  ).315، 2001جويلى( كافة التسهيالت لتأدية مهامهم اإلنسانية

 تنطبق قانوناً عرفياً؛ وصفهاب1907 للعام الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية

 الوفاء اإلسرائيلي االحتالل سلطات على وتََفرض المحتلة، الفلسطينية األرض على أيضاً

 احترام على أكدت الالئحة من 46 فالمادة األرض، تلك سكان تجاه اإلنسانية بالتزاماتها

 سةممار في المدنيين حقوق على وأكدت أشخاصها، وحياة وحقوقها األسرة شرف

 وحظر ةالخاص الملكيات حفظ وجوب على التأكيد تم كذلك. الدينية وشعائرهم معتقداتهم

 سلب جواز عدم على أكدت الالئحة من 46 فالمادة المحتلة، السلطة قبل من سلبها

  . )51 ،1984 األحمر للصليب الدولية اللجنة(الخاصة  الملكيات
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 يقتصر حيث الملكيات، تلك بخصوص حتاللاإل سلطة دور 55 المادة تناولت حين في

 االنتفاع لقواعد وفقاً وإدارتها صيانتها عليها يجبوبذلك  بها، واالنتفاع إدارتها على فقط

الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية أطراف النزاع  27كما طالبت المادة . بها

ين وذلك لحماية باتخاذ كافة االجراءات الضرورية في حال الحصار والقصف الجو

المدنيين والمباني المخصصة لالغراض الدينية والثقافية والفنون، كذلك العلوم 

   ).328، 2001جويلى (والمستشفيات، وأماكن تجمع الجرحى 

 تحقيق األخيرة على يتعين حتالل،اإل لقوة السلطة بانتقال أنه إلى 43 المادة أشارت كذلك

 في السارية القوانين احترام عليها يجب كما مكان،اإل قدر وضمانه العام والنظام األمن

 السارية القوانين ضمن عملها دون تحولالتي  الضرورة القصوى حاالت في إال البالد

  .)201 ،1998 األحمر للصليب الدولية اللجنة(

 غير األسلحة فحرمت القتال، وسائل على قيوداً الهاي الئحة وضعت فقد آخر جانب ومن

 المواد نصت حيث. المتفجر أو الدمدم ورصاص والحارقة، السامة، األسلحة مثل القانونية

 تلحق قتال وسائل اختيار في المطلق الحق القتال أطراف من ألي ليس أنه 23و 22

 جماعية، عقوبات أية إصدار يجوز الأنه  50 المواد أكدتو .بالمدنيين أو بالعدو الضرر

 جميع يكون أن يمكن ال أفراد ارتكبها أعمال سببب المدنيين السكان ضد غيرها أو مالية

  ).159 ،2006 الحق( جماعية بصفة عنها مسئولين السكان

 أكدت الصادرة عن أجسام األمم المتحدة، القرارات من العديد أن إلى اإلشارة وتجدر

 .الشرقية القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية المناطق على الرابعة جنيف اتفاقية انطباق
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تموز عام  9محكمة العدل الدولية كذلك أكدت في رأيها االستشاري الذي اتخذته بتاريخ ف

بحسب  –لى األرض الفلسطينية، حيث اعتبرتعجنيف الرابعة  على انطباق اتفاقية 2004

أن جنيف الرابعة قابلة للتطبيق على أي بلد محتل  -من القرار 101ما ورد في الفقرة 

حيث كانت إسرائيل واألردن أطرافاً في . من جهة سامية متعاقدةثر وفي حالة نزاع بين اك

كما وجدت المحكمة أن االتفاقية مطبقة . 1967نتهى النزاع المسلح عام االتفاقية عندما إ

الشرق من الخط األخضرن والتي في المناطق الفلسطينية التي كانت تقع قبل النزاع إلى 

رائيل؛ لذا لم يكن هناك حاجة إلى استقصاء حول حالة سقبل إ حتاللها أثناء النزاع منتم إ

 35.تلك األراضي فيما قبل
 

 انطباق عدم حول اإلسرائيلية اإلدعاءات كل نافياً قرار محكمة العدل الدولية جاء وبذلك

 القضايا من العديد الرأي هذا تناول كما الفلسطينية، األرض على اإلنساني الدولي القانون

 كذلك الفلسطينية، األرض في اإلسرائيلية المستوطنات مشروعية عدم مثل الجوهرية

 األرض من جزءاً الشرقية القدس اعتبار على المحكمة أشارت حيث القدس، قضية

 دولية، قوانين من الشرقية القدس على ينطبق ما كل على وأكدت المحتلة، الفلسطينية

 القاسم( للقدس القانوني الوضع يرتغي إلى الرامية اإلسرائيلية القرارات بطالن وبالتالي

2004، 4.(36  

                                                                 

 :أنظر برنامج هارفرد للسياسات اإلنسانية وأبحاث النزاعات -35
h,p://www.ihlresearch.org/opt/pdfs/briefing3299a.pdf ) 27/2/2010تمت الزيارة بتاريخ(   

العازل  الجدار بمشروعية من الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق 101،128،129، 92، 87أنظر الفقرات  -36
 تمت( pdf-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-http://wwwwicj.09 :ينية المحتلةفي األرض الفلسط

 ).19/5/2009بتاريخ الزيارة
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من خرق التفاقيات  -سرائيليله ممارسات اإلحتالل اإلكما أكد ذلك الرأي على أن ما تشك

 المنازل، وهدم المستوطنات، اإلغالق، وتوسيع بسياسة والتي تتمثل حقوق اإلنسان،

 - وغيرها والمدنيين ياناألع ضد المباشرة الهجمات شن كذلك للقوة، المفرط واالستخدام

   37.اإلنسان لحقوق المنافية الممارسات من

 بااللتزام إسرائيل دعوة األخرى، المتحدة األمم أجهزة قرارات من العديد تضمنت أيضاً

 للعام) 25-د( 2625 قرارها في العامة الجمعية أشارت فقد. الدولية والمواثيق بالقرارات

 والتعاون الدولية بالعالقات المتعلقة الدولي القانون ئمباد نبشأ إعالن" والمعنون 1970

 باستعمال التهديد عن ناشئ يكون لألراضي اكتساب ألي قانونية ال أنه" الدول بين فيما

  ).11 ،2004 القاسم" (استعمالها أو القوة

 اإلسرائيلي، حتاللاإل ممارسات 20/12/2001 في الصادر قرارها في الجمعية أدانت كما

  ).139، 2007أحمد ( الرابعة جنيف باتفاقية إسرائيل لتزامإ ضرورة على توأكد

 انطباق على في حينه اإلنسان لحقوق العديد من القرارات الصادرة عن لجنة أكدت أيضاً

 على القرارات تلك من ونذكر. المحتلة الفلسطينية األرض على اإلنساني الدولي القانون

 حيث والخمسين، السادسة دورتها في) 2000/6( رقم القرار الحصر؛ ال المثال سبيل

 ذَكرت كما. المحتلة الفلسطينية األرض على والهاي الرابعة جنيف انطباق على أكدت

 العامة الجمعية من كل عن صدرت والتي اإلسرائيلية، االنتهاكات تدين سابقة بقرارات

                                                                 

  .العازل في األرض الفلسطينية المحتلة ارالجد بمشروعية المتعلق الدولية العدل الرأي االستشاري لمحكمة أنظر -37
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 االنتهاكات أدان آلخرا هو اإلنسان حقوق ومجلس 38.األمن ومجلس اإلنسان حقوق ولجنة

في فقراته  إسرائيل حيث دعا ،2006 حزيران في المنعقدة األولى دورته في اإلسرائيلية

   39.اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني الدولي القانون بمبادئ االلتزام إلى 40و 39

 كدأ الثالثة دورته ففي لعمله، التالية السنوات في اإلسرائيلية لالنتهاكات إدانته وتكررت

 لبيت اإلسرائيلي القصف على ترتبةالم تلك السيما اإلسرائيلية، لالنتهاكات أدانته على

 قائمة سلطة بوصفها إسرائيل على يترتب أنه إلى أشار حيث. غزة قطاع في حانون

 الرابعة جنيف واتفاقية. الهاي قواعد مثل دولية صكوك بموجب مسؤوليات حتالل؛باإل

40.)206 ،2006 المواطن لحقوق المستقلة الهيئة( الحرب وقت ينالمدني بحماية تعلقةالم 
 

 أعاد .2008 العام نهاية مع غزة قطاع في حدثت التي اإلسرائيلية االنتهاكات وعقب

 الفلسطينية األرض على الدولي القانون انطباق على تأكيده مجدداً اإلنسان حقوق مجلس

 العام مطلع في المنعقدة التاسعة االستثنائية دورته في وذلك جنيف، اتفاقية السيما المحتلة

 جسيمة انتهاكات من به متقو عما الفوري الوقف إلى حتاللاإل سلطات دعا حيث ؛2009

 غزة، وقطاع الغربية الضفة في اإلغالق وسياسة العسكرية، كالهجمات الفلسطينيين، بحق

                                                                 

: منيسوتا لمكتبة االلكترونية الصفحة في 6/2000 اإلنسان حقوق لجنة قرار نص أنظر -38
6.htm-http://www.hrlibrary.ngo.ru/arab/COHR2000 )20/5/0920 بتاريخ الزيارة تمت.(  

: االنسان حقوق لمجلس األولى الدورة أنظر -39
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/Annual_Report_Ar.pdf )بتاريخ الزيارة تمت 

20/5/2009.(  

   ).20/5/2009 بتاريخ الزيارة تمت: (اإلنسان حقوق لمجلس الثةالث انظرالدورة -40
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 والمرافق المباني تدميرو. الطبية والطواقم الصحية، والمرافق المدنيين استهداف كذلك

   41.اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة المخالفات من وغيرها العامة،

 والثقافية الدينية الحقوق ضمان ضرورة على أكد 2009في العام ة العاشر دورته وفي

 كما يدين. الفلسطيني اإلنسان حقوق حترامإ إلى حتاللإ كسلطة إسرائيل ودعا للفلسطينيين،

 على المفروضة الصارمة والقيود اإلغالق، سياسة مثل اإلسرائيلية، ساتالممار بعض

 كما. حتاللاإل سلطة تمارسه الذي التراخيص منح نظام انتقد كذلك الفلسطينيين، حركة

 42.المحتلة الفلسطينية األرض في الدينية المواقع قدسية من تنال التي الممارسات تلك أدان

 األرض على الدولي القانون إنفاذ وجوب حول السابقة القانونية الدالئل بالرغم من

 بما االلتزام من للتنصل الحجج مند للعدي االسرائيلي االحتالل سلطات الفلسطينية تستند

حيث تتمثل الحجة األساسية لسلطة اإلحتالل اإلسرائيلي  .القانون ذلك عليها يفرضه

، حيث ترى 1967ها في سنة احتالل الفلسطينية قبل أن يتم لألرض بالوضع القانوني

حتالل الذي ال تكون فيه األرض نيف الرابعة ال تنطبق على نوع اإلسرائيل أن اتفاقية جإ

حتالل اإلسرائيلي تدعي أن وعليه فإن سلطات اإل. امي متعاقدالمحتلة تابعة لطرف س

تعاقد مي ملم تكونا تابعتين لطرف سا) بما فيها القدس الشرقية(قطاع غزة والضفة الغربية 

كما أن إسرائيل تدعي بأن هذه المناطق كانت محتلة  ماعندما فرضت سيطرتها عليه

                                                                 

  .)12/1/2009 بتاريخ الزيارة تمت( :اإلنسان حقوق لمجلس التاسعة االستثنائية الدورة أنظر -41

  :أنظر الدورة العاشرة لمجلس حقوق اإلنسان -42
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/131/22/PDF/G0813122.pdf?OpenElement 

  ).2009\6\1تمت الزيارة بتاريخ (
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ونتيجة لذلك لم تكن  1948.43باألساس من قبل كل من مصر واألردن في حرب عام 

أي . 1967ولغاية العام  1948لمصر واألردن سلطة فعلية على هذه المناطق من العام 

. رض الفلسطينية لم تطرد دولة ذات سيادة على تلك األرضأن اسرائيل في احتاللها لأل

لذا فإن اسرائيل ال تعتبر نفسها قوة احتالل بالمفهوم الذي جاء في نص اتفاقية جنيف 

 44".راضي ذات سيادة مفقودةأ"حيث اطلقت عليها تسمية . لرابعةا
 

 القرار" سكرياًع قراراً 7/6/1967 تاريخب تجدر اإلشاة إلى أن إسرائيل كانت قد أصدرت

 في المدنيين بحماية يتعلق فيما الرابعة جنيف أحكام تطبيق وجوب تضمن والذي ؛"3 رقم

 في 144 بالقرار واستبداله إلغائه تم ما سرعان أنه إال ،القضائية المرافعات

 كما. الفلسطينيين على المدنيين الرابعة بعدم انطباق اتفاقية جنيف القاضي 22/10/1967

 ال الرابعة جنيف اتفاقية أحكام أن" بالقول األخير قرارها بموجب حتاللاإل تسلطا عللت

 ما وإن العسكرية، القيادة وتعليمات اإلسرائيلي القانون على واألفضلية بالسمو تتمتع

 الرابعة، االتفاقية انطباق إلى إشارة من 3رقم  القرار أو المنشور من 35 المادة تضمنته

  ).128 ،2006 الحق" (إلغاؤها تم لذا الخطأ، بطريق جاء إنما

 على قانونياًعة الراب جنيف أحكام اتفاقية تطبيق ترفض اإلسرائيلية العليا المحكمة إن

 بين فرق هناك أنه على. المدنيين على عملياً تطبيقها إلى وتدعو، الفلسطينية األرض

                                                                 

كما صادقت األردن على نفس . 1952تشرين أول للعام 10بتاريخ  1949صادقت مصر على اتفاقيات جنيف للعام  -43
: للمزيد انظر. 1951للعام ايار  29االتفاقيات في 

h,p://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P%20 ) 5/4/2010تمت الزيارة بتاريخ .(  

تمت الزيارة بتاريخ ( http://www.hpcrresearch.orgأنظر برنامج هارفرد للسياسات اإلنسانية وأبحاث النزاعات  -44
5/4/2010(.  
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 المحاكم إمكانية معد في الفرق هذا يكمن حيث عملياً، تطبيقها وبين قانونياً تطبيقها

 مما االتفاقيات تلك تطبيق يخص بما قضائياً التنفيذية السلطة أعمال مراجعة اإلسرائيلية

ومن جانب . قانونية مساءلة دونالفلسطينيين  المدنيين حقوق انتهاك فرصة زيادة يعني

سرائيل على تطبيق جنيف الرابعة على األرض الفلسطينية؛ آخر؛ فإنه رغم اعتراضات إ

رفي إنها تعترف بسريان األحكام الواردة في قواعد الهاي، باعتبارها جزء من القانون العف

  45).2004 خليل( الدولي

  اإلنسان الدولي لحقوق القانون: الثاني المطلب

من  مجموعة على ويشتمل. العام الدولي جزءاً من القانون اإلنسان حقوق قانون يعد

 إنماء إلى بدوره ويسعى. المختلفة وحرياته اإلنسان، حقوق حماية إلى تهدفالتي المعايير

 حين في. الحرب أو السلم وقت سواء األوقات، كل في حقوقه وضمان اإلنسان، ورفاهية

 مقتصراً يكون تطبيقه أن كما. الدولية والمعاهدات واالتفاقيات اإلعالنات في معاييره تتمثل

 أراضيها على مقيمين أو أفراد من طنيهاموا مع ما اتفاقية في الطرف الدولة عالقة على

  ). 110، 2001جويلى (

 الدولي العهد في يتمثل بها، االلتزام إسرائيل على الواجب اإلنسان حقوق اتفاقيات أهم لعل

 في عليه صادقت والذي ،1966 للعام والثقافية واالقتصادية االجتماعية بالحقوق الخاص

 بالتمتع فرد كل حق أهمها من الحقوق، من ديدالع العهد هذا تناول وقد .1991 العام

                                                                 

 :للمزيد انظر برنامج هارفرد لدراسة السياسات اإلنسانية وأبحاث النزاعات -45
arch.org/opt/pdfs/briefing3301a.pdfhttp://www.ihlrese ) 4/4/2010تمت الزيارة بتاريخ(   



 

 

44 

 

 كذلك .12 المادة بحسب ذلك والعقلية، والجسدية، النفسية، الصحة من مستوى بأعلى

 يكفل بما العيش سبل وإتاحة كافي، ومعيشي اقتصادي بمستوى التمتع إلى 11 المادة دعت

 في ورد ما بحسب للجميع التعليم حق على العهد هذا يؤكد كما. المستوى ذلك تحقيق

   46.)29، 2009الحق ( 13،14،15 المواد

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد على العام وبنفس أيضاً إسرائيل صادقت

 لهذه المتضمنة الحقوق من العديد حماية عليها إلزاماً ذلك بموجب وأصبح ،1966 للعام

 حق على العهد هذا من السادسة المادة تأكد فقد. لسيطرتها الخاضعين للمدنيين االتفاقية

 العهد هذا أن حين في تعسفاً، حياته من شخص أي حرمان يجوز فال الحياة، في اإلنسان

 حرمان اعتبر حيث ذلك، من أبعد إلى ذهب بل الحق، هذا على التأكيد حد عند يقف لم

 أو التعذيب ظرح آخر، جانب ومن. الجماعية اإلبادة جرائم أحد تعسفاً شخص ألي الحياة

 نفس من السابعة المادة بموجب ذلك بالكرامة، الحاطة الالانسانية أو القاسية المعاملة

 االعتقال ومنع الحرية، في الحق على التأكيد إلى 14 المادة في العهد ودعا. العهد

 المحرومين معاملة وحسن القضاء، نزاهة ضمان إلى دعت فقد 10 المادة أما التعسفي،

   47.)29، 2009الحق (ة الحري من

                                                                 

: منيسوتا لمكتبة االلكترونية الصفحة على واالقتصادية االجتماعية بالحقوق الخاص العهد نص أنظر -46
htmhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002. )12/4/2009 بتاريخ الزيارة تمت.(  

 :منيسوتا لمكتبة االلكترونية الصفحة على والسياسية المدنية بالحقوق الخاص العهد نص أنظر -47
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html )12/4/0920بتاريخ  الزيارة تمت.(  
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 .12 المادة ذلك على أكدت حيث العهد، هذا بموجب للفلسطينيين مكفولة أيضاً التنقل حرية

 االعتراف في والحق والرأي، المعتقد بحرية المتمثلة الشخصية للحرية باإلضافة

 وادالم كفلتها التيو الخاصة، األسرية الحياة على الحفاظ في والحق القانونية، بالشخصية

 في المشتركة األولى المادة عليه أكدت ما أهم كان وقد. العهد من 26 ،19 ،18 ،17 ،16

 أي حرمان وعدم مواردها على والسيطرة مصيرها، تقرير في الشعوب حق هو العهدين

  48.عيشه أسباب من شخص

 بعد ذلك ،1989 للعام الطفل حقوق اتفاقية بموجب مكفولة الفلسطيني الطفل حقوق كافة

 مثل أساسية حقوق االتفاقية هذه كفلت حيث. 1991 العام في عليها إسرائيل صادقت نأ

 والحماية المالئم، التعليم في والحق االتفاقية، من 6 المادة بموجب وذلك الحياة، في الحق

 29، 19،28 المواد في ورد ما على استناداً وذلك أشكالها، بكافة واإلساءة التعذيب من

 حيث االتفاقية، هذه من نصيباً الالجئ للطفل كان آخر، جانب ومن. ةاالتفاقي من 37،

 اإلنسانية، والمساعدة الحماية مثل حقوق من الالجئ للطفل ما على 20 المادة أكدت

 كفلت 25و 24 فالمواد. الطفل حقوق اتفاقية في المتضمنة الحقوق بجميع لتمتعه باإلضافة

 متابعة ضمان مع والنفسي الطبي العالج وفيروت صحي، مستوى بأعلى بالتمتع الطفل حق

 باحترام المتعاقدة األطراف تعهد إلى 38 المادة ودعت. دوري بشكل له المقدم العالج

 المادة فهذه االحتالل، أو المسلحة النزاعات ظل في المطبقة اإلنساني الدولي القانون قواعد

                                                                 

  .منيسوتا لمكتبة االلكترونية الصفحة على والسياسية المدنية بالحقوق الخاص العهد نص أنظر -48



 

 

46 

 

 المدنيين السكان بحماية االلتزام ضرورة من الرابعة جنيف اتفاقية في ورد ما على تُؤكد

   49.)29، 2009الحق (المسلحة  المنازعات في

 ضد التميز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على 1991العام  بذات إسرائيل صادقت كما

 الفلسطينية المناطق كافة على االتفاقية هذه أحكام بتطبيق ملزمة أصبحت وبذلك المرأة،

 دولة مواطني من كغيرهم للفلسطينيين تكفل االتفاقية هذه نأ على. لسيطرتها الخاضعة

 الجنسية، اكتساب أو السياسية، بالمشاركة كحقها للمرأة مختلفة حقوقاً اإلسرائيلي االحتالل

 والتنقل، بالعمل، كحقها أخرى لحقوق باإلضافة. 9 المادة بموجب ذلك بها واالحتفاظ

 بالتعليم حقها كذلك. 12و 11 المواد إليه تشير ام بحسب الصحية والرعاية بالحماية وحقها

   14.50 المادة بموجب مالئم معيشي بمستوى بالتمتع وحقها .10 المادة بموجب

 عليها وجب العنصري؛ التميز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على بمصادقتها أيضاً

 تعزيز كذلك ،العنصري التميز أشكال جميع على القضاء سياسة تعزيز احتالل كسلطة

 األولى المادة تتضمنه ما بحسب ذلك الواحدة؛ الدولة حدود في األجناس جميع بين التفاهم

 التميز تعزز أفكار أو ممارسات أية وحظر بمنع التعهد عليها ويجب. االتفاقية من

 على 5 المادة وتفرض كما. االتفاقية من 4، 3، 2 المواد ذلك كفلت حيث العنصري،

 حياة على واألمن كالمساواة، واالجتماعية السياسية الحقوق بكافة التمتع افاألطر الدول

                                                                 

 :منيسوتا لمكتبة االلكترونية الصفحة على الطفل حقوق اتفاقية نص أنظر -49
6.htmlhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/b02 )12/4/2009يتاريخ  الزيارة تمت.(  

 :منيسوتا لمكتبة االلكترونية الصفحة المرأة ضد التميز أشكال جميع على القضاء اتفاقية نص أنظر -50
http://wwww1umn.edu/humanrts/arab/b022.html )21/4/2009بتاريخ  الزيارة تمت.(  
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 التعليم ميادين في المساواة إلى باإلضافة. العادلة القضائية المحاكمة كذلك األشخاص،

   51.والتعبير الدين حرية ضمان مع العمل، وحرية والعمل، والصحة

انطباق قانون  أكدت المتحدة األمم جسامأ من العديد عن الصادرة القرارات من العديدإن 

 فلجنة قراراتها؛ من العديد عبر ذلك .حقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية المحتلة

 اعتبرت حيث المختلفة، لالتفاقيات المنتهكة اإلسرائيلية الممارسات أدانت اإلنسان حقوق

 للمنازل، هدم أو متلكاتهم،ومصادرةُ  للفلسطينيين، تعذيب من االحتالل سلطات به تقوم ما

 االتفاقيات، من للعديد خرقاً اإلنسانية؛ والمساعدات والبضائع المدنيين حركة تقييد كذلك

. والثقافية واالجتماعية االقتصادية، بالحقوق الخاص والعهد التعذيب، مناهضة كاتفاقية

  52.والسياسية المدنية بالحقوق الخاص العهد كذلك

معنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية في مالحظاتها الختامية كما أدانت اللجنة ال

ممارسات اإلسرائيلية كاالغالق، ال 1998على التقرير األولي المقدم من اسرائيل في العام 

كذلك استمرار سياسة مصادرة . ثره على الرعاية الصحية، والتعليم للمدنيين الفلسطينيينوأ

. المياه الجوفية لصالح توسيع ودعم المستوطنات اإلسرائيلية السيطرة علىاألراضي و

                                                                 

 منيسوتا لمكتبة االلكترونية الصفحة على العنصري التميز أشكال جميع على القضاء اتفاقية نص أنظر -51
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/bo10.html )12/4/2009 بتاريخ الزيارة تمت .(  

 . والخمسون السادسة دورتها في 2000/6 اإلنسان حقوق ةلجن أنظر قرار -52
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من  الفلسطينيين في القدس، حيث يحرم هؤالءباإلضافة إلى تعرضها لوضع المدنيين 

  53.تمتعهم بحقوقهم اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية

 على يةوالثقاف واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة من المقدم التعليق في

 بالحقوق الخاص العهد من 15-1 بالمواد المشمولة الحقوق حول إلسرائيل األولي التقرير

 رقم الوثيقة في اللجنة أكدت ؛1999 العام في والثقافية واالجتماعية االقتصادية

E/1999/22 من جميع على واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص العهد انطباق على 

 سلطات استمرار أدان وبالتالي. اإلسرائيلي االحتالل لسلطات عليةالف للسيطرة يخضعون

. المحتلة الفلسطينية األرض في واالجتماعية االقتصادية الحقوق إعمال بإعاقة االحتالل

 التشريد وسياسة باإلغالق المتمثلة االحتالل ممارسات على المترتبة اآلثار إلى أشار كما

 الحقوق تمس التي الممارسات من وغيرها البيوت، وهدم الفلسطينية، اُألسر شمل وتشتيت

  54.العهدان يتناولها التي األساسية

 كامل بتطبيق إسرائيل التزام ضرورة إلى السابقة اللجنة دعت مارساتالم تلك كل ظل في

 من أكانوا سواء ليسطرنها يخضعون من لجميع المعاملة في متساوي وبشكل للعهدين،

 على مجدداً وأكدت. إسرائيل احتلتها التي األراضي سكان من أو لةالمحت الدولة مواطني

 مالحظاتها في اللجنة قدمته آخر تعليق خالل من السابقة، الوثيقة في تعليق من ورد ما

                                                                 

أنظر المالحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية على التقرير األولي المقدم من  -53
تمت الزيارة بتاريخ (  ESCR1999.html-.edu/humanrts/arabic/Israelh,p://www1.umn:اسرائيل

3/4/2010 .(  

  ).20/5/2009بتاريخ  الزيارة تمت( E/1999/22 :cn.html-s.no/library/is-http://www.e الوثيقة نص أنظر -54
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 الوثيقة في ورد ما بحسب ذلك ؛2004 العام في إسرائيل تقرير على الختامية

E/2004/22.55   

 تقارير من العديد على االتفاقيات لجان لبعض الختامية المالحظات برتاعتُ أيضاً

 من اإلسرائيلي االحتالل سلطات على يفرض ما تثبت التي الدالئل أهم أحد إسرائيل؛

 لجنة عن الصادرة الختامية فالمالحظات. المحتلة الفلسطينية األرض سكان تجاه التزامات

 إسرائيل تقارير على داًر جاءت والتي ،1998 العام في العنصري التمييز على القضاء

 رأت حيث السابقة، للبنود إسرائيل مخالفات إلى أشارت والتاسع؛ والثامن السابع الدورية

 من إليه أشارت ما على المالحظات تلك تؤكد كما. االتفاقية بنود إلعمال وإعاقة خرقاً فيها

 السكان افةك اإلسرائيلية التقارير تشمل أن ضرورة حول سابقة، تقارير على مالحظات

 المناطق جميع على االتفاقية هذه أحكام تنفيذ مسؤولية تتحمل أنها كما. لواليتها الخاضعين

   56.الفعلية سيطرتها عليها مارستُ التي

 الرأي خالل من اإلنسان، حقوق لقانون المتضمنة االتفاقيات انطباق التأكيد تم كما

 طوال الفلسطينيين بحق المرتكبة اتاالنتهاك كافة. الدولية العدل لمحكمة االستشاري

 والتي االسرائيلية، االنتهكات ألغلب القرار تعرض فقد اإلسرائيلي، االحتالل سنوات

 والعمل، التعليم لحق انتهاكات من الفاصل الجدار بناء على يترتب ما بأهم لخصها

 ملش وتشتيت التنقل، وحرية. والصحة السكن، حق كذلك. الالئق المعيشي والمستوى
                                                                 

  ).20/5/2009تمت الزيارة بتاريخ : (E/2004/22أنظر نص الوثيقة  -55

بتاريخ  الزيارة تمت( cn.html-s.no/library/is-http://www.e :االلكتروني الرابط على الوثيقة نص أنظر -56
20/5/2009.(  



 

 

50 

 

 ومنح المستوطنات توسع عبر العنصري؛ التميز مارسةم إلى باإلضافة. الفلسطينية األسر

 لهذه األصليين السكان حساب على ذلك فيها؛ والسكن المحتلة، لألرض العودة حق اليهود

 للشعب المصير تقرير حق الرأي ذلك عليها أكد التي الحقوق أهم أن على. األرض

حق تقرير المصير على ما دعت االستشاري حول لمحكمة برأيها الفلسطيني، حيث أكدت ا

ولى المشتركة في ق األمم المتحدة، كذلك المادة األمن ميثا 22إليه الفقرة األولى من المادة 

العهد الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية 

   57.والثقافية

 بل ،عليها مصادقتها بموجب فقط ليس السابقة، بالمواثيق نفسها يلإسرائ َألزمت وقد هذا

 على آنذاك مشروطاً كان يثح 1949.58 عام المتحدة األمم لهيئة انضمامها بموجب كذلك

 ميثاق يتضمنه ما بتنفيذ ملتزمة تكون وأن للسالم، محبة دولة تكون أن دولة، أي انضمام

 عرفياً، الملزمة القوانين أحد باعتباره اإلنسان، قلحقو العالمي واإلعالن المتحدة، األمم

 بموجب األمن مجلس أكد. المختلفة المواثيق كفلتها التي اإلنسان حقوق لكافة والمتضمن

 أوصى قد وعليه السابقة، بالشروط تتمتع دولة إسرائيل أن على 1949عام  69القرار

 دورتها في 273 رقم العامة معيةالج قرار فصدر. إسرائيل عضوية بقبول العامة الجمعية

                                                                 

: ازلالجدار الع بمشروعية المتعلق الدولية العدل محكمة فتوى نص أنظر -57
http://daccessdds.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/044/44/IMG/NR00444.pdf )بتاريخ الزيارة تمت 

23/4/2009.( 

انظر . 1949أيار  11لمتحدة بتاريخ انضمت اسرائيل لمنظمة األمم المتحدة بموجب توقيعها على ميثاق االمم ا -58
http://www.un.org/ar/members ) 8/4/2010تمت الزيارة بتاريخ(   
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 بموجبه تعهدت حيث المتحدة، األمم هيئة في عضواً إسرائيل بقبول 1949 العام في الثانية

   59.تعزيزها على والعمل اإلنسان، حقوق باحترام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

: أنظر نص قرار الجمعية العامة حول قبول إسرائيل عضواً في األمم المتحدة -59
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/44/IMG/NR004444.pdf?OpenElemen

t ) 23/4/2009تمت الزيارة بتاريخ.(  
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االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان بموجب القانون : الثاني المبحث

   الدولي

 ظل في الفلسطينيون لها يتعرض التي االنتهاكات أهم على الوقوف مبحثال هذا في سيتم

 على تنطبق أحكام من الدولية المواثيق كفلته ما مع تتنافى والتي اإلسرائيلي، االحتالل

  . االحتالل لسيطرة الخاضعين المدنيين السكان

 األرض يف اإلسرائيلية االنتهاكات جميع حصر باإلمكان ليس أنه إلى اإلشارة تجدر

 كافة وتمس كثيرة فهي االنتهاكات؛ تلك كافة يغطي ال النوع هذا من فبحث الفلسطينية؛

 لحياة تهديداً األكثر االنتهاكات بعض على الوقوف سيتم لذا. الفلسطينيين حياة جوانب

 انتهاكو التعذيب،ك الخاصة اإلجراءات عمل ضمن الوقت بذات تدخل والتي الفلسطينيين،

 العنصري، والتمييز الدينية، الحرية ممارسة في الحق انتهاك كذلك والمرأة، الطفل حقوق

 باإلمكان التي الحقوق من وغيرها الصحية، بالرعاية والحق السكن، في الحق وانتهاك

  .الخاصة اإلجراءات بموجب وتوثيقها رصدها

 اكاتنتهاإل رصد مجال في ناشطة حقوقية لمنظمات أدبيات على االعتماد وسيتم هذا

 لتلك أشارت أممية وتقارير لقرارات باإلضافة الفلسطينية، األرض في اإلسرائيلية

 الدولية المواثيق بأحكام إسرائيل لتزامإ وجوب على بدورها أكدت والتي نتهاكات،اإل

  . اإلنسان لحقوق
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  الفلسطيني اإلنسان لحقوق اإلسرائيلية أبرز االنتهاكات: األول المطلب

 من سلسلة 1967 العام في لها اإلسرائيلي حتاللاإل بداية منذ سطينيةالفل األرض شهدت

 في االنتهاكات هذه وتيرة تصاعدت وقد. الدولي لقواعد القانون المتواصلة االنتهاكات

 اعتبرت وقد. 2000 عام أيلول في األقصى انتفاضة اندالع مع السيما األخيرة، العقود

 بموجب المكفولة األساسية الفلسطينيين لحقوق خرقاً ة؛نظموالم تكررةالم نتهاكاتاإل تلك

 حتاللاإل قبل من انتهاكها تم التي الحقوق أبرز أن على الدولية، المواثيق غالبية

 :هي اإلسرائيلي

  الحياة في الحق – 1

 حيث المحتلة، الفلسطينية لألرض احتاللها منذ حق الفلسطينيين في الحياة إسرائيل تنتهك

 على تلك انتهاكاتها تنفيذ في واعتمدت. المجال هذا في نتهاكاتاإل من ديدالع اقترفت

 الذي التناسبية مبدأ بخالف ذلك متناسبة، غير بصورة الحربية وقوتها إمكاناتها توظيف

 حتالللإل األخيرة السنوات شهدت وقد. الحروب خالل اإلنساني الدولي القانون إليه دعا

 وصل إذ. مختلفة ظروف في حياتهم فقدوا الذين لسطينيينالف الضحايا عدد في رتفاعاًإ

 من غالبيتهم في هم فلسطيني، 515 إلى 2005 ولغاية 2000 العام بين ما الضحايا عدد

 وذلك. تعليمهم أماكن أو سكنهم أو عملهم، أماكن في تواجدهم خالل قتلوا الذين المدنيين

وقد ارتفعت حصلية . السكنية التجمعات على حتاللاإل جيش يشنها عشوائية بهجمات

سقط  2008، ففي العام 2005ضحايا اإلعتداءات اإلسرائيلية في السنوات التالية للعام 

أكثر من خمسين فلسطيني في الضفة الغربية، وذلك في أوقات لم تشهد مواجهات مباشرة 
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حق ؛ ال213 ،2006 المواطن لحقوق المستقلة الهيئة( مع سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي

2009 ،8 ،18 ،30(.  

 2008حتالل اإلسرائيلي في نهاية العام ا سلطات اإلوفي الحرب اإلسرائيلية التي نفذته

. نينياحداً؛ أدت إلى قتل مئات الفلسطيعلى غزة، والتي استمرت لفترة لم تتجاوز شهراً و

للتحقيق وفدة مم المتحدة المإلى أن ما حصلت عليه بعثة األ 60حيث يشير تقرير غولدستون

. 1417 - 1387راوح ما بين سرائيلية تشير إلى أن عدد الضحايا قد تفي نتائج الحرب اإل

ختلف عدد مب اعترفتسرائيلية ار التقرير ذاته إلى أن حكومة اإلحتالل اإلشفي حين أ

خرين في غارات جوية آ 5300باإلضافة لجرح ما يقارب  61.فلسطيني 1166وصل إلى 

؛ هم في معظمهم من المدنيين وأفراد الشرطة المدنية الذين يعتبرون تعددةوبرية وبحرية م

استهدفت مدنيين كانوا يحاولون فقد . من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي اإلنساني

خرين كانوا يحتمون بمقرات األمم المتحدة إلغاثة وآ من منازلهم ألماكن أكثر أمناً،الفرار 

 االنتهاكات هذه لمثل تعرضاً الفئات أكثر أن إلى ويشار 62.نوتشغيل الالجئين الفلسطينيي

 على سرائيليةاإل العسكرية الحمالت أحد في أنه إلى يشار إذ واألطفال، النساء من هم

 ضحية راحوا الذين عدد بلغ قد 2008 آذار 3 ولغاية شباط 27 بين ما الفترة في غزة،
                                                                 

التابعة لألمم  رئيساً للجنة التحقيق 2009عين من قبل مجلس حقوق االنسان في نيسان عام . قاضي جنوب افريقي -60
كانون أول  27المتحدة في التحقيق في انتهاكات جيش االحتالال اإلسرائيلي خالل حربه على غزة في الفترة الواقعة ما بين 

   .2009كانون ثاني عام  18ولغاية  2008عام 

 h,p://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-: انظر تقرير غولدستون -61

48_ADVANCE1.pdf-12-HRC ) 8/4/2010تمت الزيارة بتاريخ.(  

:  أنظر تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة -62
 -48-12-HRC-h,p://www2.ohchr.org/English/bodies/hrcouncil/docs/12session/A

ADVANCE1_ar.pdf ) 2/3/2010تمت الزيلرة بتاريخ.(   
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 آخرين خمسين من أكثر وجرح ،طفل 33 بينهم من فلسطيني 117 اإلسرائيلي القصف

  ).2008 فلسطين فرع - األطفال عن للدفاع العالمية الحركة(

  القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب من الحماية حق - 2

لى تدعو إ اتفاقيات في تعاقدها رغم االنتهاكات هذه سرائيليسلطات اإلحتالل اإل تُمارس

  ).19 ،2007 اإلنسان لحقوق الفلسطيني مركزال( ضمان حماية العديد من حقوق اإلنسان

 عشرات سرائيل رغم تعاقدها في اتفاقية مناهضة التعذيب تنتهك حقوق الفلسطينيين منذفإ

 المناطق كافة في باستمرار بها تقوم التي واالعتقال المداهمة حمالت خاللمن  السنين

 دولياً، المكفول الشخصية لىع األمان في الفلسطينيين حق تنتهك حيث. المحتلة الفلسطينية

 أوقات في الغالب في وتكون إنذار، سابق بدون والبيوت المؤسسات، مداهمة خالل من

 أصحابها واستخدام المباني، تلك بمحتويات والعبث التخريب خاللها يتم الليل، من متأخرة

ام فبحسب تقرير بعثة تقصي الحقائق في الحرب على غزة في نهاية الع. بشرية كدروع

حتالل اإلسرائيلي عدد كبير من المدنيين كدروع بشرية، اإلسلطات  استخدمت 2008

غية انتزاع معلومات عن مقاتلين واستجوبت الرجال منهم في ظل التهديد بالقتل ب

 63.فلسطينيين
 

 .األطفال وترهيب والشتم، بالضرب المدنيين الفلسطينيين على في الضفة الغربية تعتديو

 وأطفال نساء من البيوت تلك أصحاب يترك عقابية، أو أمنية تكون قد وكإجراءات

العراء، وفي أوضاع مزرية يحرمون في ظلها من  في منازلهم خارج طويلة لساعات
                                                                 

  . اع في غزةأنظر تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النز -63



 

 

56 

 

 السماح دون القارص، البرد ليال في السيما الطعام والشراب وفي ظل عوامل جوية سيئة،

 من واحدة غرفة في األسر لكت أفراد يحاصر أخرى أحيان وفي. منازلهم بدخول لهم

 كل. السن كبار أو والنساء األطفال حتياجاتال مراعاة ودون طويلة لساعات المنزل غرف

 المواثيق عليها نصت التي اإلنسانية للكرامة مراعاة دون تتم المهنية الممارسات هذه

  64.)9، 2007مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ( الدولية

 باتت التي العسكرية؛ الحواجز على هينةوالم السيئة المعاملة من النوع هذا سيمار أيضاً

 طويلة لساعات المدنيين السكان احتجاز يتم ما فكثيراً. الفلسطينيين حياة في يومياً واقعاً

. الفلسطينية المدن أوصال قطعت احتاللية عسكرية حواجز عبر بالمرور لهم السماح دون

 عبورهم قبل وأهانتهم حتاللاإل جنود الستفزازات انتظارهم خالل هؤالء يتعرض إذ

 الهيئة( انتظار طول بعد أتوا حيث من العودة بعضهم على يفرض حين في. الحواجز

  ).214 ،2006 المواطن لحقوق المستقلة

 به تقوم فيما تتجلى السيئة والمعاملة التعذيب في اإلسرائيلية مارساتالم أبرز ولعل

 العليا المحكمة أجازت فقد. السجون في الفلسطينيين عتقلينالم بحق لحتالاإل سلطات

 كالهز، وجسدي نفسي ضغط أساليب استخدام 1996 العام في األمن ألجهزة اإلسرائيلية

 والتقيد بالضرب أو جداً، منخفضة أو مرتفعة حرارة لدرجات عتقلينالم تعريض أو

 مارسي الذي النفسي والضغط للتهديد افةباإلض النوم من الحرمان كذلك طويلة، لفترات

 من وغيرها الصاخبة، الموسيقى باستخدام أو بذويهم بالتنكيل تهديدهم مثل عتقلينالم بحق

                                                                 

  . أنظر بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة -64



 

 

57 

 

التعذيب مارساتم من اعترافات انتزاع بهدف ذلك. دولياً حرمةالم أعمال حول عتقلينالم 

ألسير وحقوق اإلنسان مؤسسة الضمير لرعاية ا( الحدوث وشك على أو حدثت هجومية

  .)227 ،2006 المواطن لحقوق المستقلة الهيئة ؛12 ،2007

  التنقل حرية في الحق -3

 ضد ستخدمةالم الجماعية العقوبات أشكال أكثر من الحركة على المفروضة القيود تعد

 باعتبارها المدنيين السكان حياة على ضرراً االنتهاكات أكثر من هذه تعدكما . الفلسطينيين

 ما مع يتنافى بما يحدث ذلك كل. اليومية الحياتية واحتياجاتهم هؤالء تواصل دون تحول

 والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص العهد من 12 كالمادة الدولي القانون أحكام في ورد

 ).163 ،2006الحق ( الرابعة جنيف اتفاقية من 33 والمادة

عدة بفرض نظام من القيود على التنقل في سرائيلي منذ سنوات تقوم سلطات اإلحتالل اإل

فالتنقل في هذه األرض يقيده مزيج من العقبات المادية . األرض الفلسطينية المحتلة

كذلك التدابير اإلدارية مثل بطاقات الهوية . كالحواجز ونقاط التفتيش والجدار الفاصل

حيث . ول والخروجوتصاريح التنقل وتحديد مكان اإلقامة والسياسات المتعلقة بالدخ

لكيتها من الفلسطينيين زعت ميرفض السماح للفلسطينيين من الوصول لمناطق فلسطينية نُ

مناطق للتدريب كأو الستخدامها  العازل، الجدارالستكمال بناء وأ ،سواء لبناء المستوطنات
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وعليه فإن مئات . أو كطرق للربط بين المناطق السابقة ،العسكري أو قواعد عسكرية

 65.لفلسطينيين يخضعون لقيود مشددة في التنقلا

 إلى وصولهم فمنعت الفئات، كافة من الفلسطينيين حركة تقيد إلى إسرائيل عمدت لقد

. العالج تلقي ألماكن الوصول من منعهم إلى باإلضافة. تعليمهم وأماكن عملهم أماكن

 الغربية الضفة متقس حيث الفلسطينية، للمناطق محكم فصل خطة تنفيذها خالل من وذلك

إلى كانتونات تجعل مواصلة األنشطة اليومية المختلفة للسكان أمراً عسيراً في معظم 

ق الطبية أمراً صعباً، فبفعل اإلغالقات المستمرة باتت الحركة من وإلى المراف. األحيان

ففي غزة يواجه المرضى . ثراً على معاناة المرضى من السكان المدنيينمما يترك أ

ضافة لصعوبة الحصول على خروج لتلقي العالج خارج غزة، باإلة كبيرة في الصعوب

إذ أن الكثير من هؤالء المرضى يخضعون الستجوابات قاسية . تصاريح ألغراض طبية

 م للحصول على تصاريح بهدف العالج،من قبل جهاز األمن اإلسرائيلي أثناء محاولته

لحين يتم تزويد جهاز األمن  طويالًوفي كثير من األحيان يضطر هؤالء لالنتظار 

   66.بمعلومات كافية حولهم، أو قد يطلب منهم التعاون مع أجهزة األمن اإلسرائيلية مستقبالً

ظل مثل هذه المعيقات يضطر الكثير من الفلسطينيين التخلي عن فرصة العالج خارج في 

ذين فقدو حياتهم فقد بلغ عدد ال. غزة رغم ما ينطوي على ذلك من عواقب صحية خطيرة

                                                                 

  . أنظر بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة -65

حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام : 25/8/2008أنظر الدورة الثالثة والستون للجمعية العامة  -66
1967:   

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/489/86/PDF/N0848986.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 
  ). 22/3/2010تمت الزيارة بتاريخ (
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عدم السماح لهم بالسفر للعالج في الخارج حتى نهاية العام نتيجة الحصار على غزة، و

، 2008المستقلة لحقوق اإلنسان  الهيئة(إمرأة  81طفل و 57، منهم 274قرابة  2008

35 .(  

حيث . ن ال يختلف كثيراً عما هو الحال في غزةينيفي الضفة الغربية وضع الفلسطي 

وزعة على مداخل سرائيلية المختلفة نتيجة للحواجز اإلالفلسطينيون عقبات ميواجه 

تجاوزت الحواجز اإلسرائيلية  2007المحافظات، والمدن، والقرى الفلسطينية، فحتى العام 

حاجزاً منها تتركز في مدينة  18 حاجزاً ثابتاً، 102الغربية في مختلف مناطق الضفة 

ذلك عدا عن قيام . حاجزاً 106المؤقتة وصلت ألكثر من  في حين أن الحواجز. الخليل

غالق الطرق التي تصل عيقات أخرى تعمل على إسلطات اإلحتالل اإلسرائيلي بوضع م

. مكعبات الباطون، والبوابات الحديديةوبالشوارع الرئيسة، ذلك بواسطة السواتر الترابية، 

يتقف أمام حركة المدنيين خرى ود أعيقات المادية قيضاف على مثل هذه الحواجز والم

املة تتمثل بالفحوصات وعمليات التفتيش على الحواجز، إلى جانب المعالفلسطينيين 

غالقات وبصورتها المستمرة باتت تشكل شك فيه أن هذه اإلومما ال. نتظارهينة واإلالم

طلبة عائقاً ينعكس على كافة مجاالت حياة السكان الفلسطينيين وخصوصاً المرضى وال

 من الكثير وفي. طويلة لساعات الحواجز هذه على هؤالء والموظفين منهم، حيث ينتظر

 في كثيرة أحيان في ووعرة طويلة، ولمسافات التفافية، طرق إتباع إلى يضطرون األحيان
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 لحقوق المستقلة الهيئة( العالج أو العمل أماكن أو دراستهم أماكن إلى الوصول سبيل

  67.)48 ،2006 المواطن

تصادي حتالل اإلسرائيلي على النشاط اإلقمارسها سلطات اإلغالقات التي تُكما تنعكس اإل

ففي الضفة . غالقات أصبحت مواصلة هذا النشاط أمراً عسيراًللفلسطيننين، وبفعل هذه اإل

الغربية اعتبرت مدينة نابلس لسنوات طويلة المركز التجاري للفلسطينيين، وبفعل الحواجز 

حتى  - ض النشاط االقتصادي لمدينة نابلستشديد الخناق على المدينة، انخفالعسكرية و

ن الوضع ذاته تعاني منه مدينة الخليل التي على أ%. 50بحوالي  - 2008ية العام نها

تعتبر أيضاً مركزاً تجارياً فلسطينياً مهماً، حيث حالت الحواجز العسكرية المنتشرة في 

ي البلدة القديمة من مواصلة النشاط االقتصادي مدينة الخليل؛ وعلى وجه الخصوص ف

68.للعديد من التجار الذين يقيمون في هذه المدينة
 

 داخل الفلسطينيين تنقل على يقتصر لم التنقل حرية من الفلسطينيين حرمان أن كما 

 الفلسطينية األرض غادرةم من الفلسطينيين مئات لمنع يمتد هو وإنما الفلسطينية، األرض

فبحسب احصائيات ينشرها مركز الدفاع عن الفرد في مدينة القدس، حيث  ختلفة،م بذرائع

من قبل مواطنين تمنعهم  يشار إلى أن المركز يتابع سنوياً عشرات الشكاوى المقدمة

                                                                 

 :تسيلم للمزيد انظر الصفحة االلكترونية لمنظمة بي -67
http://www.btselem.org/Arabic/Freedom_of_Movement/Checkpoints_and_Forbidden_Roads.as

p ) 9/4/2101تمت الزيارة بتاريخ(.  

  .للجمعية العامةأنظر الدورة الثالثة والستون  -68
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 2004ولغاية  2003ففي الفترة ما بين . حتالل اإلسرائيلي من السفر للخارجسلطات اإل

  69.حالة منع سفر 569ركز الدفاع عن الفرد وصل عدد القضايا التي تابعها م

 على قد ترتبالفلسطينيين، ف وبفعل الجدار الفاصل زادت معيقات الحركة والتنقل لدى 

من حقوقهم يعني حرمانهم من الفلسطينيين؛ فحرمانهم ألي  حقوق من العديد انتهاك بناءه

 خرى، كالحقأ يعكس أثره على حقوق خرى ذات صلة، فانتهاك الحق بالتنقلحقوق أ

 وحال .السكنية التجمعات عن المدارس من العديد عزلت حيث. التعليمالحق في و بالصحة

منعت الكثير من الطلبة و عملهم، ألماكن الموظفين عشرات وصول من ذلك الجدار

   .)163 ،2006 الحق(العالج  ألماكن والمرضى ،الوصول لمدارسهم وجامعاتهم

ا الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي للعام شارت إليهوبحسب احصائيات أ

بنائه، الحالية لإذا ما تم استكمال الخطط  ، فإن الجدار العازل سوف يعزل2008

خرى من الضفة الغربية وفي مناطق أ. ون في القدس الشرقيةمقييمواطن  250000

راضيهم؛ المرور عبر األخرى، فإنه يتعين على المواطنين الذين يعزلهم الجدار عن أ

مارستهم لحقهم بالتنقل، وتحول دون وصولهم عيق محواجز عسكرية أو بوابات تُ

بوابة  66فقوات اإلحتالل اإلسرائيلي أقامت . ألراضيهم أو لمرافق الخدمات األساسية

تفتح هذه البوابات إما بصورة يومية لساعات محددة، أو . صلاعلى امتداد مسار الجدار الف

تقليص األوقات المتاحة ذلك حيث يسبب . اسبوعية، أو خالل مواسم معينةبصورة 

                                                                 

 :2004و 2003للمزيد انظر تقريري مركز الدفاع عن الفرد حول حرية التنقل للعامين  -69
g.il/items_en.asp?currentpage=1&cat_id=21&sub_cat_id=32&secBon01http://www.hamoked.or

_id=3&secBon02_id=10&sort=date%20desc ) 8/4/2010تمت الزيارة بتاريخ.(  
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خلف أثاراً سلبية على حياة عتناء بها، مما يكي يتمكنوا من زيارة أراضيهم واإلللمواطنين 

  ).15، 2009؛ الحق 35، 2008الهيئة (سكان الريف الفلسطينيين، ومصادر دخلهم 

   الدينية الشعائر بممارسة المرتبطة الحقوق -4

 االحتالل قوات فرضت 1987في العام  األولى الفلسطينية االنتفاضة اندالع منذ

 المقيمين الفلسطينيين المواطنين قبل من القدس مدينة دخول على مشددة قيوداً اإلسرائيلي

 تصدر تصاريح على الحصول هؤالء على اشترطت وقد غزة وقطاع الغربية الضفة في

 تصاريح منهم كبير عدد إعطاء رفض إلى عمدت ذاته الوقت وفي االحتالل؛ سلطات عن

 شعائرهم أداء من ومسيحيين مسلمين الفلسطينيين اآلالف حرمت وبالتالي للقدس، دخول

 لما انتهاك مارساتالم تلك شكل مثليث تُح .الشرقية القدس في المقدسة األماكن في الدينية

 . 18 مادته في والسياسية دنيةالم بالحقوق الخاص الدولي العهد إليه دعا

 السكان، على التضييق خالل من الدينية الحرية انتهاك في باستمرارها إسرائيل إن أيضاً

 الثقافية األعيان بحماية المتعلقة الهاي اتفاقية بأحكام تخل الدينية؛ المقدسات على واالعتداء

 الفلسطيني المركز ؛62 ،2006 المواطن لحقوق المستقلة الهيئة( المسلح النزاع حال في

  ).51، 49 ،2007 اإلنسان لحقوق

  العنصري الحق بالحماية من كافة أشكال التمييز – 5

 سواء الفلسطينيين بحق عنصرياً تميزاً سرائيل منذ احتاللها لألرض الفلسطينية تُمارس إ

 ة علىكما تعمل منذ احتاللها لألرض الفلسطيني .1967 العام منذ المحتلة األراضي في
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العنصري؛ فهي بسعيها لضم القدس الشرقية على نحو  التميز على قائمة قوانين سن

خالف للقانون الدولي، تعمل على سن قوانين عنصرية تطبقها على الفلسطينيين في م

 ينتهك 2003الذي سنته في العام  70إلسرائيل الدخول وحق المواطنة قانونف .القدس

 حق من هؤالء تحرم فهي واحد، مكان في العيش في نيةالفلسطي األسر من الكثير حقوق

 العام في إسرائيل شرعت وقد هذا. الدولية المواثيق عليها أكدت التي األسرية الحياة

 والتي األجنبية، السفر جوازات حملة من الفلسطينيين ضد جديدة سياسة بانتهاج 2006

 هذه أدت وقد الغربية، ضفةال مناطق في ذويهم مع التواصل من هؤالء حرمان على تقوم

. قسري بشكل ودراستهم عملهم وأماكن وذويهم عائالتهم عن الكثيرين فصل إلى السياسة

 تمكنه وعدم الغربية للضفة الزوجين أحد مغادرة من تُعاني باتت الفلسطينية اُألسر فاآلالف

 ،2007 أحمد(المناطق  تلك في أسرته ألفراد زيارة تصريح على الحصول من تمكنها أو

53(.   

 وعلى األخضر الخط داخل المتواجدة أسرهم زيارة يرغبون من على ينطبق األمر كذلك

 وذلك ،سعوا إلى شمل عائالتهم اآلالف الطلبات لفلسطينيين رفض تم فقد األساس، هذا

 القدس في السياسة هذه مثل تتركز .اإلسرائيلي االحتالل سلطات تدعيها أمنية ألسباب

 والعمل وفصلها، المدينة هذه حصار ورائها من االحتالل سلطات تهدف حيث الشرقية،

                                                                 

بحسب هذا القانون ال يحصل الفلسطينيون الذين يتزوجون من مواطنيين اسرائيليين على أية مكانة قانونية في اسرائيل،  -70
للمزيد أنظر الشبكة األوروبية . هو يمنع مواطني الدولة وتحديدا العرب منهم من حقهم في الحياة العائلية داخل بلدهموبالتالي 

تمت الزيارة ( htmlhttp://ar.euromedrights.org/news/member_releases.3864/: المتوسطية لحقوق اإلنسان
   ).8/4/2010بتاريخ 
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 سكانها، لبعض ألقسري والتهجير الطرد مثل مارساتالم من الكثير عبر تهويدها على

  ).66 ،2007 أحمد( منازلها من للكثير الهدم إخطارات توجيه إلى باإلضافة

التمييز بين المواطنين الفلسطينيين هي ايضاً تفرض نظاماً قانونيا مزدوجاً اخر يقوم على 

ففي حين يمنح المستوطنون الحماية التي تكفلها التشريعات المحلية . والمستوطنين اليهود

ءات التقاضي اإلسرائيلية؛ يحكم الفلسطينيون وفق القوانين العسكرية التي تُخالف إجرا

جة لهذا النظام المزدوج فإن فنتي. الدولية التي تكفل العدالة وتصونهاالمقترنة بالمعايير 

الحماية المدنية وتلقي الخدمات  جراءات، وإالمستوطنين يتمتعون بكافة الحقوق كالتنقل

سبغها القانون الدولي اإلنساني األساسية، في حين يحرم الفلسطينيون من الحماية التي ي

   )8، 2009الحق (على األشخاص المحميين 

القدس،تمت الموافقة من قبل  في الفلسطينيين بحق إسرائيل تمارسها السياسةالتي إطار وفي

وحدة سكنية  1800على بناء  2008لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس في العام 

على  حكومة اإلحتالل اإلسرائيليتمت الموافقة من قبل  2009وفي العام . جديدةيهودية 

وبذلك فغن عملية التوسع هذه . وحدة سكنية اضافية في منطقة القدس 447قرار انشاء 

   71.تعزز السياسة اإلسرائيلية الرامية إلى تحويل القدس منطقة معظم سكانها من اليهود

حيث تضم هذه . مينة الخليل موقعا اخراً يشهد تميزا عنصريا واضحا بحق الفلسطينيين

يشون جندي اسرائيلي يع 300مستوطن يهودي تتم حمايتهم من قبل  700المدينة اكثر من 
                                                                 

": ريتشارد فولك"1967انظر تقرير المقرر الخاص لألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  -71
hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.20.pdfh,p://www2.ohchr.org/english/bodies/ ) تمت الزيارة

   ).2/3/2010بتاريخ 
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فهم . نسمة يتعرضون لمعاملة مهينة وبشكل يومي 150000في مدينة يبلغ عدد سكانها 

يحرمون من ممارسة العديد من حقوقهم، وذلك في سبيل توفير الحماية لعدد محدود من 

أي أن اسرائيل . المستوطنين على حساب العدد االكبر للسكان األصليين لهذه المدينة

من % 40مارسها في األرض الفلسطينية قد حولت ما نسبته بسياسة االستيطان التي ت

 منة لهم بعد أن سلبتهامناطق آ عليها إلقامة المستوطنات وتوفير األراضي التي استولت

   72.صليينمن مالكيها األ

 اعتبر ،2002 العام في بتشييده إسرائيل بدأت الذي الفصل جدار فإن آخر جانب ومن

قوق اإلنسان تقوم الهيئة المستقلة لح فبحسب العنصري، التمييز أشكال من آخر شكالً

 حتاللاإل دولة سكان من وغيرهم للمستوطنين، األمن توفير سبيلفي  سلطات اإلحتالل

 ،2006لحقوق المواطن  المستقلة الهيئة( األرض لهذه األصليين السكان بانتهاك حقوق

218.(  

 عادلة غير قضائية ظروف في االعتقال أو التعسفي االعتقال - 6

 فهي. الفلسطيني اإلنسان لحقوق المنتهكة اإلسرائيلية الممارسات أشكال من شكل أيضاً هو

 من النوع هذا يشمل وإنما أمنية، لدواعي سياسيين نشطاء اعتقال على تقتصر ال

   .والنساء كاألطفال أخرى فئات االعتقاالت

التعسفي، وبشكل  االعتقال تحمال إسرائيل بحق الفلسطينيين تواصل السنين عشرات منذ

 من العادلة القضائية والمحاكمة جانب، من اإلنسانية الكرامة مع تتنافى وبطريقة عشوائي،
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ختصين حقوقيين في مؤسسة الضمير لرعاية شؤون ، ذلك بحسب ما يشير مآخر جانب

 يتواجدون مكان أي وفي لحظة، أي في لالعتقال معرضين السياسيين فالنشطاء. األسرى

 المنازل، مداهمة خالل سواء اإلسرائيلي، حتاللاإل قوات قبل من مباح اعتقالهم أن إذ فيه،

 بعض أجازت فقد تواجدهم، أماكن في غيرها أو العسكرية الحواجز عبر اليومي تنقلهم أو

 يرتكبه، قد أو جرم ارتكب أنه يشتبه أي شخص استجواب أو احتجاز العسكرية األوامر

 ثماني لمدة أعاله المذكورين األشخاص احتجاز يجيز 78 المادة في 387 العسكري فاألمر

 المواطن لحقوق المستقلة الهيئة( المحكمة أمام االمتثال أو محامي مقابلة أثنائها يحظر أيام،

  ).7 ،2007مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان  ؛252 ،2006

 سمىي ما ؛1967 العام في المحتلة يةالفلسطين لألرض احتاللها منذ إسرائيل وتُمارس

 بالمحاكمة المتهم حق في صارخاً انتهاكاً يشكل مما الفلسطينيين، بحق اإلداري باالعتقال

 من النوع هذا أن على. إليه وجهةالم التهم ومعرفة المالئم، الدفاع بتلقي وحقه العادلة،

. قضائية قرارات أية ودون العادلة، ئيةالقضا اإلجراءات خالفةم بأوامر تنفيذه يتم االعتقال

 العقاب وسائل من كوسيلة االعتقال من النوع هذا استخدام إلى إسرائيل عمدت وقد

 اآلالف اإلسرائيلي حتاللاإل بداية منذ األوامر هذه طالت حيث دولياً، حرمةالم الجماعي

 التي احتجازهم رةفت طوال العادلة المحاكمة في حقهم من حرموا الذين الفلسطينيين من

 ودون إداري، قرار بموجب للتجديد، قابلة شهورثالثة إلى ستة  بين ما العادة في تتراوح

 ).31 ،2007االنسان  لحقوق الفلسطيني المركز( للقضاء الرجوع
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قراراً صدر  بموجب اإلداري بالحكم ممارساتها اإلسرائيلي حتاللاإل قوات وتستغل هذا

 غير المقاتلين محاكمة بقانون" يسمى ما استحداث 2002 العام في اإلسرائيلي الكنيست عن

 الهدف أن على محدودة، غير لفترات اإلداري لالعتقال القرار هذا يمهد حيث ."الشرعيين

إال أنه  ،السياسي نشاطه للممارسة العودة من المعتقل منع هو القانون هذا سن من المعلن

 مشبوهين بحجز إلسرائيل السماح إلى بهدف نونالقا وبحسب ما تشير مؤسسة الضمير أن

 يتضمن ذلك وعلى. مستقبلية مفاوضات أية في مقايضة صفقات في واستخدامهم كرهائن،

 الدولي القانون إليه دعا ما يخالف الشرعيين، غير للمقاتلين غامض تعريف القانون

  ).31 ،2008 الضمير( والمدنيين المقاتلين بين تمييزه في اإلنساني

 فهم. الدولية المواثيق عليه نصت لما مراعاة أية ودون قاسية ويتعرض المعتقلون لظروف

 الصحية الظروف توفر وعدم مساحتها، بصغر تتميز التي الغرف في اكتظاظ من يعانون

 من محرومين باستمرار فهم. الغرف داخل التهوية وسوء النوم النظافة، مثل الالزمة

 قدمالم الطعام ورداءة ضافة إلى سوءباإل .االعتقال غُرف خارج الطبيعي للضوء التعرض

 العالج هي المسكنات لهم، لتظل الالزمة واألدوية العالج تلقي من المرضى وحرمان لهم،

 التواصل من - عقابي كإجراء-في أحيان كثيرة هؤالء حرمي كما .الوحيد المقدم لألسرى

 شراء من الحرمان مثل التأديبية اإلجراءات ضبع حتاللاإل قوات تُمارس حيث ذويهم، مع

 نفرادي،اإل العزل أو لألسرى، المخصص المقصف من المعتقلون يحتاجها التي المواد

حتالل تقوم سلطات اإل كذلك .المعتقلين ألحد فردية مخالفة بسبب خرىجماعية أ وعقوبات
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 إلى إضافة 73،الفورة من وحرمانهم خاصتهم، الشخصية الممتلكات اإلسرائيلي بمصادرة

ذلك . محتوياتها وتخريب فيها للدموع المسيل والغاز النار وإطالق باستمرار غرفهم اقتحام

 عنهم والكهرباء الماء وقطع األحيان من كثير في الصالة تأدية من حرمانهم عن عدا

وفي قطاع غزة يواجه  ).15 ،2007مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان (

مارسها سلطات ن عمليات التصعيد التي تُعلى أون ظروف االعتقال ذاتها، لفلسطينيا

ففي الحرب االخيرة على  الفلسطينيينتشهد عمليات اعتقال العداد كبيرة من  حتاللاإل

أعداد كبيرة من  عتقالبإ ، قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي2008غزة في نهاية عام 

يخضعون . حتالل اإلسرائيلي إلى معتقالت داخل إسرائيلاإل المدنيين الذين إقتادتهم قوات

ختلفة من اإلساءة خاللها ألوضاع مزرية وعمليات استجواب قاسية، باإلضافة ألشكال م

ي مصدر على أن هؤالء يعتبرون في غالبيتهم مدنيون، وال يشكلون أ. البدنية والنفسية

هذه الممارسات انتهاكات خطيرة للقانون عتبر مثل وبذلك تُ. حتالل اإلسرائيليتهديد لإل

  74.اإلنسانالدولي اإلنساني، وقانون حقوق 

فلسطيني، هم  7000يقدر عدد الفلسطينيين الذين تم احتجازهم منذ بداية االحتالل قرابة 

وفدة من قبل لجنة لتقرير لجنة تقصي الحقائق الم ووفقاً. من الرجال والنساء واألطفال

؛ فإن عدد المعتقلين 2008قيق في الحرب اإلسرائيلية في نهاية العام حقوق اإلنسان للتح

من . معتقل سياسي 8100ما يقارب  2009الفلسطينيين قد بلغ حتى مطلع حزيران للعام 

                                                                 

بعة هي فترة تتراوح ما بين ساعتين الى اربع ساعات، يسمح خاللها لألسرى بالخروج إلى ساحة خارجية تكون تا -73
  . للمعتقل، حيث يمكنهم خاللها ممارسة بعض النشاطات الحركية، والتوصل االجتماعي فيما بينهم
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هم في غالبيتهم يخضعون لالعتقال اإلداري، باإلضافة الى . أطفال 310إمرأة و 60بينهم 

وفي ". المقاتلين غير الشرعيين"ون اإلسرائيلي بموجب القان لالعتقالأن بعضهم يخضع 

ظل كل هذه االنتهاكات المتخذة بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإن اسرائيل تنتهك ما تضمنه 

  75.القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

 االعتداء على الحقوق العينية – 7

نذ احتاللها صادرة األراضي من أبرز السياسات التي انتاُعتبرت مهجتها إسرائيل م

حيث استغلت أحكام القانون الدولي اإلنساني التي  ،1967لألرض الفلسطينية في العام 

حتلة، فعمدت إلى إصدار القرارات نتفاع بحتل االتتيح للماألمالك العامة في األرض الم

واألوامر العسكرية التي تجيز مصادرة األراضي ألغراض عسكرية أو لتوسيع 

يخول للمسؤول  1967 تموز 13الصادر في  59لمستوطنات، فاألمر العسكري رقم ا

 ).134، 2006الحق ( جميع األراضي واألمالك الحكوميةالعسكري حق التصرف في 

الجدار بناء راضي في السنوات األخيرة بالتزامن مع بدء سياسة مصادرة األازدادت 

سطينية كل أو بعض ممتلكاتهم سواء من سر الفلالفاصل؛ ذلك بسبب سلب العديد من اُأل

كما ترتب عليه من إعاقة لحركة السكان الفلسطينيين، . مباني، أو من أراضي زراعية

مما أدى أيضاً إلى تدمير األراضي الزراعية، . والحيلولة دون وصولهم إلى أراضيهم

بعض  وانخفاض مستوى اإلنتاج الزراعي، وتدهور الصناعات الغذائية القائمة على

تشييد الجدار، تم تدمير ما يزيد فمنذ بدء . الزيتون والحمضيات المحاصيل المدمرة مثل
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فداناً من الدفيئات  75وتدمير أكثر من . عن أكثر من مئة ألف شجرة زيتون وليمون

. عدا عن مصادرتها آلالف الدونمات. ميالً من أنابيب الري 23الزراعية، وأكثر من 

قرية وبلدة  71ارعين عن الوصول إلى أراضيهم فيما يزيد عن زكذلك عزل عشرات الم

  ).106، 2005عبد ربه (الغربية فلسطينية في الضفة 

وتجريف . دونم من األراضي الصالحة للزراعة 8000تم مصادرة قرابة  2008ي العام ف

ذلك لصالح استكمال بناء الجدار الفاصل، . دونم مزروعة بمحاصيل مختلفة 5000نحو 

، 2008" ديوان المظالم"الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان (وحدة استيطانية  772اء نحو وبن

34.(  

من أراضي الضفة الغربية؛ التي ال تعدو أن  %14وتشير التقديرات إلى أنه تم مصادرة 

وذلك ألنشاء القواد . نتداب البريطانيمن اإلقليم األصلي تحت اإل %22تمثل هي نفسها 

الجدار الفاصل، والتوسع تدريب الجيش االسرائيلي، ولبناء كرات ، ومعسالعسكرية

سرائيلية غير المشروعة في ستمر للمستوطنات اإلشكل التوسع المحيث ي. االستيطاني

حتالل، غير القانوني للسلطة القائمة باإلمن السلوك  خطيراً الضفة الغربية والقدس نمطاً

هدات دولية بتجميد المستوطنات ها من تعلما قطعته تلك السلطة على نفس وتجاهالً

قاعدة  29نة ومستوط 300إلى اكثر من  2008سرائيلية التي وصلت حتى نهاية عام اإل

ليه القانون الدولي، السيما ما جاء في حيث تنتهك إسرائيل بذلك ما يدعو إ. عسكرية
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سكان دولة  كات المدنيين، ونقلستيالء على ممتلفاقية جنيف الرابعة حول تحريم اإلات

   76.حتالل لألراضي التي تحتلهااإل

الفلسطينيين، كذلك إعاقة حصولهم على تصاريح  منازل هدم سياسة إسرائيل تُمارس أيضاً

البناء منذ عشرات السنين، فمنذ بداية االحتالل اإلسرائيلي هدم جيش االحتالل ما يزيد عن 

ختلف المناطق الفلسطينية ي مهذا عدا عن مئات إخطارات الهدم للمساكن ف. منزل 7000

ستيطانيةحاذية للتجمعات اإلالسيما تلك الم. حتالل مارسات تقوم قوات اإلوفي ظل هذه الم

بمنح الفلسطينيين فترات زمنية قصير جداً إلخالء منازلهم قبل هدمها، وفي أحيان أخرى 

أيام أو أشهر، سر إلى إخالء منازلها دون أن تتُخذ أية إجراءات لعدة تضطر بعض اُأل

بحجة عدم على أن إخطارات الهدم الموجهة للسكان تكون . تبقى خاللها األسر مشردة

هذا وقد . في الوقت الذي يصعب على الفلسطينيين استصدار تصاريح بناء .الترخيص

أشار مركز إنسان لحقوق اإلنسان، أن عدد اإلخطارات الموجهة لسكان المناطق 

فقد تابع المركز . رة اإلسرائيلية قد تزايد في السنوات األخيرةالفلسطينية الخاضعة للسيط

حالة وصلت للمركز، وال تزال جميعها تُتابع في  85ما يزيد عن  2008منذ مطلع العام 

  77.المحاكم اإلسرائيلية
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  الخاصة االنتهاكات اإلسرائيلية واإلجراءات: الثاني المطلب

م القانون الدولي، ال تزال أمام الفلسطينيين رغم أن عدم التزام اسرائيل بتطبيق أحكا

فهي باعتبارها أحد . فرصة استغالل اإلجراءات الخاصة لرصد انتهاكات إسرائيل وإدانتها

اآلليات غير التعاقدية؛ بإمكانها أن تقوم بالدور المترتب على اللجان المنبثقة عن االتفاقيات 

ق اإلنسان المختلفة أو في إدانة الجهات التعاقدية، سواء في رصد وتوثيق انتهاكات حقو

التي تُمارس تلك اإلنتهاكات، السيما أنها تغطي أغلب الحقوق التي نصت عليها المواثيق 

  .الدولية

 أية حول شكاوى لتقديم الخاصة لإلجراءات اللجوء الفلسطينيين فبإمكان هنا؛ ومن

 اجتماعية اقتصادية، أو سياسية، لحقوق بانتهاكات تتعلق أكانت سواء. إسرائيلية انتهاكات

 والحق الشخص، على واألمان الحياة حق مثل لإلنسان األساسية الحقوق تمس انتهاكات أو

   .للفلسطينيين المكفولة الحقوق من وغيرها والتعليم بالصحة،

 بموجب اإلسرائيلية االنتهاكات ورصد متابعة الفلسطينيين بإمكان أنه إلى اإلشارة من دب ال

 من الكثير حول شكاوى تقديم فُرصة اإلجراءات هذه لهم تُتيح حيث .الخاصة راءاتاإلج

 معظم يختص إذ. عمله وصالحيات واليته حسب كٍل الخاصين للمقررين االنتهاكات

 في انتهاكات حول اإلنسان حقوق منظمات أو األفراد شكاوى باستقبال المقررين هؤالء

 من يتابعون والتي متشابهة؛ عمل بآليات يشتركون هم ذاته الوقت في. متعددة مواضيع

 عناصر في اشتراكهم أهمها لعل. الشكاوى واستقبال اإلنسان، حقوق انتهاكات خاللها

  .إليهم الموجهة الشكوى تتضمنها أن يجب أساسية



 

 

73 

 

أو الفرد أو ) صاحب الشكوى(وتتمثل أهم تلك العناصر تحديد هوية الشخص المشتكي 

. مة للشكوى، كتحديد اإلسم والعمر والجنس ومكان اإلقامة والجنسيةالمؤسسة المقد

 تتضمن أن يجب أيضاً. باإلضافة لتحديد هوية الشخص المزعوم بأنه مرتكب االنتهاك

 لمجريات تفصيلي ووصف حدوثه، ومكان كتاريخ االنتهاك؛ حول معلومات الشكوى

عض المقررين يكون مطلوباً من وفي نماذج خاصة بب. الحادث الذي ترتب عليه االنتهاك

. صاحب الشكوى، أن يذكر إذا ما تم اللجوء لجهات محلية لردع االنتهاك الحاصل وايقافه

  78.هذا ويعتبر تضمين الشكوى بأية وثائق تؤكد حصول االنتهاك أمراً مهماً

 المواضيعية؛ باإلضافة للوالية القطرية المتعلقة باألرض الفلسطينية الواليات وبموجب

  :الحصر ال المثال سبيل على منهم نذكر. المقررين بعض مخاطبة الفلسطينيين إمكانب

  المهينة أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره بالتعذيب المعني الخاص المقرر -1

 رقم اإلنسان حقوق لجنة قرار بموجب وذلك ،1985 العام في الوالية هذه ُأنشأت

 من وغيره بالتعذيب المتعلقة اإلنسان حقوق تانتهاكا رصد بهدف وذلك .33/1985

 انتهاكات حول مخاطبته يمكن فأنه وبالتالي 79.المهينة أو القاسية المعاملة ضروب

 المعتقلين لها يتعرض التي تلك السيما االحتالل، ممارسات بفعل الفلسطينيين لها يتعرض

 التي كتلك ممارسات في إليه جوءالل باإلمكان كذلك. اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين

                                                                 

: لمقررين الخاصين ضمن نظام اإلجراءات الخاصةل الرئيسية الصفحة أنظر -78
http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/complaints.htm ) 1/6/2009تمت الزيارة بتاريخ.(  

 : أنظرالصفحة الرئيسية للواليات الموضوعية -79

h,p://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htm ) 8/4/2010تمت الزيارة بتاريخ .(  
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 خالل السكنية التجمعات في المدنيين السكان بحق اإلسرائيلي االحتالل سلطات بها تقوم

   .العسكرية الحمالت

 الضحايا مع المباشر تصالاإل خالل من إما الشكاوى باستقبال يقوم المقرر هذا أن ويذكر

 استخدام ذويهم أو الضحايا هؤالء على مفروضاً يكون وهنا يقدمونها؛ التي الشكاوى عبر

 دقيق، بشكل االنتهاك توثيق في المساعدة بهدف المقرر هذا قبل من ُأعدت خاصة، نماذج

  80.الحادث وتفاصيل االنتهاك لوقائع وشامل

  المالئم بالسكن المقرر الخاص المعني -2

 .2000/9 قمر اإلنسان حقوق لجنة قرار بموجب 2000 العام في الوالية هذه ُأنشأت

 لهذا الحكومات حترامإ ومدى المختلفة، األقاليم في السكن أوضاع مراقبة إلى هذه وتسعى

   81.الظروف كل في الحق بذلك المساس عدم على وحرصها للسكان، وتوفيره الحق،

 بحق المتعلقة االنتهاكات من الحجم هذا ظل وفي المحلية، الحماية آليات ضعف ظل في

 هذا في حتاللاإل ممارسات لفضح للفلسطينيين الفرصة يتيح الوالية هذه ءإنشا فإن السكن؛

 حالة بتحسين يسهم تغيير إحداث على قادراً واستخدامها إليها اللجوء يكون وقد. المجال

   .المجال هذا في الفلسطيني اإلنسان حقوق

                                                                 

 :أنظر الصفحة الرئيسية للمقرر الخاص المعني بالتعذيب -80
tp://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htmht )  تمت الزيارة بتاريخ

8/4/2010(   

 :المالئم السكن في بالحق المعني الخاص للمقرر الرئيسية الصفحة أنظر -81
nglish/issues/housing/index.htmhttp://www2.ohchr.org/e )1/6/2009 بتاريخ الزيارة تمت.(  
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  القضاء خارج اإلعدام بحاالت المعني الخاص المقرر -3

 .1982/35 رقم اإلنسان حقوق لجنة قرار بموجب 1982 العام في الوالية هذه ُأنشأت

 لرصد وذلك. اإلنسان حقوق اتفاقيات على الموقعة وغير الموقعة الدول كافة وتغطي

 قانونية وقواعد أسس إيجاد على الدول ولمساعدة. الحياة في بالحق متعلقة انتهاكات

   82.اإلنسان وحقوق تتماشى

 أمام يترك فإنه. اإلنسان حقوق من الجانب هذا في عمله صيخت مقرر وجود ظل وفي

حتالل اإل ممارساتللكشف عن  إليه، اللجوء بامكانهم جديداً مصدراً الفلسطينيين

 حالة عن مسؤوليةً الجهات أكثر من تعتبر دولية جهة وعبر دولي مستوى على اإلسرائيلي

 . العالم في اإلنسان حقوق

  ي التعليمر المعني بالحق فالمقر -4

رتبطة ة القضايا واالنتهاكات المبهدف متابعة كاف 1998 عام في الوالية هذه إنشاء تم

التعليم في اقطار وضع وهي تعمل على تقديم تقارير حول . مارسة الحق في التعليمبم

تعزيز ودعم الحق في التعليم، السيما في المراحل األولى من تعمل على و. المختلفة العالم

ولتكثيف الجهود حول . كذلك تقديم الدعم للحكومات في عملها في خطط التعليم. يمالتعل

                                                                 

: القضاء خارج اإلعدام بحاالت الخاص للمقرر الرئيسية الصفحة أنظر -82
mhttp://www2.ohchr.org/english/issues/executions/index.ht )1/6/2009 بتاريخ الزيارة تمت.(  
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وللتعاون مع مقررين . تبادل المعلومات بين كافة المصادر ذات العالقة بما فيها الحكومات

  83.اخرين في قضايا تتداخل مع الحق في التعليم

 والتوجه التعليم، في بالحق المعني الخاص المقرر خاطبةم الفلسطينيين بإمكان هنا؛ ومن

 الحواجز عبر الطلبة حركة إعاقة مثل حتالل،اإل مارساتم من العديد حول بشكاوى إليه

 إلى باإلضافة والجامعات، المدارس طلبة من العديد قتل حول شكاوى أو العسكرية،

 رضاأل في المختلفة والثقافية التعليمية المؤسسات تدمير حول بشكاوى مخاطبته إمكانية

جابة على اسئلة معدة من قبل المقرر الخاص بالحق وذلك من خالل اإل .الفلسطينية

   84.بالتعليم، يمكن الحصول عليها بزيارة الموقع االلكتروني الخاص بذلك المقرر

  المقرر الخاص المعني بالحق في التمتع بالصحة النفسية والجسدية -5

راً خاصاً يعنى بالحق في الصحة، وذلك مقر 2002عينت اإلجراءات الخاصة في العام 

وتتركز مهامه في القيام بجمع وتبادل . 31/2002بموجب قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم 

المعلومات المتعلقة بالحق في الصحة من كل األطراف المعنية، بما فيها الحكومات 

                                                                 

  :للمزيد أنظر صفحة المفوضية  -83
h,p://www2.ohchr.org/english/issues/educaBon/rapporteur/overview.htm ) الزيارة بتاريخ تمت

8/4/2010.(   

: للمزيد أنظر الصفحة االلكترونية للمقرر الخاص بالحق في التعليم -84
h,p://www2.ohchr.org/english/issues/educaBon/rapporteur/complaints.htm ) تمت الزيارة بتاريخ

8/4/2010(.  
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الحق في الصحة كما يعمل على إعداد التقارير حول . وأجسام األمم المتحدة ذات العالقة

   85.والقوانين المتعلقة بذلك الحق، وإعداد التوصيات ألفضل الوسائل لحماية الحق بالصحة

يستقبل المقرر الخاص المعني بالصحة شكاوى األفراد، كذلك المؤسسات حول انتهاكات 

وعليه؛ فإنه بإمكان الفلسطينيين مخاطبة هذا المقرر حول . ذات أثر على صحة اإلنسان

   86.يد من اإلنتهاكات المتعلقة بحقهم بالتمتع بالصحة النفسية والجسدية المالئمةالعد

  التعسفي باالحتجاز المعنية العمل مجموعة -6

 وقد .1991/42 رقم اإلنسان حقوق لجنة قرار بموجب 1991 العام في الوالية هذه ُأنشأت

 ادعاءات حول معلومات تلقي إلى الوالية هذه إنشاء وراء من اإلنسان حقوق لجنة هدفت

 أيضاً. االنتهاكات هذه مثل حول للحكومات العاجلة النداءات وإرسال. التعسفي االحتجاز

 أو تعسفاً، األفراد على المفروض االحتجاز حاالت في التحقيق على تعمل الوالية هذه

 هؤالء وخصوصاً األفراد بحماية الصلة ذات الدولية المعاييرو تتماشى ال بطرق

   87.حريتهم من ومينالمحر

 تقديم إمكانية تمنحهم بحيث للفلسطينيين، متاحة هي ؛ةالخاص اإلجراءات من وكغيرها

 مختلف من المدنيين باعتقال المتعلقة اإلسرائيلي االحتالل سلطات ممارسات حول شكاوى

                                                                 

 :أنظر صفحة المقرر الخاص بالحق في الصحة -85
h,p://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/overview.htm ) 9/4/2010تمت الزيارة بتاريخ(.  

: والجسدية النفسية بالصحة التمتع في بالحق نيالمع الخاص للمقرر الرئيسية الصفحة أنظر -86
http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/index.htm )1/6/2009 بتاريخ الزيارة تمت.(  

: التعسفي حتجازباال المعني الخاص للمقرر الرئيسية الصفحة أنظر -87
http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/index.htm )1/6/2009 بتاريخ الزيارة تمت.(  
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 إليه دعت ما مع تتنافى ظروف وفي. محاكمة دون طويلة لفترات وإبقائهم العمرية، الفئات

  . الدولية المواثيق

  المعتقد بحرية المعني الخاص المقرر -7

 اإلنسان حقوق لجنة عن صادر قرار بموجب 1986 العام في المقرر هذا تعيين تقرر

 إجراءات من يتخذ ما أو أحداث، من يقع ما رصد مثل مهام إليه أوكلت وقد .1986/20

 والتعصب التميز أشكال جميع على اءبالقض المتعلقة اإلعالن أحكام مع تتعارض رسمية

 كذلك. مناسباً يكون حسبما عالجية بتدابير والتوصية المعتقد؛ أو الدين أساس على القائمين

 حول التقارير وإعداد المجال، هذا في انتهاكات حول المعلومات جمع بمهمة يقوم هو

 قدمةالم السنوية بتقاريره امنهضي بدوره والتي المختلفة، األقاليم في اإلنسان حقوق حاالت

. العالقة ذات الرسمية الجهات من وغيرها العامة، والجمعية اإلنسان، حقوق مجلس إلى

 بمخاطبة المواضيعيين؛ المقررين من كغيره يقوم عاجلة نداءات من يرده لما وفقاً أنه كما

   .المعتقد بحرية عالقة ذاتوتكون  حصولها، عىدي انتهاكات بشأن المعنية الحكومات

 المقرر الخاص المعني بحماية حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب -8 

 .2005/80، بموجب قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم 2005أنشأت هذه الوالية في العام 

  88.حيث تشمل واليته كافة انتهاكات حقوق اإلنسان المترتبة على مكافحة اإلرهاب

                                                                 

 :رهاباإل مكافحة سياق في اإلنسان حقوق بحماية المعني الخاص للمقرر الرئيسية الصفحة أنظر -88
http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.htm )1/6/2009 بتاريخ الزيارة تمت.(  
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بإمكان الفلسطينيين العمل على توثيق هذه االنتهاكات من أصبح  ومنذ إنشاء هذه الوالية

بحقوق اإلنسان في  المعني خالل تقارير المنظمات الحقوقية، وتزويدها للمقرر الخاص

  . سياق مكافحة اإلرهاب

علماً أن هذا المقرر، باإلضافة لمقررين آخرين مثل المقرر الخاص المعني بحقوق 

ال يستقبلون الشكاوى الفردية، وإنما  تحدةاألمم المالمشردين، وبحسب ما تشير مصادر 

يقتصر عملهم على استقبال التقارير التي تُعدها المؤسسات الحقوقية، حيث أن إعداد 

انتهاكات حقوق اإلنسان هي طريقة أخرى لرصد االنتهاكات اإلسرائيلية، ل التقارير حو

رصد وتوثيق انتهاكات حقوق  يقع القيام بها على عاتق المؤسسات المتخصصة فيوالتي 

  )89 ،2004 بوجالل(اإلنسان 

محتلة منذ لمقرر الخاص حول أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية الا -9

  1967عام 

الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان في  1993/2Aتم تعيين هذه الوالية بموجب القرار 

لذلك القرار فإن هذا المقرر  ووفقاً. 1993شباط  19جلستها التاسعة واألربعين في 

أي أن واليته مرتبطة . مفوض بالتحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية لمبادئ القانون الدولي

يقوم هذا و .حتالل موجوداًسيظل قائماً ما دام اإل بوجود االحتالل اإلسرائيلي، فوجودها

دعوة موجهة له من  المقرر بإجراء التحقيق من خالل زيارات قطرية يقوم بها بناءاً على

الحكومة اإلسرائيلية بصفتها القوة المحتلة لألرض الفلسطينية؛ والتي بدورها غالباً ما تُعيق 
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مثل هذه الزيارات، ذلك بغية منع المقررين من الوقوف على واقع حقوق اإلنسان في 

   89.األرض المحتلة

زيارته  خالل" ارد فولكريتش"له المقرر الخاص  ولعل أبرز مثاٍل على ذلك ما تَعرض

، حيث تم منعه من دخول األرض 2008األخيرة لألرض الفلسطينية في نهاية العام 

معاملته  90".بن غوريون"إذ قامت قوات االحتالل باحتجازه عند وصوله مطار . الفلسطينية

بقة بما يتنافى مع ما منحته إياه األمم المتحدة من حصانة بصفته ممثل ُأممي، وذلك في سا

القيام " فولك" في حين هدفت زيارة . من نوعها يتعرض لها مقرر خاص أثناء تأدية مهامه

بالتحقيق حول االنتهاكات اإلسرائيلية لقانون حقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، 

عن حالة حول حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية  تقريروذلك في إطار أعداده 

يمه لمجلس حقوق اإلنسان في جلسته العاشرة المنعقدة في آذار من العام المحتلة لتقد

2009.91  

المقرر الحالي لألرض الفلسطينية أمام جلسة مجلس " ريتشارد فولك"وفي تقريرٍ آخر قدمه 

رتكب بحق إلى الجرائم التي تُ ر فيهأشا ،2009حقوق اإلنسان في مطلع العام 

                                                                 

: 1967 عام منذ المحتلة الفلسطينية رضاأل في اإلنسان حقوق بحالة المعني الخاص للمقرر الرئيسية الصفحة أنظر -89
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx )بتاريخ الزيارة تمت 

1/6/2009.(  

 h,p://www.ichr.ps/atemplate.php?id=149: قلة لحقوق اإلنسانللمزيد انظر الموقع االلكتورني للهيئة المست -90
  ). 5/3/2010تمت الزيارة بتاريخ (

: أنظر" ريتشارد فولك"1967لالطالع على تقرير المقرر الخاص باالراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  -91
h,p://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.20.pdf  ) تمت الزيارة

   ).2/3/2010بتاريخ 
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حتالل اإلسرائيلي في حربها على قطاع مارستها قوات اإلحديداً تلك التي الفلسطينيين، وت

، 2009ونهاية كانون ثاني من العام  2008غزة في الفترة ما بين كانون أول من العام 

هم في غالبيتهم من  جريح 5000ن ، وأكثر مقتيل 1400والتي راح ضحيتها أكثر من 

المدنيين العبالمنشئات والمباني العامة هذا عدا عن الدمار الذي حل . ل من السالحز

   92.والسكنية

أي أن رصد االنتهاكات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية يتم عبر تقارير تصدر عن 

المقرر الخاص باألرض الفلسطينية؛ تصف وتدين االنتهاكات التي يتعرض لها 

صادر في ولعل أهم هذه التقارير يتمثل بالتقرير ال. الفلسطينيون في كافة مجاالت الحياة

حيث أشار . المقرر السابق لألرض الفلسطينية" جون دوغارد"أعده  والذي ،2006العام 

 .القتل العشوائي والمتعمد للمدنيين، السيما في قطاع غزةإلى االنتهاكات اإلسرائيلية ك فيه

أيضاً أشار إلى الممارسات اإلسرائيلية األخرى من قصف للمنازل والمرافق العامة، سواء 

غالقات ة كما هو الحال في قطاع غزة، واإلر الغارات الجوية أو البرية أو البحريعب

تي تقيمها سلطات المتكررة والمستمرة، وتقييد حركة المواطنين عبر نقاط التفتيش، ال

ناهيك عن توثيقه . حتالل على غالبية مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينيةاإل

مترتبة على إنشاء الجدار العازل، وما يعانيه الفلسطينيون جراء لالنتهاكات اإلسرائيلية ال

وقد أشار دوغارت في . صادرة لألراضي، وهدم للمنازل، وإعاقة للحركةذلك من م

                                                                 

 من استرجعت". غزة على الحرب في كبتارت اإلنسانية ضد الجرائم من جديد نوع: فولك ريتشارد" بعنوان مقالة -92
http://www.swissinfo.ch/ara/geneve/detail.html?siteSect=151&sid=10492436&cKey=1238152372

000&ty=st )25/4/2009 بتاريخ الزيارة تمت.(  
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وصفه لالنتهاكات اإلسرائيلية، بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقوبات سياسية واقتصادية 

حمل المسؤولية إلسرائيل حول كل ما وعلى ذلك فقد . لم يتعرض لها شعب محتل من قبل

   93.انتهاكاتمن تُمارسه 

وخصوصاً فيما . كما أكد على ما ورد في قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل

تعلق بانطباق كل من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الخاص بالحقوق المدنية 

وغيرها من . االجتماعية والثقافيةوالسياسية، والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية و

  .)2007المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان (االتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

: 2006للعام " جون دوغارت" 1967للمزيد انظر تقرير المقرر الخاص باالراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  -93
EN/G06/155/87/PDF/G0615587.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/G-dds-http://daccess 

  ). 25/4/2009تمت الزيارة بتاريخ (
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  المنظمات الحقوقية الفلسطينية واإلجراءات الخاصة: الثالث الفصل

. سيعرض هذا الفصل نبذة عن تطور منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية؛ من حيث نشأتها

ومن جانب آخر سيعرض . يبين طبيعة عمل تلك المنظمات، ومجاالت اختصاصهاكما س

المبحث الثاني أهم النتائج التي تم التوصل اليها في البحث الميداني حول مدى معرفة 

كذلك . خدامهم لهاوإلمام العاملين في تلك المنظمات باإلجراءات الخاصة، ومدى است

  . الية اإلجراءات السابقةهذه المنظمات بمدى فع سيوضح وجهة نظر

هيكليتها، أهدافها ومعيقات  :الفلسطينية الحقوقية المنظمات: األول المبحث

  عملها

 وبالتـالي  الفلسطيني، المدني المجتمع منظمات من جزءاً اإلنسان حقوق منظمات اعتبرت

 المبحـث  هذا سيقدم. المجتمع ذلك منظمات بها مرت التي المراحل بنفس تطورها ارتبط

 أهـدافها،  أهـم  إلـى  اإلشارة سيتم كذلك. الفلسطينية الحقوقية المنظمات تطور عن نبذة

 تواجههـا  التحـديات  أهم وسيعرض. فيها المتبعة العمل برامج أهم سيبين كما. وهيكليتها

  .الفلسطيني اإلنسان حقوق حالة تحسين المتعلقة في أهدافها تحقيق تشكل عائقاً أمامو

  الفلسطينية، وهيكلية عملها اإلنسان حقوق منظمات تطور: األول المطلب

حقوق اإلنسان الفلسطينية، وهيكلية عملها،  سيبين هذا المطلب أهم مالمح تطور منظمات

  .وأهم برامجها
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  تطور منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية -1

 تحقيـق  بهـدف  تنشـأ  حرة، تطوعية تنظيمات مجموعة أنه على المدني المجتمع يعرف

 فـي  متنوعة إنسانية أنشطة ممارسة كذلك. لهم المختلفة الخدمات وتقديم األفراد، مصالح

 شُكر( واالختالف والتنوع، والمشاركة، والتسامح، كاالحترام، أخالقية بمعايير التزامٍ ظل

  ).44 ،2003ومورو 

 يلتعد اجراءات" الوظيفي التكيف على كقدرتها مميزات بعدة المجتمع هذا منظمات وتتمع

 المنظمات علـى  تلك قدرة باإلضافة إلى. المستجدة الظروف مع التكيف وذلك ؛"انشطتها

 في األجيال تعاقب استمرار" الجيلي والتكيف" طويلة لفترة العمل استمرار" الزمني التكيف

  ).32 ،2000 الطبيعي( "قيادتها

إال أنه مـرتبط   ى،األخر المجتمعات في عنه الفلسطيني المدني المجتمع مفهوم يختلف ال

 الفلسـطيني،  المـدني  المجتمع منظمات دور حول النظر؛ وجهات حيث من تباين بوجود

 التحـرر  مهمـات  استكمال عملية في أو الديمقراطي، التحول أو التنمية، عملية في سواء

 بوجود تتمثل خصوصية ظل في قامت قد المنظمات هذه أن إلى اإلشارة تجدر إذ. الوطني

 بحيـاة  ويـتحكم . الفلسطينية األرض مقدرات كل على يسيطر الذي إلسرائيلي؛ا حتاللاإل

 وبعكـس  الفلسطيني؛ المدني المجتمع فإن أخرى وبعبارة. مجاالتها كافة في الفلسطينيين

 مقاومـة  األساسـي  هـدفها  واجتماعيـة،  سياسية لبنى تشكل قد المجتمعات، من الكثير

 اليوميـة  حتالليـة اإل الممارسـات  علـى  المترتبة يينالفلسطين معاناة وتخفيف حتالل،اإل

    ).2006 وحجازي نشاشيبي(
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 مـع  انسجمت ومتباينة؛ مختلفة أدواراً الفلسطينية المنظمات لعبت فقد األساس هذا وعلى

 الفلسطيني المجتمع بها مر التي جتماعيةواإل قتصادية،واإل السياسية، واألوضاع الظروف

 ومروراً البريطاني، االستعمار أو العثماني الحكم فترة سواء تلفة،مخ تاريخية مراحل عبر

 على. اإلسرائيلي حتاللاإل ثم ومن. الفلسطينية األرض على والمصري األردني بالتواجد

 بلـورة  إلـى  أدت جديدة بمرحلة المجتمع هذا رتبطإ الفلسطينية الوطنية السلطة بقيام أنه

 واإلنمـاء  للبحـوث  بيسان مركز( الفلسطيني المدني المجتمع لعمل جديدة وأدوار مفاهيم

2002، 19.(  

. الرسمية السلطة غياب ظل في بديالً نظمات المجتمع المدني الفلسطينية دوراًم لعبت وقد

 النقابـات  نشـطت  حيث الماضي، القرن بأوائل في الفترة المتمثلة عملها مضمون وتركز

 والجمعيـات  الرياضـية  للنوادي باإلضافة مرأة،ال واتحادات الطالب، واتحادات العمالية،

 فـي  والمصري األردني التواجد فترة خالل تراجع قد دور هذه المنظمات أن إال. الخيرية

منظمـة  " بـروز  مـع  وخاصة السبعينات، مرحلة في نشاطه ليعاود. الفلسطينية األرض

 دعـت  حيـث  يني،الفلسـط  للشعب الشرعي الممثل كآنذا باعتبارها" التحرير الفلسطينية

 بيسـان  مركـز ( غزة وقطاع الغربية الضفة في التطوعي العمل لجان إنشاء إلى األخيرة

   .)2002،21 واإلنماء للبحوث

 السياسـي،  العمـل  علـى  الثمانينات بداية في الفلسطينية األهلية المنظمات عمل وتركز

 علـى  صـمودهم  وتعزيـز  للسـكان،  األساسية االحتياجات لسد كمحاولة معاً؛ والتنموي

 في الشيء بعض تغير قد التوجه هذا أن إال. اإلسرائيلي حتالللإل مقاومتهم ودعم أرضهم،
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 اعتقادات ظل في وذلك المستقلة، الدولة بناء إلى هذا المجتمع اتجه حيث الثمانينات، نهاية

 مـع المجت منظمات أضافت وبالتالي. فلسطينية دولة نشوء بإمكانية الحين ذلك في سياسية

 والتنميـة  المقاومة جانب إلى البناء عنصر في تمثل لعملها، اًآخر بعداً الفلسطينية المدني

 ).140 ،1999 ثابت(

 المنظمـات  فهـذه . الفلسطينية السلطة قيام مع المنظمات لتلك السياسي الدور تراجع وقد

 وأصـبحت  انينات،الثم في عليه كانت عما 94،"اتفاقيةأوسلو" بعد وأيدلوجياً بنيوياً اختلفت

 الدول فرضته ما مع وخصوصاً السياسي، العمل عن وبمعزل اإلنساني، العمل نحو تتجه

 تلـك  نشـاطات  وطبيعـة  العمـل،  برامج في التام الوضوح تتطلب شروط من المانحة

  ). 2006 وحجازي نشاشيبي( المنظمات

فأنها تتشابه من حيث  المدني؛ المجتمع منظمات من اًجزء الحقوقية المنظمات لكون ونظراً

 حتالليـة، إ سـلطة  تحت الفلسطينية األرض بخضوع أهمها، يتمثل والتي ظروف النشأة؛

 عمل الستمرار وضرورة حاجة وجود ثمة وبالتالي. الفلسطيني اإلنسان حقوق كافة تنتهك

 مقاومـة  سـبيل  فـي  وذلـك  اإلنسان؛ حقوق منظمات فيها بما المدني المجتمع منظمات

 مركـز ( خرىأ جهة من للسكان الضروية الخدمات وتقديم جهة، من حتاللاإل ممارسات

  ).6 ،2002 واإلنماء للبحوث بيسان

                                                                 

 التوصل تم الفلسطينية، التحرير ومنظمة إسرائيل بين مكتوبة اتفاقية وهي أول ،)المبادئ بوثيقة إعالن(تعرف أيضاً  -94
. 1993 أيلول 13 في واشنطن في الطرفين بين االتفاقية وقعت. أوسلو النرويجية، العاصمة في جرت مفاوضات في إليها
 الالجئين، قضية مثل عليها، المتنازع المسائل على نهائية سالم اتفاقية إلى للوصول لمفاوضات للتمهيد مرحلي، اتفاق وهو

   ).1996سلسلة الوثائق الفلسطينية : (القدس للمزيد أنظر ومستقبل الفلسطينية، والدولة



 

 

87 

 

 مـا  إلـى  منظمات المجتمع المدني؛ لتصـل  بها مرت التي ذاتها للتغيرات وقد تعرضت

 قد التي اإلنسان، حقوق قضايا من بالعديد تُعنى باتت حيث. الحالي الوقت في إليه وصلت

 ذات وبرامجهـا  المـدني،  منظمات المجتمع نشاطات تحديد ُأريد ما إذا هاحصر يصعب

 غيـر  وأخـرى  مباشرة، حقوقية بأهداف مرتبطة تكون قد فهذه. اإلنسان بحقوق العالقة

 منظمات عمل في بعض األحيان تمييز يصعب هنا ومن". أنساني طابع ذات"أي  مباشرة

 فمفهـوم . إنسانية خدمات تقدم التي تلك السيما المنظمات، من غيرها عن اإلنسان حقوق

 تعتبر أن إنساني طابع ذات خدمات تُقدم التي المنظمات ألغلب المجال يتيح اإلنسان حقوق

 ).29 ،2003 زبيدي( اإلنسان حقوق مسألة في بآخر أو بشكل مساهمة نفسها

  الفلسطينية الحقوقية نظماتعمل الم هيكلية -2

 بتقـديم  تُعنـى  منظمات فمنها. الفلسطينية في مجال عملهاتتنوع منظمات حقوق اإلنسان 

 حيـث  البحثيـة،  باألنشطة أخرى تُعنى منظمات يوجد حين في. متنوعة إنسانية خدمات

اإلنسان، وتهدف إلـى نشـر    حقوق قضايا تُعالج التي واألبحاث الدراسات بإعداد تختص

 ومركز مواطن، ومؤسسة م،لإلعال المرأة مركز في الحال هو الوعي في هذا المجال، كما

 الفئـات  ألكثـر  الرعايـة  تقدم التي المنظمات تلك عن عدا هذا. اإلنسان لحقوق اهللا رام

 قانونيـة  حماية توفير إلى تهدف قانونية خدمات تقدم وأخرى .والنساء كاألطفال المهمشة

 ضـحايا، بال المباشر االحتكاك خالل من تعمل المنظمات فهذه. الفلسطيني اإلنسان لحقوق

  . اإلنسان لحقوق الفلسطيني والمركز الحق، جمعية مثل
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 الرسـمية  الجهـات  بحسب الفلسطينية األرض في العاملة الحقوقية المنظمات وتتنوع هذا

 مؤسسـة الضـمير،   مثل حكومي غير أكان سواء محلي هو ما منها فنجد عليها، القائمة

 لحقوق المستقلة الهيئة مثل حكومي هشب أو وجمعية الحق، المرأة لإلرشاد القانوني، مركز

 هذا باإلضافة لمنظمات. األطفال عن للدفاع العالمية الحركة مثل دولي هو وما 95.اإلنسان

 ،2003زبيدي ( نالفلسطينيي بحق اإلسرائيلية االنتهاكات رصد مجال في ناشطة إسرائيلية

30.(  

 نشاطها يتركز منها منظماتف الجغرافي، توزيعها حيث من المنظمات الحقوقية تتنوع كما

 فيهـا  بمـا  الغربيـة،  الضفة ووسط وجنوب شمال على موزعة وأخرى غزة، قطاع في

 فـي  تتوزع فروع عدة ضمن تعمل عملها لحجم تبعاً المنظمات بعض تلك أن كما. القدس

 والحركـة  واالجتمـاعي،  القـانوني  لإلرشاد المرأة مركز مثل جغرافية منطقة من أكثر

فـروع   عدة ضمن المنظمات هذه تعمل حيث فلسطين فرع -األطفال عن فاعللد العالمية

  ).30 ،2003زبيدي ( تغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة

عليها، كذلك  القائمة الجهات أو اختصاصاتها، حيث من سواء المنظمات الحقوقية وتتنوع

 بعضـها  يرتبط كما وتنسيق، تعاون تربطه عالقة فبعضها في طبيعة العالقات فيما بينها؛

 أجهـزة  دولية، سواء أكانت رسمية مثـل  حقوقية منظمات مع وشراكات بائتالفات اآلخر

                                                                 

 صيانة وضمان متابعة إلى هدفت وقد. 30/9/1993 بتاريخ عرفات، ياسر الراحل ئيسالر عن صادر بمرسوم أنشئت 95-
 والمؤسسات واألجهزة الدوائر مختلف عمل وفي الفلسطينية، واألنظمة والتشريعات القوانين مختلف في اإلنسان حقوق

 ).15/4/2009 الزيارة بتاريختمت ( //:www.ichr.ps/atemplate.php?id=37http: أنظر .ةالفلسطيني
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 ومنظمة الدوليين، الحقوقيين لجنة مثل رسمية غير أو األوروبي، واإلتحاد المتحدة، األمم

  96.الدولية الحقوقية المنظمات من وغيرها الدولية، العفو

 االقتصـادية  السياسات أبحاث مركز أعدها دراسة ارتأش فقد المنظمات هذه عدد وحول

 إلـى  العـام  ذلـك  فـي  وصلت قد الحقوقية المنظمات نسبة أن ؛2007 العام في) ماس(

هذا وتُشكل المنظمـات   97.الفلسطيني المدني المجتمع منظمات نسبة إجمالي من 19.2%

نسبة األهـداف  من  %15.8التي تقوم على أهداف ذات عالقة بحقوق اإلنسان ما نسبته 

في حين أن نسبة المنظمات التي يعتبر هدفها الرئيسـي  . العامة لمنظمات المجتمع المدني

من نسبة األهداف الرئيسـية لمنظمـات المجتمـع المـدني      %1.1حماية حقوق اإلنسان 

على أن هذه النسبة قد شـهدت تراجعـاً إذا مـا    . منظمة 15الفلسطيني، أي ما مجموعه 

، حيث بلغت ذلك العـام  2000لتي توصلت اليها الدراسة نفسها في العام قورنت بالنتائج ا

من نسبة األهداف الرئيسية المختلفة لمنظمات المجتمـع  %  2.6منظمة أي ما نسبته  23

  98.المدني في األرض الفلسطينية

                                                                 

 بين ما الواقعة الفترة في وذلك. الدراسة هذه لغرض اإلنسان حقوق منظمات من عينة مع أجريت مقابالت نتائج بحسب -96
  .نيسان من نفس العام ونهاية 2009آذار مطلع

  ).98،90، 2007ي وآخرون المالك(كما ورد في  .2-1 جدول أنظر للمزيد -97

  ).98، 90، 2007المالكي وآخرون (كما ورد في .2-1 جدول أنظر للمزيد -98
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 الحقوقية المنظمات في الموظفين عدد قد بلغ 2007نفسها أنه في العام  الدراسة وأشارت

 منظمـات  فـي  العـاملين  الموظفين عدد إجمالي من%  1.9 نسبته ما أي ،وظفاًم 324

  99.المدني المجتمع

 حيـث  التطوعي، العمل على المدني المجتمع منظمات من كغيرها المنظمات هذه وتعتمد

 555 مجموعه ما إلى الدراسة نفس نتائج بحسب 2007 العام في فيها المتطوعين عدد بلغ

 المـدني  المجتمع منظمات على موزعين متطوع، 53622 وعهمجم ما أصل من متطوع

 المنظمات في المتطوعين بعدد المرتبطة تلك بعد األقل تعتبر النسبة هذه أن على. المختلفة

   100.والتعاونية البحثية

 متطوع 234 بلغ حيث ،2000 العام في عليه كان عما عددهم زاد قد هؤالء أن حين في

 حيـث  الفلسـطيني،  المـدني  المجتمع مختلف منظمات في متواجدين 64936 أصل من

 ذات المـدني  المجتمـع  منظمات كافة في المتطوعين عدد بين من األقل النسبة اعتبرت

  101.األخرى االختصاصات

 في المالي العجز من حيث معاناة األقل اإلنسان حقوق منظمات اعتبرت آخر جانب ومن

من نسبة عجز عانت منه منظمات  %0.9 افيه العجز نسبة تتجاوز لم حيث ،2006 العام

 عانت التي الحقوقية المنظمات نسبة في حين وصلت. المجتمع المدني الفلسطينية األخرى

 هـذه  لتمويل الرئيس المصدر هو الخارجي الدعم ويعتبر .25 من أكثر المالي العجز من
                                                                 

  ).106، 2007المالكي واخرون (كما ورد في  9-4 الجدول أنظر للمزيد -99

  ).112، 111، 2007المالكي وآخرون ( 11-4 الجدول انظر للمزيد -100

  ).112، 111، 2007ون المالكي وآخر( 1-11-4 الجدول أنظر للمزيد -101
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نسـبة   الخارجي، فقـد وصـلت   فهي تحصل على النسبة األعلى من التمويل المنظمات؛

 نسبة تصل حين في.  %68.5 التمويل الخارجي لمنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية إلى

 في المدني المجتمع الموجه لمنظمات التمويل إجمالي من %2.5 إلى المنظمات هذه تمويل

  102.الفلسطينية األرض

 تحقيـق  إلـى  اإلنسـان  حقوق منظمات من كغيرها الفلسطينية الحقوقية المنظمات تسعى

-36 ،2003 زبيـدي ( أهمهـا  من والتي والنشاطات، البرامج من عدد تنفيذ عبر دافهاأه

51:(  

  المختلفة المجتمع فئات بين الحقوقية والمعرفة الوعي ونشر التثقيف -1

 والعاملين الجمهور، لدى الوعي درجة رفع على تعمل هادفة أنشطة من خالل ذلك يكون

 المجتمع أفراد مع عملهم في مباشر اتصال على هم وخصوصاً ممن الحكومي، القطاع في

 دورات تشمل األنشطة هذه أن على. الشرطة وأجهزة والنيابة، القضاء، موظفي مثل

 إضافة ذلك. المختلفة اإلنسان حقوق قضايا حول دراسية وحلقات عمل، وورش تدريبية،

 على. المرئيةأو  وعةالمسم اإلعالمية البرامج والتقارير، والكُتيبات النشرات إصدار إلى

 األطفال، مثل الجمهور، فئات من متنوعة لقطاعات موجهة تكون األنشطة هذه أن

  .واألسرى المعاقين مثل أخرى وفئات والشباب، والنساء،

  

                                                                 

  ).99، 98، 2007المالكي وآخرون ( 1-5-4 الجدول انظر للمزيد -102



 

 

92 

 

  المتخصصة والمحاضرات التدريبية الدورات -2

 القانونية المهارات لتطوير عملها من جزء بتخصيص الحقوقية المنظمات من العديد تقوم

 تعزيـز  بهـدف  وذلك حقوقيين، وناشطين محامين من المجال هذا في للعاملين والحقوقية

 سـيادة  وتعزيـز  التشريعات، تطوير بهدف كذلك اإلنسان، حقوق عن الدفاع في دورهم

  . القضاء واستقاللية القانون

  والحشد والتعبئة الضغط -3

 بهدف القرار وصناع الرسمية لجهاتا على للضغط الحقوقية المنظمات من الكثير تسعى

 المستوى على أو محلي المستوى على سواء. الهامة اإلنسان حقوق قضايا على التأثير

 إصدار كذلك والنشرات التقارير، المنظمات؛ هذه تستخدمها التي األليات أهم ولعل. الدولي

 يتم اآلليات هذه مثل أن على. الفلسطيني المجتمع في تحصل إنتهاكات حول البيانات

 في أهدافها تتداخل التي تلك وخصوصاً ،طالضغ مجموعات تشكيل خالل من تفعيلها

 ودعم تعزيز بهدف دولية، وتحالفات الئتالفات االنضمام خالل من أو. عملها ومجاالت

 الفلسطينيين حقوق عن الدفاع في الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات وإسناد القضايا، تلك

  . اإلسرائيلي االحتالل سلطات بلق من المنتهكة

 أحياناً، وشراكة تعاون عالقات خالل من يتم فإنه المحلي، المستوى على الحشد أما

 المنظمات لشبكة اإلنسان حقوق منظمات أغلب كانضمام أخرى، أحيان في وائتالفات

 إقرار فُرص تعزيز نحو الغالب في موجهاً هنا والضغط التعاون يكون حيث. األهلية

 على التأثير في التدخل مثل اإلنسان، حقوق مع تنسجم محلية وسياسات وتشريعات وانينق
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 الجماعي العمل بجدوى المنظمات هذه في العاملون يؤمن إذ. القوانين مشاريع مسودات

  .المرجوة النتائج تحقيق في الملموس وأثره

 هو كذلك عالية، ومهنية مادية، إمكانيات الى يحتاج العمل هذا مثل أن إلى اإلشارةوتجدر 

 فيما والتشبيك والتعاون، والتنسيق، الشراكة، عالقات لنسج جيدة مهارات توفر إلى بحاجة

  .الدولي مستواها في وخصوصاً. المجال هذا في العاملة المنظمات بين

  والدراسات واألبحاث التقارير -4

 حقوق أوضاع حول والتقارير الدراسات إعداد في متخصصة الحقوقية المنظمات بعض

 هي واألبحاث الدراسات تعتبر أخرى حقوقية منظمات في حين أن. الفلسطيني اإلنسان

 تهدف الحالتين؛ كلتا في المنظمات فإن وعموماً. أخرى برامج إلى باإلضافة برامجها أحد

 قبل من منها لالستفادة والمعلومات البيانات توفير إلى الدراسات تلك مثل إعداد وراء من

. القضايا هذه مثل في والمتخصصة المهتمة الفئات كذلك القرارات، وصانعي شرعينمال

 الدور، هذا بمثل القيام اإلنسان حقوق نظماتم بعض على فيها يتعذر كثيرة حاالت وفي

 ذات األطراف عليها تتفق صيغ وفق وذلك متخصصة، بحثية منظمات مع تتعاون نجدها

  .العالقة

  الشكاوى واستقبال ونية،القان ستشارةاإل -5

 يعد البرنامج هذا أن إال القانونية، ستشارةاإل بتقديم اإلنسان حقوق منظمات جميع تقوم ال

 على يقوم حيث. الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات بعض لدى البرامج أهم ضمن من
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 تقوم خرآ جانب ومن. الجماعات أو األفراد من للمنتفعين القانوني واإلرشاد الدعم تقديم

لها، والعمل  يتعرضون انتهاكات حول األفراد شكاوى باستقبال الحقوقية المنظمات بعض

الممارسات اإلسرائيلية، وايجاد نوع  قضائيا، أو استخدامها ألغراض فضحعلى متابعتها 

  .من الضغط والمناصرة على مستوى محلي ودولي

  االنتهاكات وتوثيق اإلنسان، حقوق مراقبة -6

 اإلنسان حقوق منظمات في المتبعة البرامج بين من األبرز هو البرنامج هذا لعل

 تنطوي حاالت أي لرصد الرسمية، الجهات أداء ومتابعة بمراقبة تقوم حيث الفلسطينية،

 االنتهاكات رصد على بالعمل تقوم المنظمات كما أن بعض. االنسان لحقوق مخالفات على

 إلى األمنية، وأجهزتها السلطة بمؤسسات المتمثل طينيالفلس الرسمي الجانب على المترتبة

يتم و هذا. الفلسطينيين بحق اإلسرائيلية اإلنتهاكات لرصد وأساسي مهم دور إعطاء جانب

 . تُرفع لمنظمات حقوقية دولية ما غالباً التي ستفادة من هذا البرنامج من خالل التقاريراإل

  عملها ومعيقات الفلسطينية، الحقوقية المنظمات أهداف: الثاني المطلب

 حقوق منظمات تحقيقها إلى تسعى التي األهداف ألهم المطلب هذا في التعرض سيتم

 أكانت تلك المنظمات سواء تواجهها التي التحديات أهم سيبين كذلك. الفلسطينية اإلنسان

 إلى ةباإلضاف خارجية، تحديات أو الداخلية، الفلسطينية الحالة بطبيعة مرتبطة تحديات



 

 

95 

 

 هذه لعمل آخر عائقاً تشكل بدورها والتي عملها، بطبيعة الخاصة التحديات تلك وجود

  103.المنظمات

  الحقوقية المنظمات أهداف -1

 تسعى ذاته الوقت في أنها إال. تختلف أو الفلسطينية، الحقوقية المنظمات برامج تتشابه قد

 بحماية يتمثل أهمها لعل .البعيد المدى على لتحقيقها تسعى عامة، مجتمعية أهداف لتحقيق

 على تُركز أنشطة خالل من وذلك. الفلسطيني المجتمع في وتعزيزها ،اإلنسان حقوق

 منظمات في العمل يهدف كذلك. المجاالت مختلف في والجماعية الفردية بالحقوق اإلهتمام

 تعمل التي تالمنظما تلك في السيما القانون سيادة مبدأ وتعزيز حماية على اإلنسان حقوق

  ). 34، 2003زبيدي (محددة  قانونية جوانب في

 وحثه السياسي النظام على الضغط خالل من القضاء، استقالل فكرة لتعزيز باإلضافة هذا

 زبيدي( وحقوقهم األفراد حريات ضمان بهدف الثالث، السلطات استقاللية تعزيز على

2003، 34.(   

 تتشابه أيضاً وهذه الحقوقية، المنظمات عمل جببرام ارتباطاً أكثر خاصة؛ أهداف هناك

 منظمات أهداف أهم ولعل. المجال هذا في العاملة المنظمات اختصاصات اختلفت وإن

 تلك حول وإصدار التقارير المختلفة، اإلنتهاكات بتوثيق تتمثل الفلسطينية اإلنسان حقوق

 لمعاناة االنتباه ذبج إلى كما تسعى .واعداد الدراسات في هذا المجال .االنتهاكات

                                                                 

تم التأكيد على هذه األهداف من خالل مقابالت أجريت لغرض الدراسة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين مطلع آذار  -103
  .ونهاية نيسان من نفس العام 2009
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 حماية آليات باستخدام سواء لهم القانونية المساعدة وتقديم جماعات، أو كأفراد الضحايا

 104 .دولية أخرى أو محلية،
 

. المختلفة المجتمع لفئات الحقوقية واالثقافة بالوعي النهوض على آخر جانب من تعمل

 ممارسات على ايجابياً تنعكس التي قية،والحقو الديمقراطية، بالقيم الفئات هذه بتزويد وذلك

 تسعى كما .الحياة مجاالت شتى في الواعية المشاركة وتعزيز المجتمع، في األفراد

 التشريعات وتطوير بتغيير تتمثل أخرى أهداف تحقيق إلى الفلسطينية الحقوقية المؤسسات

 المجتمع في ثقافيةوال واالجتماعية والسياسية االقتصادية بالحقوق المتعلقة والقوانين

 سبيل في عملها وتطوير أدائها، لتحسين المستمر سعيها إلى باإلضافة هذا. الفلسطيني

 مع والتعاون والتنسيق التشبيك خالل من وذلك. الفلسطيني اإلنسان حقوق حالة تحسين

  105).35 ،2003 زبيدي(دولية  أو أكانت محلية، سواء أخرى حقوقية منظمات

 ما نشر على عملها يقتصر ال حيث المنظمات، بعض هذه به تقوم ما ةأهمي تأتي هنا ومن

 باالنتهاكات العالقة ذات تقاريرها تنشر وإنما المحلي، المستوى على انتهاكات من توثقه

 عبر أو. دولية رسمية وأخرى حقوقية، منظمات مع تواصلها عبر حتالليةاإل والممارسات

 بالصفة تتمتع المنظمات تلك بعض أن وخصوصاً ختلفة،الم المتحدة األمم بأجسام اإلتصال

                                                                 

 حقوق مؤسسات من قصدية عينة مع الدراسة هذه لغرض أجريت ابالتمق في األهداف هذه مثل على التأكيد تم -104
  .نيسان من نفس العام ونهاية 2009 آذار مطلع بين ما الواقعة الفترة في اإلنسان، وذلك

 هذه لغرض الفلسطينية الحقوقية المؤسسات بعض مسؤولين مع ُأجريت مقابالت خالل من األهداف هذه على التأكيد تم -105
  .نيسان من نفس العام ونهاية 2009آذار  مطلع بين ما الواقعة الفترة في لكالدراسة، وذ
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 تلك تخولها حيث. المتحدة لألمم التابع جتماعيواإل اإلقتصادي المجلس لدى اإلستشارية

  106.التعاقدية المعاهدات للجان تقدمها التي الظل بتقارير المشاركة الصفة

 األجهزة بعض مع هاعالقات خالل من يكون الحقوقية المنظمات بعض أداء كفاءة رفع إن

 في والمساندة الدعم لها تقدم التي المتحدة األمم في المتخصصة الوكاالت أو اللجان أو

 مع األطفال عن للدفاع العالمية الحركة تربط التي بالعالقة الحال هو كما .برامجها بعض

 كزومر الضمير مؤسسة تربط التي والعالقة. كاليونيسيف المتحدة األمم وكاالت بعض

). UNIFEM( للمرأة المتحدة األمم صندوق مع تعاون بعالقات القانوني، لإلرشاد المرأة

القضاء على كافة  لجنة مع تعاون بعالقات العالمية المركز األخير، والحركة يرتبط كما

 صندوق ومع). CAT( التعذيب مناهضة ولجنة ،)CEDAW( المرأة ضد أشكال التمييز

UNFPA.(107( للسكان األمم المتحدة
 

 اتحادات مع بعالقات ارتباطها خالل من أيضاً أهدافها لتحقيق الحقوقية المنظمات تسعى

 لجنة كذلك. الدولية العفو ومنظمة اليورومتوسطية، الشبكة مثل أخرى دولية وتحالفات

 المنظمات عمل كفاءة زيادة في بدورها المنظمات الدولية حيث تسهم. الدوليين الحقوقيين

 الفلسطينيين وحقوق لقضايا الحشد والمناصرة من نوع خلق وفي الفلسطينية، الحقوقية

  . الدولي المستوى على

                                                                 

 ما الواقعة الفترة في وذلك.  الدراسة هذه لغرض اإلنسان حقوق مؤسسات من عينة مع أجريت مقابالت نتائج بحسب -106
  .نيسان من نفس العام ونهاية 2009آذار  مطلع بين

 و اإلجتماعي و القانوني لإلرشاد المرأة ومركز الضمير مؤسسة من كل في مختصيين مع أجريت مقابالت بحسب -107
 .نيسان من نفس العام ونهاية 2009آذار  مطلع بين ما الواقعة الفترة في األطفال، وذلك عن للدفاع العالمية الحركة
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 عملها، تعزيز إلى أساسي بشكل تهدف محلية وشراكات بائتالفات الرتباطها باإلضافة

 على والعمل. الفلسطيني المجتمع في دورها ترسيخ كذلك بينها، فيما الجهود وتنسيق

 على فيها العاملين ومهارات أداء وتحسين تلك المنظمات، مكانياتوإ قدرات وزيادة تطوير

  .والرسمي العام بالرأي والتأثير. والمهني والبرامجي، اإلداري، الصعيد

 عضويتها في تضم التي 108الفلسطينية؛ األهلية المنظمات شبكة اإلئتالفات، تلك أهم ومن

 أهدافها تحقيق على الشبكة هذه وتقوم. فةمختل مجاالت في العاملة المنظمات من العديد

 وتطوير. الفلسطينية المنظمات بين المستمر التعاون تنسيق خالل من فلسطيني؛ كائتالف

 الدولية المنظمات مع لعالقاتها باإلضافة البعض، ببعضها المنظمات هذه عالقات وتعزيز

 األمم بمنظمة عالقاتها قتوثي أيضاً. واألجنبية منها العربية الحكومية؛ وغير الحكومية

  .المتحدة باجهزتها المختلفة

 حول دراسات وتعد ومؤتمرات، ندوات المحلية االئتالفات من كغيرها الشبكة هذه تنظم

 اقتضت متى طارئة وأخرى دورية، لقاءات بتنظيم تقوم كذلك. المختلفة الفلسطينية القضايا

 لتعزيز إجراءات واتخاذ منظمات،ال تلك بعمل ترتبط قضايا لمناقشة وذلك الحاجة،

  109.والدولي المحلي المستوى على الفلسطينية القضايا ومناصرة

                                                                 

 ؛مختلفة وتنموية ةواجتماعي إنسانية حقول في تعمل حكومية، غير فلسطينية منظمات من طوعي ديمقراطي، تجمع هي -108
 تمت الزيارة بتاريخ( http://www.pngo.net/arabic/default.asp?i=104 موحدة وأهداف رؤية تجمعها

20/5/2009.( 

 الفلسطينية األهلية المنظمات لشبكة الصفحة اإللكترونية راجع للمزيد 109-
http://wwwpngo.net/arabic/default.asp?i=104 ) 15/5/2009تمت لزيارة بتاريخ.(  
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 االئتالف" باسم يعرف آخر فلسطيني الئتالف الحقوقية المنظمات بعض تنتمي أيضاً

 هذا أن على حقوقية منظمات تسع عضويته في يضم والذي ،"التعذيب لمناهضة الفلسطيني

 محله حل والذي ،"التعذيب ضحايا بتحالف" السابق في يعرف كان لما امتداد هو االئتالف

 التنسيق على العمل إلى االئتالف هذا ويهدف. 2009 العام مطلع في الفلسطيني االئتالف

 يسعى أيضاً. التعذيب مناهضة مجال في عملها وتقوية الحقوقية، المنظمات بين الفعلي

 في التعذيب من للحد الجماعي العمل تأثير خالل من المنظمات جهود زيادة إلى االئتالف

   110.الفلسطينية األرض

 من وذلك بينها، فيما الخبرات آخر جانب من الفلسطينية الحقوقية المنظمات تتبادل كما

 وعملها أدائها تحسين إلى خاللها من تسعى مشتركة ببرامج بقيامها تتمثل شراكات خالل

 بالشراكة العالقات؛ تتمثل هذه على األمثلة أحد. نساناإل حقوق انتهاكات برصد يتعلق فيما

 جتماعي،واإل القانوني لإلرشاد المرأة مركز مثل أخرى ومنظمات الضمير مؤسسة بين

مركز التعذيب و ضحايا وتأهيل عالج مركز كذلك األطفال، عن للدفاع العالمية والحركة

 التعذيب ضحايا عالج ركزاألخيرة مع مؤسسة الضمير وم المنظمة عملت حيث. مانديال

 على مانديال خالله قدمت. UNIFM قبل من 2008 العام في تمويله تم مشروع ضمن

 نفس ضمن والمناصرة الضغط مجال في في حين عملت الضمير القانوني، اإلرشاد تقديم

 النفسي واإلرشاد الدعم بدور التعذيب ضحايا وتأهيل عالج مركز وقام. المشروع

 والحركة الضمير، بين ما مستمر تعاون هناك أيضاً. االحتالل نسجو في لألسيرات
                                                                 

 الفلسطيني االئتالف باسم متحدثة(أماني ابراهيم  مع الباحثة القانونية في الضمير 5/4/2009 بتاريخ اجريت مقابلة -110
 .)التعذيب لمناهضة
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 سجون في األسرى األطفال لها يتعرض التي لالنتهاكات ومتابعة رصد في يتعلق العالمية

  111.االحتالل

  عملها ومعيقات الفلسطينية الحقوقية المنظمات تحديات أهم -2

 ضدية تفاعل بعالقة ارتبط حيث. الدولة غياب ظل في الفلسطيني المجتمع وتطور نشأ لقد

 منظمات دور تنشيط إلى رسمية فلسطينية سلطة غياب أدى حيث حتاللية،اإل السلطة مع

 بفعل الحاصل النقص وتغطية المحلية، حتياجاتاإل مع التجاوب بهدف المدني المجتمع

 واحد آن في السياسي والعمل الخدمات، تقديم على فكان تركيزها. السلطة تلك غياب

  ). 10 ،2003 المتحدة األمم(

 المجتمع انتقل أوسلو، ظل في سرائيلإ مع بتسوية التحرير الفلسطينية منظمة وبدخول

البناء في ظل انشاء مؤسسات السلطة  مرحلة في للعمل المتنوعة بمنظماته المدني

 حقوقيةال المنظمات بين فيما التعاون من حيث تميزت تلك المرحلة بوجود نوع .الفلسطينية

  ).5 ت،. د وبدوي سعيد( القائمة الفلسطينية السلطة ومؤسسات

 بناء عملية بتنظيم عالقة ذات عدة جوانب في المدني المجتمع منظمات بعض فقد ساهمت

 وتأهيل القوانين، بعض صياغة في المشاركة مثل الفلسطينية األرض في الوطنية السلطة

 ترجع وتنافس، توتر عالقة إلى تحولت ما رعانس لكن. الحكومية المؤسسات في العاملين

 المدني المجتمع بمنظمات المتمثلة الداخل قيادة بين التجربة إختالف إلى أسبابها بعض

 إلى باإلضافة هذا الفلسطينية، للمناطق العائدة الوطنية بالقيادات المتمثلة الخارج وقيادة
                                                                 

  .الضمير غريب في مؤسسة ماجدة الباحثة القانونية مع 2/4/2009 بتاريخ أجريت قابلةم -111
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 وبدوي سعيد( المدني المجتمع فهومم حول واالختالف. األهلية للمنظمات السياسي الدور

2007، 6.(  

 إلى 2001 العام في أعدها معهد ماس لألبحاث دراسة أعزتها التوتر لهذا أخرى أسباب

 السابقة الدراسة أرجعت وقد. الخدمات تقديم وعلى والمجال، الدور على التنافسية العالقة

 غير عتبرت المنظماتا حيث. التمويل على المنافسة إلى ذلك وراء الرئيسي السبب

 تلك كانت كما الخارجية، المالية للمساعدات األول المتلقي السلطة مجيئ قبل الحكومية

الفلسطينية  التنمية لخطط األساسية الخطوط رسم في الفاعلة الجهة آنذاك المنظمات

  ).116 ،2001 وآخرون المالكي(

تراجعت  فقد ،2001 العام لغاية ناإلنسا حقوق منظمات منها عانت التي بالعوائق ومقارنة

 2007 العام في لتصبح ،)%46.2(تصل إلى  2000 العام كانت حتى أن بعد تلك العوائق

 بعمل السلطة مؤسسات تدخل تراجع على يدل فإنه شيء على دل إن وهذا) 5.9%(

   112.الفلسطينية الحقوقية المنظمات

 تطور أمام آخر عائقاً اإلنسان؛ حقوق بموضوع الفعلي السلطة هتمامإ ضعف يشكل أيضاً

. المختلفة وأجهزته الجنائية، العدالة نظام في جلياً ذلك الضعف ويظهر. االمنظمات هذه

 المنظمات فيها بما المدني المجتمع منظمات لدور الخاطئة النظرة إلى باإلضافة هذا

 لعمل ومؤازرة ةمكمل كقوى إليها النظر من بدالً منافسة، منابر باعتبارها الحقوقية،

 ). 62 ،2003 زبيدي( الوطنية السلطة

                                                                 

   ).116،117، 2007المالكي وآخرون ( 1-15- 4 و 15-4 الجداول أنظر -112
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 السلطة تدخل بسبب الفلسطينية المحاكم عمل وشل السلطة، أجهزة بعض ضافة لتفككإ

 الحقوقية المنظمات عمل على سلبياً أثراً يترك مما القضائية، السلطة شؤون في التنفيدية

  ).6 ،2003 زبيدي( جهاوبرام

 تراث بوجود تتمثل اإلنسان، حقوق منظمات عمل تطور أمام حائالً تقف أخرى معيقات

 التي القوانين على طبيعية فعل كردة نابعاً يكون قد والذي القانون؛ احترام بعدم ثقافي

 العالقات كانت الفترة تلك ففي. الفلسطينية السلطة مجيء قبل الفلسطينيين على طُبقت

 كنفوذ النفوذ، إلى اللجوء أو. والتحكم طةبالوسا أو العشائري، بالقضاء تُنظم ما غالباً

 تتخذها التي واإلجراءات باآلليات الثقة على أثره ترك مما السياسية، والفصائل القوى

 حقوق منظمات عنها تتحدث التي الحقوق هذه وبقيمة جانب، من اإلنسان حقوق منظمات

  ).12 ،1997 رشماوي( آخر جانب من اإلنسان

 في األمور من للكثير النمطية والنظرة التقليدية، جتماعيةاإل فةالثقا إلى باإلضافة هذا

 بمبادىء المجتمعي الوعي تُضعف التي القضايا أكثر من تُعتبر فهذه الفلسطيني، المجتمع

 حقوق منظمات تتبناها التي المبادىء من وغيرها القانون وسيادة المساواة، مثل أساسية

 القوانين إلنفاد وملزمة فاعلة آليات غياب على ترتبةالم التحديات عن عدا هذا. اإلنسان

  113).63 ،2003 زبيدي(

                                                                 

 بين ما الواقعة الفترة في الدراسة، وذلك هذه أهداف لغرض أجريت مقابالت خالل من التحديات على هذه التأكيد تم -113
 .نيسان من نفس العام ونهاية 2009 آذار مطلع
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 األحيان بعض في القائمة المنظمات؛ هذه عمل بطبيعة عالقة ذات أخرى تحديات هناك

 التي الفئات أو ونشاطاتها عملها في وتكرار تشابه لوجود نتيجة وذلك التنافسية، على

 المنظمة داخل تكمن بعوائق المنظمات هذه حدياتت ترتبط أخرى أحيان وفي. تستهدفها

 الحقوقية المنظمات معظم في والمؤهل المدرب البشري الكادر توفر عدم مثل الواحدة،

 أفراد بين التطوع روح ضعف من المنظمات هذه معاناة إلى باإلضافة هذا. الفلسطينية

دراسة  على ذلك أكدت حيث. المادي باالستنفاع الرغبة تعاظم حساب على المجتمع

 تمركزت متطوعين نسبة أقل أن إلى أشارت ، إذ2007 عام اجراها معهد ماس لألبحاث

  114.الحقوقية المنظمات في

 عالقة ذات مشاكل حل باستطاعتها كان وإن اإلنسان؛ حقوق فمنظمات فحسب، هذا ليس

 أهمها يتمثل خارجية تحديات من تُعاني ستظل أنها إال السابقة، المعيقات أو بالتحديات

 كثيرة أحيان في العمل ضرورة يعني الذي األمر الخارجي، التمويل على الكبير باالعتماد

 بين فيما تعارضاً األولويات تلك القت وإن حتى. الممولين أولويات مع يتعارض ال بما

انقطاع  يسبب حيثُ. التمويل باستمرار وعملها نشاطها يرتبط المنظمات فهذه. الطرفين

 حساسية المواضيع أكثر من فهو يعتبر .أدائها وتراجع في عمل المنظمة، ل إرباكالتموي

 المدني المجتمع منظمات عن الحديث كان إذا السيما أهلية، منظمة أي إنشاء عند

 حيث االستمرارية، على قادرة تكون لن الذاتية باالمكانيات المنظمات فهذه الفلسطيني،

 ).62 ،2003 زبيدي(المادية  االمكانيات رهينة لوتظ المجتمع، في نشاطها سيتوقف

                                                                 

  ).112، 111، 2007المالكي وآخرون ( 11-4 رقم جدول أنظر -114
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 حجم وتفاقم السياسة، هذه فاستمرار القمعية، االحتالل بسياسة يتمثل آخر خارجي تحدي

 أمام عائقاً ويقف الحقوقية، المنظمات في العمل سير على يؤثر عليها المترتبة االنتهاكات

 الحقوقية المنظمات عمل بإعاقة يتمثل الممارسات هذه أهم ولعل. أهدافها وتحقيق نجاحها

 اإلسرائيلية، للمحاكم المنظمات تلك فيها تلجاً ما غالباً والتي القانونية، برامجها ضمن

 أم إليها يلجأون أفراداً أكانوا سواء الفلسطينيين المحاكم هذه تُنصف ما نادراً وبالمقابل

 حتى الحقوقيين لحركة ئيليناإلسرا تقييد عن عدا هذا. حقوقية منظمات عبر منتفعين

   115).63 ،2003 زبيدي(الفلسطينية  أو دخول األرض مغادرة من تمنعهم

 اإلنسان حقوق منظمات هي حتاللاإل لمعيقات عرضة المدني المجتمع منظمات أكثر إن

 قد القيود هذه أن رغم ذلك %.76.5 إلى 2007 العام في حتاللاإل قيود وصلت حيث

 النسبة وهي %84.6 الى الحين ذلك في وصلت حيث ،2000 امبالع مقارنة تراجعت

 116.الفلسطيني المدني المجتمع منظمات على المفروضة القيود بين من األعلى

  

  

  

  

                                                                 

 فلسطينية لغرض إسان حقوق مؤسسات مسؤولين بعض مع أجريت مقابالت خالل من التحديات هذه على التأكيد تم -115
 .نيسان من نفس العام ةونهاي 2009آذار  مطلع بين ما الواقعة الفترة في الدراسة، وذلك هذه أهداف

  ).117، 116، 2007المالكي واخرون ( 1-5-4 رقم وجدول ،15-4 رقم جدول أنظر -116
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  مدى إلمام، واستخدام اإلجراءات الخاصة: المبحث الثاني

 علـى  تركـز  والتي األول، الفصل في المتضمنة الدراسة أسئلة عن المبحث هذا سيجيب

 سيتم كذلك. الخاصة باإلجراءات الفلسطينية الحقوقية المنظمات ومعرفة إلمام، مدى قياس

 أهـم  على للوقوف باإلضافة. المنظمات تلك قبل من اإلجراءات هذه استخدام مدى قياس

 عدم ومبررات. اإلجراءات لهذه المنظمات بعض استخدام وراء الكامنة والدوافع األسباب

 اسـتخدام  فـي  القصـور  أسباب و. أخرى فلسطينية حقوقية منظمات قبل من استخدامها

 ممن سواء آخر، جانب من اإلجراءات تلك عمل تقييم وفي جانب، من الخاصة اإلجراءات

 أصـالً  مقتنعين غير هم ممن أو الخاصة، اإلجراءات استخدام تجربة فيها العاملين خاض

  . استخدامها من بالجدوى

 فـي  العاملـة  الحقوقيـة  للمنظمات الرجوع من بد ال انك السابقة، األسئلة عن ولإلجابة

 طبيعـة  تحديـد  كذلك العمل، في ومنهجيتها توجهاتها لمعرفة وذلك الفلسطينية، األرض

 المجـال،  هـذا  في العاملة المنظمات لتعدد ونظراً. االمنظمات تلك تقوم بها التي البرامج

 إليها ُأشير أساسية معايير تحديد مت منها، البعض لدى والخدمات العمل برامج في والتشابه

 في المحددة للمعايير مطابقة تكون الفلسطينية، الحقوقية المنظمات من عينة الختيار سابقاً،

 طبيعـة  حيـث  مـن  تتشابه التي الحقوقية للمنظمات ممثلة تكون الوقت وبنفس. الدراسة

 فـي  متخصصة حقوقية منظمات بسبع تمثلت الدراسة عينة فإن وعليه. وخدماتها عملها،

  . حقوقية مجاالت عدة
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 اإلنسـان،  لحقوق الفلسطيني المركز الحق، جمعية الضمير، هي مؤسسة المنظمات وهذه

 القـانوني،  لإلرشـاد  المـرأة  مركز الخليل، اعمار لجنة ،"القدس جامعة" القانونية العيادة

  117.فلسطين فرع -األطفال عن للدفاع العالمية الحركة

 السـابقة  الحقوقيـة  المنظمات في العاملين المختصين مع ُأجريت التي تالمقابال تضمنت

 لهذا مسبقاً أعدت بأسئلة الباحثة استعانة خالل من وذلك الدراسة أسئلة على اإلجابة الذكر؛

  . الغرض

   الخاصة باإلجراءات الفلسطينية الحقوقية المنظمات إلمام مدى: األول المطلب

 الحقوقيـة  المنظمـات  إلمـام  مـدى  تحديد إلى أهدافها أحد خالل من الدراسة هذه تسعى

 حـول  لدى تلك المنظمـات  إلمام وجود تبين فقد وعليه. الخاصة باإلجراءات الفلسطينية

 فجميـع . عامـة  بصورة وذلك الخاصة، االجراءات فيها بما للحماية المتحدة األمم آليات

. أخرى إلى حقوقية منظمة من تهدرج تتفاوت إلمامها نسبي؛ لديها الدراسة عينة منظمات

  . آخر إلى موظف من الواحدة؛ المنظمة داخل تفاوت هناك أنه كما

 يتعدى الذي اإللمام من قدر المنظمات تلك في العاملين بعض لدى أن تبين ذاته الوقت في

 في الحال هو كما استخدامها، في التخصصية من مستوى وجود إلى ليصل المعرفي؛ الحد

 ومركـز  الضمير، ومؤسسة األطفال، عن للدفاع العالمية والحركة الحق، جمعية من كل

 حين في. اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز وكذلك واالجتماعي، القانوني لإلرشاد المرأة

 إلى يصل لم الذي المعرفي؛ الجانب على عينة الدراسة منظمات من آخرين لدى ينحصر
                                                                 

  .اختصاصها ومجاالت منظمات عينة البحث: 4 رقم ملحق أنظر للمزيد -117
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 جامعـة  في القانونية بالعيادة تتمثل المنظمات وهذه. العمل في التخصصية من الحد ذلك

  .الخليل اعمار ولجنة القدس،

 تلك المنظمات، عالقات طبيعة إلى الحقوقية المنظمات بين فيما التفاوت هذا أسباب وتعود

 منظمـات  مـع  وتحالف شراكة بعالقة ترتبط الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات فبعض

 كما العمل مجال في ومهارات خبرات إكساب وفي ء،األدا تطوير في تسهم دولية حقوقية

 الدراسـة  لعينة فبالرجوع. المتحدة األمم بمنظومة المنظمات بعض ارتباط في الحال هو

 تحمـل  -الخليـل  اعمار ولجنة القانونية، العيادة باستثناء منظمات العينة جميع أن يتبين

 ممـا  المتحـدة،  األمم نظمةم لدى االجتماعي االقتصادي المجلس في االستشارية الصفة

 يتم بما الخاصة التقارير وعرض اإلنسان، حقوق مجلس جلسات في المشاركة حق يخولها

  .االتفاقيات للجان المقدمة الظل لتقارير باإلضافة اإلنسان، حقوق انتهاكات من رصده

 من ودموج هو ما على لإلطالع المجال الحقوقية المنظمات في للعاملين تتيح العالقة هذه

 لتطـوير  المجـال  هـذا  في عملية خبرة امتالك لها تتيح كما. دولية حماية وآليات برامج

 حقوقيين خبرات من لالستفادة باإلضافة. اآلليات لتلك استخدامها طريقة وتطوير مهاراتها،

 بـين  التواصـل  مـن  النوع هذا يسهم بحيث. الدولية المنظمات في عاملين متخصصين

 الحمايـة  آليات فيها بما اإلنسان حقوق مجاالت من الكثير في لخبراتا بتبادل المنظمات

  .الدولية

 حقوقية منظمات مع بعالقات ترتبط ال ممن العينة في أخرى منظمات أن نجد المقابل وفي

 الحماية آليات مجال في الخبرات من الكثير أفرادها بعض تنقص تزال ال محلية، أو دولية
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 والعالقـات  الشـراكات  ذات المنظمـات  أن النتائج أشارت يثح. اإلنسان لحقوق الدولية

 اصدار ولعل. العالقات محدودة المنظمات تلك من أوسع عملية بخبرات تحظى المتنوعة

 مجـاالت  مـن  مجال أي في أهمية ذو الخبرة تبادل عامل اعتبار من نابع الحكم هذا مثل

  .اإلنسان حقوق مجال في العمل فيها بما العمل،

. األهمية من عالية درجة على المنظمات تلك في العاملين لبعض األكاديمية الخبرة أن كما

 مـوظفين تمتلـك   الفلسطيني المركز كذلك والضمير، المرأة ومركز الحق مثل فمنظمات

 يسـهم  حيث. وأجانب فلسطينيين اإلنسان حقوق في وخبراء الدولي، القانون في مختصين

 مهـارات  بعـض  ونقل الدولية، الحماية بآليات يتعلق ما كل معرفة في األكاديمي إلمامهم

  . منظمة معينة في العامل الطاقم أفراد لبقية المجال هذا في االختصاص ذوي وخبرات

 ذوي مـن  ليسو هم الفلسطينية الحقوقية المنظمات في العاملين بعض أن نجد المقابل وفي

 مـدى  على ومعتمداً محدوداً مجالال هذا في إلمامهم يبقى وبالتالي الحقوقي، االختصاص

  .معارفهم تطوير في وسعيهم الخاص بجهدهم أو االختصاص، بذوي احتكاكهم

 العامل فيهـا  فالطاقم األسباب، بنفس مرتبط أيضاً هو معينة منظمة داخل التفاوت أن كما

 عضفـإنب  ذلك وعلى األكاديمية، وكفاءاتهم الوظيفية مسمياتهم بحسب أفراده إلمام يرتبط

 سواء المتحدة لألمم الدولية الحماية بآليات كبير إلمام لديهم الحقوقية المنظمات في العاملين

 وثيقة عالقة ذو األكاديمي اختصاصهم يكن لم وإن حتى فهؤالء، التعاقدية؛ وغير التعاقدية

 معرفـة  أكسـبتهم  قد الخبرات وتراكم المجال، هذا في عملهم طبيعة فإن الحماية، بآليات

  .استخدامها وكيفية اآلليات تلك في يدةج
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 الفلسطيني، والمركز والضمير، الحق، جمعية من كل في نتائج المقابالت بينت فقد وعليه

 عاليـة  بدرجة لديه إلمام األقل على واحد وجودموظف .العالمية والحركة المرأة ومركز

 هـؤالء  غالبية أن إال الخاصين، المقررين مخاطبة وبكيفية الخاصة، اإلجراءات باستخدام

  . المنظمات تلك اإلنجليزية أي خبراء يعملون في باللغة الناطقين من هم

 اثنين موظفين الحق فعلى سبيل المثال، تبين خالل البحث الميداني أنه يوجد في جمعية في

 مجاالت بحسب وذلك اآلليات؛ تلك مخاطبتها كيفية في كبيراً الماماً لديهم ممن األقل على

 وحـدة  فـي  العاملين على يقتصر الدولية في هذه المنظمة باآلليات فالعمل صاصهم،اخت

  . الجمعية في والمناصرة الضغط

 لمتابعـة  اثنين أو موظف على العمل اقتصار أن إلى اإلشارة من بد ال الخصوص، وبهذا

 صـعب،  أمـر  التعاقدية وغير التعاقدية اآلليات من كل بموجب اإلنسان حقوق انتهاكات

 يحقـق  وال كافيغير فهو . الفلسطينيين لها يتعرض التي االنتهاكات حجم ظل في السيما

 فـي  الـدولي  المجتمـع  وضـع  على القدرة له تكون أن يمكن وال. منهالمرجو  الغرض

  . المحتلة الفلسطينية األرض في االنتهاكات لحجم الحقيقية الصورة

 تسمح ال قد الفلسطينية، المنظمات ياتإمكان أن البحثالمختصين في عينة  بعض أكد وقد

 يحتاج إذ السهل، باألمر ليس المتحدة األمم أجسام مخاطبة مجال في العمل أن حيث. بذلك

 اللغـة  إشـكالية  عن عدا هذا بمخاطبة تلك األجسام، الخاصة القانونية باللغة عالي إللمام

 بمتخصصـين  لالسـتعانة  ياناألح من كثير الحقوقية في المنظمات يدفع مما. اإلنجليزية

 وجـدت  فلو مهم، أمر هي العمل مجال في التخصصية أن أكدوا كما. باإلنجليزية ناطقين
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 على إضافية أعباء هناك يكون لن الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات في التخصصية هذه

  .ماتالمنظ تلك عمل تطوير دون حائالً المادية األعباء تقف ولن. معينة حقوقية منظمات

 جامعـة  فـي  القانونية والعيادة الخليل، اعمار لجنة في الحال هو كما أخرى منظمات في

 ماديـة،  إمكانيـات  على عملها وطريقة الخاصة باإلجراءات اإللمام يقتصر ال قد القدس؛

 أدركـت  حيث. اإلجراءات تلك حول المعرفة في النقص درجة إلى ليصل يتجاوزه وإنما

 هذا في إمكانياتها تطوير على تعمل وبدأت اإلجراءات، هذه هميةأ مؤخراً المنظمات تلك

 لحقـوق  اإلسـرائيلية  االنتهاكـات  رصد في اآللية هذه استغالل سبيل في المجال، وذلك

 ال أنها إال الموضوع، حول تدريباً طواقمها أفراد بعض تلقي خالل من وذلك .الفلسطينيين

 يكـون  قد لكن .كافياً يكون ال قد فالتدريب. المجال هذا في الخبرة ضعف من تُعاني تزال

 قـد  المنظمـات  تلك فبجهود األهمية، غاية في أمر هو باستخدامها والبدء أهميتها إدراك

 اإلجـراءات  اسـتخدام  مجال في العملية وخبراتهم إمكانياتهم تطوير أمام العوائق تتقلص

  . الخاصة

 العالميـة  والحركـة  الحق مثل ،البحث عينة منظمات في العاملين بعض أعزى وقد هذا

 في التقاعس بعض وجود إلى اآللية بهذه الفلسطينيين إلمام عدم أسباب األطفال عن للدفاع

 المفوضـية  فمكتب. بالحماية الخاصة بآلياتها التعريف في وخصوصاً المتحدة، األمم دور

 في نقص من نييعا الفلسطينية، األرض في الدور بهذا يقوم الذي اإلنسان لحقوق السامية

 فـي اللقـاءات   األحيان بعض في يستعين هو وبذلك المجال، هذا في المتخصص الكادر

 عدا هذا .الحقوقية األخرى المنظمات العاملين في المختصين ببعض يعقدها التي التدريبية
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 الحاصلة االنتهاكات بحجم قورنت ما إذا قليلة، المكتب ينظمها التي التدريبات عدد أن عن

  . الفلسطينيين المتدنية لدى الحقوقية وبالثقافة الفلسطينية، األرض في

 العمليـة  الخبـرة  عبـر  يكون أن أما الخاصة، باإلجراءات العاملين إلمام أن يتبين وبهذا

. مؤسساتهم داخل سواء المجال هذا في بمختصين احتكاكهم خالل من أو لهؤالء، المكتسبة

 ذلـك  يرجـع  قـد  أو. اإلنسـان  حقوق مجال في املونالع يتلقاها تدريبية برامج عبر أو

  .الدولي القانون مثل عالقة ذات مجاالت في العاملين بعض الختصاص

 لإلجراءات الفلسطينية الحقوقية المنظمات استخدام مدى: الثاني المطلب

   الخاصة

 ت،اإلجراءا بتلك الحقوقية المنظمات إلمام بمدى مرتبط الخاصة اإلجراءات استخدام لعل

 وكـانوا  ذلـك،  حـول  معلومات المنظمات تلك في العاملين امتلك فمتى عملها، وبطريقة

 فـي  لتوظيفهـا  أقـوى  الفرصة كانت استخدامها؛ وكيفية ألهميتها كبيرة بدرجة مدركين

  . عملها لتطوير دوماً ساعية مؤسساتية إدارات وجود ظل في وخصوصاً. عملهم

 فـي  اإلنسان حقوق مجال في العاملة المنظمات البيةغ من نتائج البحث الميداني أن تبين

 بعضها عمل يقتصر حيث للحماية، تعاقدية غير دولية آليات تستخدم ال الفلسطينية األرض

 يميـز  ما أن أي. اإلسرائيلية العسكرية للمحاكم باللجوء تتمثل محلية آليات استخدام على

 تحـت  تقـع  آليـات  اعتبارها اسة؛الدر عينة منظمات عليه تُجمع ما بحسب اآلليات هذه

 مـن  كثيـرٍ  فـي  منصفة وغير منحازة هي وبالتالي اإلسرائيلي، االحتالل دولة إشراف

  . األحيان
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 الرصد مثل برامج على عمله في أساسي وبشكل المنظمات، هذه من اآلخر البعض يعتمد

 هـذا  فـي  التدريب وبرامج الدراسات إعداد إلى باإلضافة محلي، مستوى على والتوثيق

  . المجال

 النسـبة  هـي  التعاقدية وغير التعاقدية الدولية اآلليات تستخدم التي المنظمات أن حين في

 أن تبـين  عينة الدراسـة،  إلى وبالرجوع. المجال هذا في العاملة المنظمات من بين األقل

 ورغـم  دوليـة،  حقوقيـة  منظمـات  مع بعالقات ترتبط أنها رغم غالبية هذه المنظمات،

 اإلجـراءات  باستخدام تقوم ما نادراً بالمقابل أنها إال. التعاقدية الحماية آلليات دامهااستخ

  . التعاقدية غير الدولية الحماية آليات كأحد الخاصة

 بعـض  في العمل توجهات أحد األخيرة السنوات في أصبح قد اآللية هذه استخدام أن على

 استخدمت قد البحث عينة منظمات عضب أن الميداني البحث نتائج أشارت فقد. المنظمات

. جـداً  ضيقة حدود في ولكن اإلسرائيلية، االنتهاكات بعض رصد في الخاصة اإلجراءات

 سنوياً شكاوى خمس معدله ما ترفع التي الحق، جمعية من كل في المنظمات هذه وتتمثل

فقد كمـا  . ونالقان خارج القتل أو المنازل، وهدم التنقل، بحرية عالقة ذات انتهاكات حول

 ال المثـال  سـبيل  علـى  2008رفعت في العام  قد تبين خالل البحث الميداني أن الحق

 ،"اإلنسـان  حقوق النتهاك كوسيلة المرتزقة استخدام بمسألة الخاص المقرر" إلى للحصر

 من التهرب بهدف الدولة، بأدوار تقوم خاصة لشركات إسرائيل باستخدام يتعلق فيما وذلك

  .قانون حقوق اإلنسان يخرقون الذين اإلسرائيليين الجنود بعض مقاضاة
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 تتم مخاطبة اإلجراءات الخاصة من قبل الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، أهمها أيضاً

 لها يتعرض انتهاكات حول وذلك التعسفي، باالحتجاز المعني الخاص للمقرر توجيهه يتم

  . اإلسرائيلي حتاللاإل سجون في إدارياً المعتقلين األطفال

 العـام  مطلـع  فـي  فردية شكوى أول إعداد استطاعت عملها حداثة رغم القانونية العيادة

 المقـرر  خاللها خاطبت حيث بالسكن، الحق حول اإلسرائيلية باالنتهاكات تعلقت ،2009

كما عملت على رفع شكاوى للمقرر الخاص حول الحق  السكن، في بالحق المعني الخاص

ث تم اطالعه على أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية التي يتعرض لهـا الطلبـة   في التعليم، حي

  .الفلسطينيين

المرفوعة للمقـررين الخـواص    الفردية الشكاوى الفلسطيني المركز يستخدم لم حين في

 نشطاء حقوق اإلنسان في هـذا  أن إال. 2005 العام في حيث كان ذلك مرتين، من ألكثر

 المعنـي  المقـرر  السـيما  الخاصين المقررين بعض مع مستمر اتصال على هم المركز

 ترصـد  تقارير تقديم عبر أو الفلسطينية لألرض زياراته عبر سواء. الفلسطينية باألرض

  .غزة قطاع في وخصوصاً فيها اإلنسان حقوق حالة

 اعمـار  ولجنة الضمير، مؤسسة مثلبحث ال في عينة أخرى منظمات أن يتبين وبالمقابل

 فـي  فردية شكاوى أية بتقديم تقم لم واإلجتماعي، القانوني لإلرشاد المرأة ومركز الخليل،

 االنتهاكات ورصد الحماية، مجال في العاملة المنظمات أبرز من أنها رغم المضمار، هذا

 فقـد . دولية أو محلية حماية آليات استخدام مستوى على سواء األفراد، لها يتعرض التي

 أيـة  لديـه  ليس واالجتماعي؛ القانوني لإلرشاد المرأة مركز من نتائج البحث الميداني أن
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. مغـايرة  أسس على يقوم عمل المركز أن كما اآللية، هذه ضمن العمل في سابقة تجارب

 بعـض  يظهـر  التبريـر  هـذا  مثل أن إال. المجال هذا في اختصاص جهة يعتبر ال فهو

 لإلرشاد المرأة مركز أن تؤكد تيوال ،البحث في أخرى نتائج إليه تشير لماً نظراً التناقض

 دوليـة  حمايـة  آلليات المستخدمة الفلسطينية المنظمات أهم أحد هو واإلجتماعي القانوني

 اسـتخدام  على يقتصر ال األممية اآلليات استخدام أن أي. الخاصة اإلجراءات غير أخرى

  . األخرى دون إحداها

 في والمناصرة الضغط االلية، فوحدة النتائج ذاتها أشارت إلى أن الضمير لم تستخدم هذه

 المقـررين  مخاطبة لم تخضتجربة الدولية الحماية آليات مجال في تعمل والتي الضمير،

 للمقـررين  التقـارير  تقـديم  علـى  عملها في تعتمد أنها حين في الشكاوى الفردية، عبر

ـ      ين الخاصين، والتي ترصد من خاللها أبرز االنتهاكـات التـي يتعـرض لهـا المعتقل

 حيـث . التعاقدية كذلك هي تستخدم اآلليات كذلك الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية،

 للجـان  المقدمة الظل تقارير في المشاركة الحقوقية المنظمات أهم من هذه المنظمة تُعتبر

  . المختلفة التعاقدية االتفاقيات

 العـاملين  بعض إلمام أن إلى بحثال نتائج أشارت فقد الخليل، اعمار لجنة بخصوص أما

اللجنـة   في العامل الطاقم أفراد من قبل أحد تم نقلها خبرة مع تزامن قد المنظمة هذه في

 اإلجـراءات  استخدام تجرب هذه المنظمة وبالتالي لم ،2008السابقة الذكر في نهاية العام 

 راتهمزيـا  فـي  المقررين التقاء حتى أو التقارير أو الفردية، الشكاوى خالل من الخاصة

 على تعمل هي وبالمقابل .في حين أنها تلجأ الستخدام االليات المحلية .الفلسطينية لألرض
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 بهـدف  ذلـك  المدني، المجتمع منظمات من للكثير المجال هذا في تدريبية لقاءات تنظيم

  . التعاقدية غير الحماية آليات حول والتثقيف التوعية

 لإلجراءات اللجوء بضرورة مقتنعاً بات قد ليلفي لجنة اعمار الخ العامل الطاقم أن ورغم

 من يكون قد أنه إال. للحماية المحلية اآلليات وتحيز تقاعس ظل في وخصوصاً الخاصة،

 الشـكاوى  باسـتخدام  الخاصين المقررين مخاطبة على العمل المنظمة هذه على المتعذر

 إلـى  باإلضافة الحالي، قتالو في المنظمة في الممولة البرامج طبيعة بسبب ذلك الفردية،

 بطريقـة  للعمل كافي غير فهو تطوير؛ إلى بحاجة يزال ال خبرة من الطاقم يمتلكه ما أن

  .المجال هذا في إجرائية

 لإلجراءات المنظمات الحقوقية الفلسطينية قبل من المرفوعة الشكاوى حجم أن يتبين وبهذا

الواحـدة، ذلـك    السـنة  في وىشكا عددها عشرة يتجاوز ال جداً، حيث محدودة الخاصة

 في الفلسطينيين عمل في يتبين وجود قصور هنا ومن. بحثبحسب ما أشار أفراد عينة ال

 والعيادة الخليل اعمار لجنة باستثناء الذكر السابقة المنظمات معظم أن السيما. المجال هذا

  . اإلجراءات هذه مخاطبة كيفية في جيد إلمام لديها القانونية

 آخر شكل تُمارس الفلسطينية الحقوقية المنظمات بعض أن بالمقابل النتائج، فسن تؤكد كما

 معينـة  انتهاكات حول التقارير بإعداد يتمثل الخاصين؛ المقررين بعض مع التواصل من

 لـبعض  تتيح التي الفرص خالل من أو. المقررين هؤالء على وعرضها اإلنسان، لحقوق

 علـى  واطالعهـم  الخاصـين،  بالمقررين االلتقاء من الفلسطينيين اإلنسان حقوق نشطاء

  .فلسطين في اإلنسان حقوق أوضاع
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 يلتقـون  الحـق  نشطاء حقوق اإلنسان في الجمعيـة  نتائج البحث الميداني أن أشارت فقد

إطالع  تلك خاللها ويتم جنيف، في للمنظمات الحقوقية زياراتهم خالل الخاصين بالمقررين

 واإلنتهاكـات  اإلنسـان فـي األرض الفلسـطينية،    وقحق أوضاع على هؤالء المقررين

 العام نهاية في تم الحصر، ال المثال سبيل وعلى الفلسطينيين، بحق الممارسة اإلسرائيلية

 األرض في القضاء وضع على وإطالعه القضاء، باستقالل المعني بالمقرر اإللتقاء 2008

 فـي  اإلرهاب مكافحة سياق في نساناإل بحقوق الخاص بالمقرر اإللتقاء تم كذلك المحتلة،

 تبـين الممارسـات   التـي  تقاريرهـا  أحد اطلعته جمعية الحق على حيث ،2007 العام

 منهـا  يعـاني  مشـاكل  على اطلع فيها ميدانية، زيارة في اصطحابه تم كما اإلسرائيلية،

 لمقررا بمساعدة جنيف في اإللتقاء تم 2008 العام من ثاني تشرين شهر وفي. الفلسطينيين

 حقوقية منظمات عدة فيه شاركت التعذيب، حول تقريراً تسليمه تم حيث بالتعذيب، الخاص

  . األطفال عن للدفاع العالمية والحركة الضمير مثل

 مع ومستمر مباشر اتصال أيضاً على هم األطفال عن للدفاع العالمية الحركة في العاملين

 المعنـي  الخـاص  المقـرر  أهمهم ، ومنالطفل بقضايا العالقة ذوي الخاصين المقررين

 الخـاص  والمقرر اإلرهاب، مكافحة سياق في اإلنسان بحقوق والمقرر المعني بالتعذيب،

حيث تقدم لهم تقارير حول االنتهاكـات اإلسـرائيلية بشـكل     التعسفي باالحتجاز المعني

   .مستمر

 الفلسـطينية  ألرضل زياراتهم خالل الخاصين بالمقررين الحقوقية المنظمات وتلتقي هذا

 األخيرالمكتب  يقوم حيث. اإلنسان لحقوق السامية المفوضية مكتب مع بالتنسيق المحتلة،
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 مـن  غيرهم أو الخاصين، المقررين من أي زيارة إلنجاح الالزمة الترتيبات كافة بإجراء

  .المحتلة الفلسطينية األرض زيارة الراغبين المتحدة األمم مبعوثي

 حيث اإلنسان، لحقوق الفلسطيني كالمركز أخرى حقوقية منظمات على بقينط ذاته والحال

 يزورون الذين الخاصين المقررين ببعض باستمرار فيه العاملين الحقوقيين النُشطاء يلتقي

   .انتهاكات اسرائيلية من الفلسطينيون له يتعرض ما على ويطلعونهم غزة، قطاع

 الفلسـطينية  األرض في القائمة مكاتبها عبر ناإلنسا لحقوق السامية المفوضية وتقوم هذا

 اتصـالها  خالل من ذلك ،نالفلسطينيي اإلنسان حقوق بنشطاء المقررين للقاءات بالتنسيق

 الفرصـة  إتاحة الزيارات تلك خالل يتم حيث. الفلسطينية الحقوقية المنظمات مع المباشر

  . انتهاكات من لسطينيونالف له يتعرض ما على المقررين بإطالع اإلنسان حقوق لنشطاء

 يـتم  كـذلك  اإلنسان، حقوق انتهاكات ترصد تقارير المقررون يتسلم الزيارات هذه خالل

 الواقع، أرض على اإلنتهاكات تلك على الوقوف إلى تهدف ميدانية زيارات في اصطحابهم

 بفعـل  حقـوقهم  اُنتهكت ممن الضحايا؛ بعض لشهادات االستماع فرصة لهم يتيحون كما

  . اليومية اإلحتالل رساتمما

 الخـاص  المقرر" هو األخيرة السنوات في المقررين من معهم التواصل تم من أهم ولعل

 الحـالي  المقـرر  زار فقـد  ،"المحتلة الفلسطينية األرض في اإلنسان حقوق بحالة المعني

ـ  بالعديد والتقى ،2008 العام نهاية في الفلسطينية األرض فولك ريتشارد البروفسور  نم

 مـرة  من ألكثر اإللتقاء تم كما. حقوقية منظمات في يعملون ممن اإلنسان حقوق نشطاء

 يـتم  وباسـتمرار . دوغارد جون البروفسور السابق الفلسطينية باألرض المعني بالمقرر
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 اإلسـرائيلية  االنتهاكـات  بتوثيق يقومون كما اإلنسان، حقوق أوضاع على هؤالء اطالع

 التقـارير  تلـك  سرائيل عبـر إ ويدعون االحتالل، بممارسات تندد التي تقاريرهم خالل

  . الفلسطينية األرض في الدولي القانون بتطبيق بااللتزام

بـأنهم يتواصـلون    ينة البحثفي منظمات ع عاملون مختصون حقوقيون نشطاء أكد وقد

 بالتعـذيب،  المعني الخاص المقرر مثل المقررين من وغيره السابق باستمرار مع المقرر

  . التعسفي باالحتجاز المعني والمقرر

 يقـوم  حيث الخاصين، للمقررين المرفوعة التقارير بمتابعة الحقوقية المنظمات وتقوم هذا

. الحاجـة  تسـتدعي  حين إضافية معلومات بتقديم الشكاوى أو التقارير رفع بعد العاملون

 يدين والذي المعني، الخاص المقرر تقرير إصدار يتم أن إلى المنظمات هذه تنتظر وبعدها

 المسـؤولة  الجهات دعوة كذلك. سرائيليحتالل اإلبفعل اإل الحاصلة اإلنتهاكات خالله من

 لحقوق المنتهكة الدول سجل في تسجيل تلك الجهات على العمل أو وقفه، إلى اإلنتهاك عن

 نتهكةالم الجهات على تُفرض ملزمة قرارات أية تتخذ ال اإلجراءات هذه أن أي اإلنسان؛

 ومطالبتهـا  اإلسـرائيلية،  االنتهاكات وفضح التنديد على عملها ويقتصر. اإلنسان لحقوق

  .انتهاكااتها بوقف

   الخاصة اإلجراءات استخدام عدم أو استخدام وراء الدوافع: الثالث المطلب

 يكن لم وإن اإلنسان؛ حقوق حالة على إيجابي أثر ترك على قادرة إن اإلجراءات الخاصة

 مـا  علـى  المختلفة المجتمعات اطالع في دور اآللية هذه لمثل أن إذ. ملموساً األثر هذا

 مـا  وبحسـب  اإلجـراءات،  فهذه. الفلسطينية األرض في مستمرة انتهاكات من يحصل
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 حجم عن وحقيقية واضحة صورة يصالإ إلى ستؤدي ؛البحث عينة منظمات عليه أجمعت

 ممـا  قانوني، إطار وضمن موثق، بشكل وذلك ،الفلسطينيين لها يتعرض التي االنتهاكات

 الفلسـطيني،  اإلنسان حقوق لحالة وموضوعية حقيقية صورة عرض في دور له سيكون

  . الذاتية على روايتهم الفلسطينيين اعتماد عن بعيداً وذلك

هيئـة   قبـل  مـن  موثقة حقائق استخدام هو الخاصة اإلجراءات بموجب يحدث ما أن إذ

مختصون في  يؤكد حيث. اإلنسان في العالم أجمع حقوق حالة على فتشر حقوقية دولية

 باإلضـافة  للمقررين، الموجهة الرسائل أن إلى ويشيرون الفكرة، هذه على عينة الدراسة

 علـى  قـادرة  تظل ُأممية، منظمات من خرجت ما إذا للتقارير والبيانات الصادرة عنهم؛

  .فلسطينية منظمات عن بصدورها ةمقارن أقوى في المجتمع الدولي صدى إيجاد

 الجهـات  على ضغط عامل يشكل أن بإمكانه مستمر، وبشكل اآللية هذه استخدام أن كما

 العاملين في منظمات عينة البحـث  غاليية المختصين يرى حيث اإلنسان، لحقوق المنتهكة

 سـات ممار إلى كشف حتماً ستؤدي والشكاوى المرفوعة لإلجراءات الخاصة، التقارير أن

 فـي  باستمرار معنية إسرائيل كدولة محتلة السيما أن .الفلسطينيين المدنيين تجاه االحتالل

 مـن  ستزيد بدورها الشكاوى وعليه فهذه .التقارير من النوع هذا على للرد نفسها تحضير

اإلنتهاكات المرتكبة مـن قبـل    تقليص حجم على ايجاباً سينعكس مما اإلسرائيليين، قلق

  . تاللسلطات االح

 تقـارير  أن إلى يشير الواقع أن السابقة، المنظمات معظم في إنسان حقوق نشطاء ويؤكد

 قبل من المقدمة الشكاوى من تخلو تكاد اإلنسان حقوق لمجلس المرفوعة السنوية المقررين
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 بطريقـة  اإلجـراءات  هذه استخدام أن هؤالء؛ غالبية يرى آخر جانب ومن. الفلسطينيين

 المسـؤولين عـن تلـك    على ضغط سيشكل المنظمات عمل في كنهج وإتباعها صحيحة

 الضـغط  أو االنتهاكـات،  هذه من للحد حلول عن البحث نحو حثهم وبالتالي اإلجراءات،

 لفـت  باإلمكان أنه كما. ممارساتها وقف على لحثها الوسائل الممكنة بشتى إسرائيل على

 وتوجيه الفلسطينية لألرض خاصة أهمية إيالء وبالتالي يحصل، لما العاملين هؤالء انتباه

  .الحاصلة فيها االنتهاكات نحو عملها من جزء تركيز

العالمية للدفاع عـن   كالحركة المنظمات عينة البحث في وقانونيون حقوقيون يؤكد كذلك

 فوائـد  أيـة  تحقـق  لـم  إذ اإلجـراءات  هذه أن على األطفال، وجمعية الحق، والضمير

 إلـى  سيؤدي الفردية الشكاوى تراكم أن كما. قابل لن تضر بهمفي الم فهي للفلسطينيين،

 التقارير على االعتماد وباإلمكان. المتحدة األمم أجهزة قبل من جدية أكثر بشكل دراستها

 سـلطات  تُـدين  قانونيـة  كمستندات الخاصين المقررين عن الصادرة الصحفية والبيانات

  .المستقبل في دولياً إسرائيل اإلحتالل اإلسرائيلي، مما قد يعني مالحقة

 بمثـل  يبدأ تغيير أي إحداث أن لالرشاد القانوني إلى المرأة مركز في مختص أشار كما

 تلـك  فكرته ويدعم. ملموس غير أثر ذات اآللية هذه كانت وإن مهماً، يعتبر الطريقة هذه

 جـاءت  أنها جدن فإننا المتحدة، األمم منظومة وتطور لتسلسل بالرجوع أنه إلى باإلشارة

 فاتفاقيـة  .كثيـرة  ذلـك  علـى  واألمثلـة  الصدفة، بمحض وليس ومطالبة، نضال نتيجة

CEDAW األمـر  كذلك. العالم في المرأة أوضاع لتغيير مستمرة مطالبات نتيجة جاءت 

  . التعذيب مناهضة اتفاقية مثل أخرى التفاقيات بالنسبة
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علـى   يجـب  بأنـه  ة الـذكر، حقوقيون في المنظمات السـابق  مختصون يرى هنا ومن

 مساحة تبقى أمامهم، متاح هو ما كل ظل في فهي الخاصة، اإلجراءات الفلسطينيين تجربة

 فـي  والسيما عليها األحكام إصدار قبل صحيح بشكل وتجربتها استغاللها يجب مفتوحة،

  .الفلسطينية األرض في االنتهاكات حجم تزايد ظل

 ألن ذلك ملموسة؛ غير نتائج فهي ذات المحلية، لياتاآل محدودية على أكدت بحثال فنتائج

   .للفلسطينيين منصفاً يكون لن حتماً اإلسرائيلي القضاء

 صـداها  يصل بالكاد الحقوقية المنظمات غالبية تعتمدها التي المحلية التوثيق عملية كذلك

ـ  عبـر  توثـق  عنـدما  تأثيراً أكثر منحاً تأخذ قد أنها حين في الدولي، للمجتمع  كاوىالش

 األمم تقارير في الشكاوى تلك محتوى تضمين يتم عندما والسيما المتحدة، لألمم المرفوعة

  .اإلنسان حقوق ومجلس الخاصين المقررين عن الصادرة المتحدة

 اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركز في تم التأكيد على ما سبق من قبل متخصصين

 مركـز  أن إلـى  بحثأشارت نتائج ال حيث. يواالجتماع القانوني لإلرشاد المرأة ومركز

 ضـمنها  فقد وعليه للفلسطينيين، بالنسبة الخاصة اإلجراءات أهمية مؤخراً قد أدرك المرأة

 تـدريبي  برنـامج  إعداد خالل من لذلك، التحضيرات بدأت حيث. الجديدة عمله خطة في

 صـياغتها  تتم ت،االنتهاكا حول معلومات جمع عملية ستليها أولى كخطوة العامل للطاقم

  .شكاوى شكل على

 تـرى  الحـق  أن إال. اإلجراءات لتلك األهمية في جمعية الحق على نفس التأكيد تم كما

كافيـة لرصـد كافـة     غير ليات الحماية المحليةآل باإلضافة هذه اإلجراءات أن بالمقابل
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 أخرى دولية آليات استخدام بضرورة تؤمن كمنظمة حقوقية فالحق. االنتهاكات اإلسرائيلية

 انتهاكـات  حـدثت  حال في التدخل األوروبية للمحاكم يجيز الذي األوروبي، القضاء مثل

  . مرتكبيها جنسية عن النظر بغض اإلنسان، لحقوق

 تمـت  مـن  بين من األقل النسبة وهم -بحثال عينة في المختصين بعض يرى حين في

 مصـدر  تشكل ال هي التاليوب شكلي، إجراء مجرد هي الخاصة اإلجراءات أن -مقابلتهم

 الحـق  جمعيـة  فـي  حيث أكد على هذه الفكرة مختصـين . اإلنسان حقوق لمنتهكي قلق

 تجربـة  أن إلى حيث أشاروا اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز كذلك العالمية، والحركة

 المتحدة األمم تتخذها آليات أية جدوى عدم على مؤشر أكبر هي حتاللاإل مع الفلسطينيين

 حقـوق  حالة على اًملموس اًأثر تترك ال نظرهم وجهة من الخاصة فاإلجراءات للحماية،

 في تغييراً تُحدث أن بإمكانها وليس جداً، تأثير محدودله  روتيني، إجراء وتعتبر اإلنسان،

  . الفلسطينية األرض في الممنهجة إسرائيل سياسة

 اإلنسـان  حقـوق  نشـطاء  بعـض  قناعات في تناقضاً تظهر المبررات هذه مثل أن على

 الذي الوقت ففي اإلجراءات، تلك بموجب العمل في انتقائية وجود يتضح إذ الفلسطينيين،

 خصيصـاً  يعـدونها  تقـارير  عبر الخاصين، المقررين الرأي ذلك أصحاب فيه يخاطب

الفرديـة كأليـة يقـوم     الشـكاوى  استخدام يتجاهلون هؤالء أن نجد لهم، تقديمها لغرض

  . عليها هؤالء المقررين باالشراف

 تـم  الـذي  المختصـين  غالبية أعزاها جراءات الخاصة؛لعدم استخدام اإل أخرى أسباب

 الفلسطيني، المجتمع في الحقوقية الثقافة في ضعف وجود إلى الدراسة؛ عينة في مقابلتهم
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 من سواء استخدامها، في القناعة أو اإلجراءات هذه استخدام مدى على تؤثر بدورها فهذه

 أشـار  فقـد . متعددة النتهاكات يتعرضون الذين األفراد أو المنظمات، في الحقوقيين قبل

 الحقوقية المنظمات أن إلى الخليل اعمار لجنة وآخرون في العالمية، الحركة في قانونيون

 أو فرديـة  شـكوى  تقديم على اإلقدام من وتخوفهم الفلسطينيين تردد من تعاني ما كثيراً

 آليـات  وجـود  يدركون ال الكثيرين منهم أن كما. لها يتعرضون تهاكاتان حول جماعية

 مـن  بـه  يقومون عما حقوقهم منتهكي لردع منها االستفادة عليهم وأن أجلهم، من أعدت

  .إنسانية ال ممارسات

 تنتهـك  ممن داألفرا إقناع في صعوبة باستمرار الفلسطينية الحقوقية المنظمات تجد وعليه

 اإلنسـان  حقـوق  وحماية رصد على تعمل التي للجهات شكاوى يمتقد بضرورة حقوقهم

والحركـة   القانونيـة  العيـادة  تواجهه ما على ينطبق وهذا. دولية أم محلية أكانت سواء

 لإلجـراءات  فردية شكاوى بتقديم حقوقهم تنتهك من إقناع العالمية للدفاع عن األطفال في

  .الخاصة

 اإلجـراءات  اسـتخدام  عدم أسباب بحثال عينة منظمات في العاملين بعض يرجع أيضاً

 وخلـق  بها، التعريف في اإلجراءات تلك عمل عن المسؤولة الجهات تقصير إلى الخاصة

 حقـوق  نشـطاء  أوساط بين وخصوصاً. أهميتها حول المجتمعية والثقافة الوعي من نوع

 مسؤولة عن خلق فهذه الجهات يقع على عاتقها .الفلسطينية الحقوقية المنظمات في اإلنسان

 مـع  صـحيح  بشـكل  التواصـل  علـى  قادرة اإلنسان حقوق منظمات في بشرية كوادر

  . اإلنسان حقوق بحماية الخاصة المتحدة األمم آليات من وغيرها الخاصة، اإلجراءات
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 إليها اللجوء تحديد مدى في مهماً أجسامها، بكافة المتحدة األمم تقدمه بما الثقة عامل يعتبر

 واكبتها السنين، عشرات منذ انتهاكات من إسرائيل به تقوم لما حد لوضع بها، نةواالستعا

 اسـرائيل  تُلـزم  قـوة  وجود تنفذ، ويعود ذلك لعدم لم التي األممية القرارات من سلسلة

 عما وردعها إسرائيل بإخضاع المتحدة األمم فشل إلى تُشير الفلسطينيين فتجربة. بتنفيذها

  . الفلسطينيين حقوق كافة تنتهك تممارسا من به تقوم

 اآلليـة،  هذه استخدام أمام عائقاً تشكل أيضاً الحقوقية المنظمات لبعض المتاحة اإلمكانيات

أجسـام   قبل من تقصير بسبب سواء اآلليات هذه باستخدام جيد إلمام وجود عدم ظل ففي

 أخـرى  إشكاليات توجد األممية؛ المنظومة بآليات الفلسطينيين ثقة غياب أو المتحدة األمم

 التطوع أو للعمل الوافدين األجانب الخبراء بعض في المتخصص الكادر إنحسار في تتمثل

 السياسـات  بفعل العمل هذا بمثل تواصلهم يتأثر بدورهم وهؤالء. الحقوقية المنظمات في

 فـي  المكـوث  مـن  منعهم عبرر باستمرا حركتهم وتشل عملهم، تُعيق التي اإلسرائيلية

لمنـاطق الضـفة    دخول تأشيرات اعطائهم ورفضها .طويلة لفترات الفلسطينية رضاأل

فما أن يصـل  . القضايا تلك متابعة على تؤثر مثل هذه السياسة على. الغربية وقطاع غزة

دأ عمله فـي متابعـة االنتهاكـات    خبراء حقوقيون دوليون ألحد المنظمات الحقوقية، ويب

ادرة البلد لعدم السماح له بتجديد اقامته، مما يـنعكس  سرائيلية؛ وسرعان ما يضطر لمغاإل

 المنظمات أكثر تضطر حيث .على استمرارية عملية متابعة تلك االنتهاكات من قبل هؤالء

 لألرض الدخول فرصة لهم تتاح ممن جدد بخبراء باستمرار لالستعانة الفلسطينية الحقوقية

 ثالثـة  واحـد  عـام  خـالل  خسرت الحق جمعية أن نجد ذلك على وكمثال. الفلسطينية
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 نهاية مع عددهم ليتراجع مرشحون وهؤالء الحق، لدى يعملون ستة أصل من متخصصين

 الضـغط  وحـدة  في العمل سير على أثراً يترك مما. فقط واحد موظف إلى 2009 العام

 اإلنسـان  لحقـوق  الدولية الحماية آليات استخدام عملها من جزءاً يعتبر والمناصرة؛والتي

 سياساتها عن لتتراجع إسرائيل على الضغط وبالتالي الدولي، المجتمع على الضغط فبهد

  .جوانبها كافة في اإلنسان حقوق إنتهاك على القائمة

 حـل  ايجـاد  سبيل في الجهود بذل الحقوقيين الفلسطينيين على يفرض بدوره هذا أن على

  . لفلسطينيينا من متخصصة كوادر خلق مثالً على كالعمل المشكلة هذه لمثل

 نجد فمثالً .المادية باإلمكانيات تتعلق إشكاليات من المنظمات الحقوقية بعض يضاً تعانيأ

 الخاصة، اإلجراءات بأهمية مقتنعين فيها العاملين بعض بات التي الخليل؛ اعمار لجنة أن

 قـد  خلف عائق التمويل من جهة، وسياسة الممولين التـي  عملهم؛ في توظيفها وضرورة

   .الخاصة أهدافها أو أجنداتها، مثل هذه األنشطة مع عارضتت

إلى وجود  الحق؛ جمعية في القانونيين إليه أحد أشار ما وبحسب ذاته، الوقت في أنه رغم

 منظمات وجود ضرورة على يؤكد فهو .تقصير واضح من قبل الفلسطينين في هذا المجال

 ذلـك  مثـل  ينعكس فقد للفلسطينيين، ألهميتها نظراً اآلليات تلك بمثل بالعمل متخصصة

 موقـف  إلتخاذ االليات تلك من كل على ضغط عامل تشكيل على والممنهج المنظم العمل

 تقـوم  عما لردعها اإلنسان لحقوق المنتهكة الجهات على كذلك المستمرة، االنتهاكات إزاء

  .انتهاكات من به

  



 

 

126 

 

  الخاتمة

ذلك باعتبارها تقدم اطاراً  للفلسطينيين، بالنسبة أهمية اإلجراءات الخاصة بحثال اهذ تناول

إال أن هذه اآلليات وبعكـس اآلليـات   . آخر للحماية، يضاف على عمل اآلليات التعاقدية

التعاقدية تتيح المجال أمام الفلسطينيين الستخدامها بشكل مباشر؛ ودون أن تعتمـد علـى   

وبـذلك  . اصين عبر الشكاوى الفرديةكما تنبع أهميتها بخاطبة المقررين الخ. تعاقد الدول

هي تختلف في طريقة عملها عن اآلليات التعاقدية في كون اآلخيرة تعتمد علـى تقـارير   

العاملة في األرض الفلسطينية؛ والتي تكون رداً  الظل المقدمة من قبل المنظمات الحقوقية

   .ليهاعلى تقارير اسرائيل الدورية المرفوعة للجان االتفاقيات الموقعة ع

اء أكـان لـدى   إلى سد الفُجوة المعرفية حول اإلجراءات الخاصة؛ سـو  هدف هذا البحث

الحقوقية أو لدى األفراد ممن تُنتهك حقوقهم بشـكل يـومي؛ وال    العاملين في المنظمات

أيضاً هي . يملكون القدر الكافي من المعرفة ما يشكله القانون الدولي من مصدر حماية لهم

نطباق القانون جراءات الخاصة في ظل عدم اعتراف إسرائيل باأهمية اإل تهدف إلى إبراز

الحقوقيـة بتلـك    مام المنظمـات في تحديد مدى إل كذلك. الدولي على األرض الفلسطينية

ـ . اإلجراءات، ومدى استخدامهم لها د الـدوافع وراء لجـوء بعـض    كما تهدف إلى تحدي

إلجراءات، وأثر ذلك علـى حالـة حقـوق    الحقوقية الفلسطينية الستخدام هذه ا المنظمات

هذا باإلضافة إلى األسباب التي تكمن وراء عدم استخدام . اإلنسان في األرض الفلسطينية

  .بعض مختصي حقوق اإلنسان لتلك اإلجراءات
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على العديد من االفتراضات التي أشارت إلى وجود ضعف في اإللمام  هذا وقد بني البحث

جانب ضعف آخر يكمن في طريقة استخدامها، وخصوصاً من باإلجراءات الخاصة، إلى 

هذا باالضافة إلى ضعف ثقة الفلسطينيين بآليات . قبل المختصين في مجال حقوق اإلنسان

مما لعب دوراً في قلة لجوئهم الستخدام ما يصدر عنها . الحماية التي توفرها األمم المتحدة

قصير من قبل أجسام األمم المتحدة نفسـها  يضاف إليه وجود بعض الت. من آليات للحماية

الحقوقيـة   وبذلها للجهود، ذلك لحث المنظمـات . حول التعريف بالياتها الخاصة بالحماية

  .على استخدام تلك اإلجراءات

السابقة من خالل البحث الميداني؛ الذي اعتمد بشكٍل أساسي  وقد تم تدعيم فرضيات البحث

  .يعملون في مجال حقوق اإلنسانعلى مقابالت ُأجريت مع مختصين 

وضح الفصل األول مفهوم اإلجراءات الخاصة، ومراحـل  . في ثالثة فصول جاء البحث

تطور عملها منذ إنشائها في عهد لجنة حقوق اإلنسان السابقة، إلى أن وصلت للعمل تحت 

 كما بين أهم اإلجراءات التي يعمل من خاللها المقـررون . إشراف مجلس حقوق اإلنسان

هذا . ومدى فاعلية هذه اإلجراءات، وأثر استخدامها على حالة حقوق اإلنسان. الخاصون

باإلضافة لتحديد أهم المعيقات التي تواجه عمل المقررين الخاصين، والتي بدورها تـؤثر  

وقد تناول هذا الفصل إضافة لما سبق، أهم العالقـات  . على درجة إعمال تلك اإلجراءات

والتي يتمثل أهمها بكـل  . ت الخاصة بغيرها من أجسام األمم المتحدةالتي تربط اإلجراءا

من مجلس حقوق اإلنسان، بصفته الُمشرف األول على عمل تلك اإلجـراءات، ومكتـب   
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المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الذي يدعم ويساند هذه اإلجراءات فنياً وتقنياًُ، ذلك في 

  . سبيل إنجاح مهامها المختلفة

الفصل الثاني للقانون الدولي الساري على األرض الفلسطينية المحتلة، فبين أهم ما تعرض 

تناوله القانون الدولي اإلنساني من مواد أكدت على إنطباق ذلك القـانون علـى األرض   

باإلضافة لعرضه لقرارات بعض أجسام األمم المتحدة؛ . الفلسطينية باعتبارها دولة محتلة

قانون الدولي اإلنساني على األرض الفلسطينية، ذلك بعكس ما تدعيه أكدت على انطباق ال

اسرائيل من مبررات تكمن وراء عدم التزامها بتطبيق ذلك القانون علـى األرض التـي   

  . 1967قامت باحتالها منذ العام 

سرائيل، وصار بموجبها لزاماً عليهـا  وقعت عليها إأيضاً تعرضت ألهم االتفاقيات التي 

ولعل أهم تلك اإلتفاقيات متمثـٌل  . ق المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتهاحماية حقو

باتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، كذلك اتفاقية القضاء على جميع 

حقوق المدنية والسياسية، هذا باإلضافة إلـى  أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الخاص بال

حيث أظهرت االتفاقيات السابقة . جتماعية والثقافيةوق اإلقتصادية واإلالعهد الخاص بالحق

سرائيل بـدورها علـى   مل إأهم الحقوق التي يتوجب على اسرائيل اإللتزام بها، والتي تع

خرقها بشكل يومي، ودون أي رادع، رغم دعوة أجسام األمم المتحدة عبر العديـد مـن   

  .ة ألحكام القانون الدوليقراراتها لوقف تلك الممارسات المنتهك
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. جراءات الخاصـة الحقوقية الفلسـطينية بـاإل   الفصل الثالث على عالقة المنظمات ركز

. مجاالته وأهم عملها، وهيكلية ،المنظمات تلك قدم نبذة حول تطور وتمهيداً لتلك العالقة،

  .لفلسطينيةالحقوقية ا المنظمات عمل تواجه التي والمعيقات التحديات ألهم باإلضافة هذا

 جرءاتاإل مختصي حقوق اإلنسان الفلسطينيين بطريقة ومدى استخدام إلمام مدى كما بين

بعض العاملين في  المقابالت إلى وجود تفاوت في درجة اإللمام نتائج أشارت فقد. الخاصة

لنسبة األكبر مـنهم ملمـة بتلـك    جراءات الخاصة، فاالحقوقية الفلسطينية باإل المنظمات

في حين أن النسـبة  . اءات بشكل عام، أي أنهم غير مطلعين على طريقة استخدامهاجراإل

  . األقل هم ممن يملكون قدرة عالية في كيفية مخاطبة المقررين الخاصين

يتمثـل  هذا ويعود التفاوت في درجة اإللمام باإلجراءات الخاصة إلى العديد من العوامل، 

الفلسطينية بمنظمات حقوقية دولية، حيث يسـهم  الحقوقية  أهمها بارتباط بعض المنظمات

احتكاك بعض الحقوقيين الفلسطينيين بالعاملين في تلك المنظمات في إكسـابهم مهـارات   

كذلك يعتبر حجم ونوع ما يتلقاه العاملون من مهارات . وخبرات متعددة في مجال عملهم

. كتساب مثل تلك المهاراتال اًآخر تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ عامالً

أسباب أخرى مرتبطة بطبيعة العاملين وسعيهم لتطوير أنفسهم على المستوى الشخصـي،  

إضافة لما يمتلكونه من خلفيات أكاديمية تسهم في بعض األحيان في تزويدهم بمعرفة جيدة 

مليـة  كما أن أحد هذه العوامـل يتمثـل بـالخبرة الع   . حول كافة اآلليات الدولية للحماية

  .المتراكمة لدى بعض العاملين في مجال حماية حقوق اإلنسان
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ات الحقوقية الفلسطينية إلى استخدام اإلجراء ائج ذاتها إلى ندرة لجوء المنظماتأشارت النت

الحقوقية الفلسطينية قلما يتوجهون لمخاطبة المقـررين   فالعاملين في المنظمات. الخاصة

الشكاوى المرفوعة من قبلهم تكاد ال تصل في مجملهـا  الخاصين عبر الشكاوى الفردية؛ ف

على اتصال  عينة البحث في حين أن معظم منظمات. ة الواحدةإلى عشرة شكاوى في السن

في بعض األحيان مع بعض المقررين الذين يزورون األرض الفلسطينية، أو فـي مقـر   

حقوق اإلنسان في  حيث يطلع هؤالء المقررين على أوضاع. إقامتهم في جنيف بسويسرا

كما يصطحبون في زيارات ميدانية يلتقون خاللهـا بـبعض   . المناطق الفلسطينية المحتلة

  . ضحايا االنتهاكات اإلسرائيلية

جراءات الخاصة، فقد أشـارت  التي تكمن وراء ندرة استخدام اإل وفي البحث في األسباب

فبعض تلك األسباب تعـود إلـى   . النتائج إلى تنوع واختالف األسباب التي تعود إلى ذلك

كمـا  . وجود تفاوت في مستوى اإللمام بهذه اإلجراءات، وضعف في طريقة اسـتخدامها 

يعتبر أحد األسباب مرتبط بوجود ضعف في القدرة على مخاطبة هذه اإلجراءات بسـبب  

 ي منظماتاللغة المستخدمة في مخاطبة هؤالء المقررين، حيث أكد العديد من المختصين ف

وآخرين في مكتب المفوضية السامية؛ على اعتبار اللغة عائقاً أمام مخاطبة  مجتمع البحث

د أشار بعض المسؤولين فـي  فق. المقررين، سواء عبر التقارير أو عبر الشكاوى الفردية

 الحقوقية إلى أن استعانتهم بخبراء أجانب مرتبط بشكل أساسي بامتالك هـؤالء  المنظمات

فجميـع  . للغة اإلنجليزية التي تعتبر على حد قولهم أساس في عملهـم مهارات عالية في ا

التي تبين أنها تخاطب المقررين، تقوم بذلك عبر نشطاء حقوقين ناطقين بغيـر   المنظمات
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الحقوقية الفلسطينية؛ يواجهـون   عدا عن انخفاض عددهم في المنظمات وهؤالء. العربية

حتالل اإلسرائيلي على حـركتهم مـن وإلـى    من العقبات التي تفرضها سلطات اإلالعديد 

أسباب اخرى تعود إلى عدم ثقة الفلسطينيين بآليات األمـم المتحـدة   . األرض الفلسطينية

وبالتالي هم . يرون أن ال قيمة لهذه اإلجراءات البحث عينةفالبعض من أفراد . بشكل عام

  . عون بعدم وجود أثر ملموس على حالة حقوق اإلنساننمقت

سيما ممن يستخدمون اإلجراءات الخاصة فـي  وال -رأت النسبة األقل من هؤالء في حين

فهي قد تشكل ضـغطاً  . أنها تترك أثراً وإن لم يكون ملموساً على المدى القريب -عملهم

على بعض أجسام األمم المتحدة، وتضعهم باستمرار في صورة ما يحـدث فـي األرض   

عنـدما  ثيق االنتهاكات اإلسرائيلية، وتحديـداً  لتو كما أنها تعتبر طريقة جيدة. الفلسطينية

كمـا أنهـم   . تصدر عن المقررين الخاصين تقارير تتعلق بما يقدم لهم من شكاوى فردية

يرون أن تراكم مثل هذه الشكاوى الموثقة والمدعمة بدالئل تُسهم بشكل غير مباشر فـي  

  . تخفيف حدة الممارسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين

. بعض الجوانب ذات العالقة بموضوع اإلجراءات الخاصـة  هكذا فقد تناول هذا البحثو

اسـتخدام   جالحيث بينت أهمية هذه اإلجراءات بالنسبة للفلسطينيين، فالعمل المنظم في م

ليات الحماية الدولية؛ ستُسهم في خلق حالة من الضغط على الجهات الرسمية في األمـم  آ

  . لة حقوق اإلنسان الفلسطينيالمتحدة بهدف تحسين حا

 الخاصـة،  اإلجـراءات  إزاء عينة البحث في المتخصصين لبعض السابقة المواقف فرغم

 وإن االنتهاكات، تقليل في تسهم قد اإلجراءات هذه أن على أكدوا قد ذاته الوقت في فإنهم
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 ظل في أنه هؤالء يرى استخدامها؛ على يشجع ما وجود عدم فرغم. ملموس بشكل يكن لم

 ضافة لآلليات غير التعاقدية، باإلالخاصة اإلجراءات تبقى فعالية، أكثر حماية آليات غياب

   .للفلسطينيين أهمية ذات

رتباط هذه اآللية بضعف عام تشترك فيه معظم آليات األمم المتحدة؛ فإنها تظل من ورغم إ

المحلية، وقلـة اآلليـات   ت ففي ظل عدم نجاعة اآلليا. أكثر الخيارات المتاحة للفلسطينين

  . األخرى تبقى اإلجراءات الخاصة فرصة يجدر بالفلسطينيين استغاللها وتجربتها الدولية

تحدة مسؤوليات كثيرة، للحد من المقابل يقع على عاتق األمم الممارسـات المنتهكـة   بالم

ى ن بجـدو ففي ظل فقدان ثقة الفلسـطينيي . لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة

فعلى صعيد عمـل المنظمـات   . عادة ثقة هؤالء بعملهاعملها؛ يجب عليها بذل جهودها إل

فبخصوص اإلجراءات . الحقوقية الفلسطينية تظل مقصرة في تقديمها الدعم لهذه المنظمات

أحد المشرفين على عملها؛ الخاصة؛ الذي يعتبر مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

 ي تعتبر ضرورية لتحسين عمل منظمـات مكانيات المادية والبشرية التن اإلتفتقر للعديد م

  . عكاس ذلك على حالة حقوق اإلنسانإنحقوق اإلنسان الفلسطينية، وبالتالي 

تشكل دراسة هذا الموضوع بداية لفتح المجال للبحث في جوانب أخرى لم يكن باالمكـان  

اءات سواء على المستوى الشعبي أو تغطيتها، كالبحث في طرق التوعية حول هذه اإلجر

كذلك ال يزال هناك . حقوق اإلنسان الفلسطينية منظماتعلى المستوى المهني للعاملين في 

حاجة للبحث في طرق التأثير على المجتمع الفلسطيني في تقبل ثقافة حقوق االنسان مـن  

ظل وجود ثقافة جانب، وفي الثقة بآليات الحماية المختلفة من جانب آخر، وخصوصاً في 
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، فقد أكدت نتائج البحث الميـداني . آللياتتقوم على الخوف من اللجوء لمثل تلك اآلليات ا

 -بما فيها اإلجراءات -آليات الحماية الدولية في عملهم بأن النسبة األكبر ممن يستخدمون

 مجـاالً  أيضاً يترك هذا البحـث . اآلليات ن بعملهم رغم قناعاتهم بعدم جدوى تلكويقوم

جراءات الخاصة، ومعالجة العقبات التي تحول دون االستخدام للبحث في طرق استخدام اإل

  .الناجع لها

 موضـوع  حـول  األدبيـات  قلـة  بسبب صعوبات الباحثة واجهت قد أنه اإلشارة وتجدر

 عملية خالل من الباحثة استنتجت فقد. العربية باللغة األدبيات السيما الخاصة؛ اإلجراءات

 التـي  لألدبيـات  الفلسـطينية  المكتبات افتقار الموضوع، حول أدبية مصادر عن البحث

 حـول  أجنبية ألدبيات الوصول في صعوبات هناك كانت وبالمقابل. المجال لهذا تطرقت

  .ةالباحث إمكانيات قلة إلى سابقاً، ذكر لما إضافة أسبابها ترجع الموضوع،
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  المراجع قائمة

  المراجع العربية 

حصاد وتحليل لعـام  : إنشاء مجلس حقوق اإلنسان الجديد. 2007. ، مغنىأبراهام - 

  .مؤسسة فريدرتش ايبرت: جنيف. المؤسسي البناء

 خـالل  الفلسـطيني  اإلنسان لحقوق اإلسرائيلية االنتهاكات. 2007 .عائشة أحمد، - 

 المستقلة الهيئة: اهللا رام. الفلسطينية الوطنية السلطة أداء على وأثرها 2006 عام

  .المواطن حقوقل

 .2003. اإلسـكوا  -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسـيا : المتحدة األمم - 

 توصـيات  تنفيـذ  فـي  الحكوميـة  غيـر  المنظمات دور عن دراسات مجموعة

. العشـرين  القـرن  مـن  التسعينات عقد خالل متابعتها وفي العالمية، المؤتمرات

  .اإلسكوا :نيويورك

المنظومة األممية لحماية  لدليل التدريبي حول الياتا .2004. بوجالل، بطاهر - 

: المعهد العربي لحقوق اإلنسان: تونس. حقوق اإلنسان

http://www.aihr.org.tn/arabic/tadrib/delilMecanism/delilMecanism.htm 
  ). 20/1/2009لزيارة بتاريخ تمت ا(

، صامد االقتصادي." دور المجتمع الفلسطيني في بناء الدولة. "1999 .ثابت، أحمد - 

  .116-137 .ص. 116-115عدد 
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قابلية : للسياسات اإلنسانية وأبحاث النزاعات برنامج هارفرد: جامعة هارفرد - 

 :ةتطبيق القانون الدولي األنساني على األراضي الفلسطينية المحتل

http://www.ihlresearch.org/opt/pdfs/briefing3299a.pdf ) تمت الزيارة بتاريخ

27/2/2010(.  

دار : القاهرة. المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني. 2001 .جويلي، سعيد سالم - 

  .النهضة العربية

 ،الصـغيرة  األيـدي  .2008. فرع فلسطين -العالمية للدفاع عن األطفالالحركة  - 

   .21/4/2008 عشر، الرابع العدد

األسـرى األطفـال    .2007.فرع فلسـطين  -الحركة العالمية للدفاع عن األطفال - 

  .الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: رام اهللا. الفلسطينيين

 األطفال حقوق. "2001. فلسطين فرع - األطفال عن للدفاع العالمية الحركة - 

 ".االحتالل تحت الفلسطينيين

 pal.org/arabicdisplay.cfm?DocId=25&CategoryId=2-http://www.dci 
  ).15/4/2009تمت الزيارة بتاريخ (

  .الحق: رام اهللا. ع والنظام المرتبط بهجدار الضم والتوس. 2009. الحق - 

  .الحق: رام اهللا. دليل تدريبي حول القانون الدولي اإلنساني. 2006. الحق - 

  .الحق: رام اهللا. صكوك مختارة من القانون الدولي اإلنساني .2003. الحق - 
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دار النهضة : القاهرة. آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان .2005. خليل، نبيل - 

  .ةالعربي

. فلسطين في المستدامة البشرية والتنمية اإلنسان حقوق. 1997. مرفت رشماوي، - 

  .الحق :اهللا رام

 فـي  الجنائيـة  العدالـة  ونظـام  اإلنسان حقوق مؤسسات .2003. باسم زبيدي، - 

  .الحقوق معهد: بيرزيت جامعة ).6( الجنائية العدالة سلسلة فلسطين،

. الطبعـة األولـى  . دولي اإلنسـاني مدخل إلى القانون ال. 1993. زمالي، عامر - 

  .المعهد العربي لحقوق اإلنسان: تونس

: القـاهرة . حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة. 1998. زناتي، عصام - 

  .دار النهضة العربية

 بنـاء  فـي  ودوره األهلـي  المجتمـع  .2003. مورو ومحمد الغفار، عبد شُكر، - 

  .الفكر ردا :دمشق .األولى الطبعة. الديمقراطية

المطبوعات . بيروت. البحث العلمي بنماذجه األساسية. 2001. الصيداوي، أحمد - 

  .للنشر

 الطبعة. العربي الوطن في المدني المجتمع مستقبل. 2000. شكر أحمد الطبيعي، - 

  .العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت. األولى

  .لنزاعاتا تسوية علم مركز. العصر جريمة الجدار. 2005. حسن ربه، عبد - 



 

 

137 

 

 في الفلسطينية األهلية المنظات لدور أوسع رؤية. "2004. عزت الهادي، عبد - 

 .اهللا رام: واإلنماء للبحوث بيسان مركز ".التنمية عملية
tinian20%concept20%paper.dochttp://www.mop.gov.ps/en/doc/AR%20Pales 

  ).20/5/2009تمت الزيارة بتاريخ (

 المواطنين لمشاركة وطني تقييم"". 2007. بدوي ووليد ،عزت نادرسعيد،  - 

 ".فلسطين في العام القطاع إصالح في المدني والمجتمع
a.pdf-http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/palestine 

  ).18/5/2009 بتاريخ تمت الزيارة(

المصادر : القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 2008. علوان، محمد، ومحمد الموسى - 

 .دار الثقافة: القاهرة. الجزء األول، الطبعة األولى. المراقبة ووسائل

 الناشـئة  القانونية اآلثار بشأن الدولية العدل محكمة فتوى. 2004 .أنيس القاسم، - 

  .ن.د. المحتلة الفلسطينية األرض في جدار تشييد عن

 الفلسطينية األراضي في األطفال حقوق حالة". 2008. للطفولة الوطنية اللجنة - 

تمت ( html-http://childhood.gov.so/vb/archive/index.php?t.3553 ".المحتلة

  .)19/5/2009 الزيارة تاريخ

/ آب 12اتفاقيات جنيف المؤرخة في . 1998 .اللجنة الدولية للصليب األحمر - 

  .اللجنة الدولية للصليب األحمر: جنيف. 1949اغسطس 
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اإلضافيان إلـى  " البروتوكوالن"اللحقان . 1977 .اللجنة الدولية للصليب األحمر - 

  .جنيف .1949أغسطس / آب 12اتفاقيات جنيف المعقودة في 

إعادة تقييم ممارسات إسرائيل في األرض . 2009. مجلس ابحاث العلوم اإلنسانية - 

  .ترجمة مؤسسة الحق. جنوب افريقيا. الفلسطينية المحتلة في ضوء القانون الدولي

 غيـر  المنظمـات  تعـداد  .2007. السـعدي  نعيم شلبي، ياسر مجدي، المالكي، -

 مركـز : اهللا رام .2007 عام غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينية الحكومية

  ).ماس( االقتصادية السياسات أبحاث
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 أبحـاث  مركـز : هللا رام. غـزة  وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينية الحكومية
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  .مركز رام اهللا للبحوث واإلنماء: اهللا رام. المدني

: غزة .2006السنوي للعام  التقرير .2007. اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز - 
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دليل العمل مع مفوضية األمم المتحدة لحقـوق  . 2006. مفوضية حقوق اإلنسان - 
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صـحيفة وقـائع حقـوق    . المقررين الخاصين. 2003. مفوضية حقوق اإلنسان - 

  . جنيف. 28اإلنسان، رقم
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  المراجع األجنبية 

- Amnesty International. 2005. United Nations Special 

Procedures: Building On a Cornerstone of Human Rights 

Procedures: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR40/017/2005 

(Accessed on 19/5/2009). 

- Ghanea, Nazila. 2006. “From UN Commission on Human 

Rights to UN Human Rights Council: One Step Forwards or 

Two Steps Sideway?” International and Comparative Law 

Quarterly, Vol 55, pp. 695-705. 

    -      Gutter, Jeroen. 2006. Thematic Procedures of the United 

Nation Commission on Human Rights and Internal law: in 

Search of a Sense of Community. Antwerpen and Oxford: 

Intersentia. 

    -      Manfred, Nowak. 2003. Introduction to the International 

Human Rights Regime. Raoul Wallenberg Institute Human 



 

 

141 

 

Rights Library, Volume 14. Netherlands. Brill Academic 

Publishers.  
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  الكترونية مواقع

  :منهاو) http://www.icrc.org( لصليب األحمرالصفحة الرئيسية ل -

- h,p://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P 

 :منهاو) http://www.un.org( تحدةلألمم الم - 

o نفلسطيم تقسيل حو 1947لسنة  181رقم  نمجلس األمر قرا:  
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o إسرائيل حول إنضمام التوصية، 1949لسنة  69 رقم قرار مجلس األمن 
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- http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htm/l/6E7EC5 

- http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P  

 :ومنها) http://www.chr.org( حقوق اإلنسان مجلس - 

-  http://ap.ohchr.org/documents/A/HRc/resolutions/A_HRC_REs_5_2.doc  

- http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/A.

HRC.S-9.L.1_ar.pdf 

- http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/131/22/PDF/G0813122.p
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  :ومنها) http://www.aihr.org(المعهد العربي لحقوق اإلنسان  - 
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- http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/tachriaat/listOfTer

mOK.pdf 



 

 

143 

 

- http://www.aihr.org.tn/arabic/tadrib/delilMecanism/textes/def.htm 

- http://196.217.235/berradarz/lexique-juridique.pdf 

 

 )وكيدهم(مركز الدفاع عن الفرد  - 

)http://www.hamoked.org.il/index_en.asp( ومنها:  

- http://www.hamoked.org.il/items_en.asp?currentpage=1&cat_id=21&sub_

cat_id=32&section01_id=3&section02_id=10&sort=date%20desc  

  :ومنها) http://www.ohchr.org( المفوضية السامية لحقوق اإلنسان - 

o تقرير غولدستون: 

- http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-

12-48_ADVANCE1.pdf 

o الواليات الموضوعية: 

-  http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htm 

o الواليات القطرية : 

- http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htm 

o ة الدوريةأساسية حول آلية المراجع حقائق:  

- www.ohchr.org/EN/HRbodies/UPR/pagesBasicFacts.aspx  

o اإلجراءات الخاصة التي يضطلع بها المجلس : 

- http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm 

o المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد : 
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- http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/index.htm 

 

o شروط الشكوى المقدمة لإلجراءات الخاصة : 

- http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/complaints.htm 

o المقرر الخاص المعني بالتعذيب : 

- http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/model.htm 

o المقرر الخاص المعني بالحق في السكن المالئم : 

- http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm 

o خارج القضاءعدام المقرر الخاص المعني باإل : 

- http://www2.ohchr.org/english/issues/executions/index.htm 

o خارج القضاء مالمقرر الخاص المعني باإلعدا:  

- http://www2ohchr.org/english/issues/executions/index.htm 

o المقرر الخاص المعني باالحتجاز التعسفي:  

- http://www2.ohchr.org/english/issues/debtention/index.htm 

o الحق في التعليمالمقرر الخاص المعني ب: 

- h,p://www2.ohchr.org/english/issues/educaBon/rapporteur/complaints

.htm  

o  الجسدية الصحة من مستوى بأعلى بالتمتعالمقرر الخاص المعني 

 : والعقلية

- http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/index.htm 
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o المقرر الخاص المعني بحماية حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب: 

- http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.htm 

o  المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية

 :1967المحتلة منذ عام 

- http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx 

o آلية المراجعة الدورية الشاملة: 

- http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 

o مدونة قواعد السلوك : 

- http://ap.ohchr.org/documents/A/HRc/resolutions/A_HRC_REs_5_2.doc 

o  المقررة تقرير: الجنساني والمنظور اإلنسان حقوق إدماج"تقرير بعنوان 

 األرض إلى البعثة. وعواقبه أسبابه المرأة ضد بالعنف المعنية الخاصة

  ):2005( المحتلة طينيةالفلس

- http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/107/21/PDF/G0510721.p

df?OpenElement 

o  تقرير المقرر الخاص لألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام

 ": يتشارد فولكر"1967

- http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.1

0.20.pdf 
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o تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة : 

- http://www2.ohchr.org/English/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-

12-48-ADVANCE1_ar.pdf 

o  تقرير المقرر الخاص المعني باألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام

  :2006للعام " دوغارتجون "1967

- http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/155/87/PDF/G0615 

587.pdf?openElement 

 :ومنها) orghttp://www.btselem.( منظمة بيتسيلم - 

- http://www.btselem.org/Arabic/Freedom_of_Movement/Checkpoints_and

_Forbidden_Roads.asp 

  .)http://www.pngo.net( الفلسطينية األهلية المنظمات شبكة - 

ــان    -  ــوق اإلنســ ــطية لحقــ ــة المتوســ ــبكة األوروبيــ  الشــ

)http://ar.euromedrights.org (ومنها :  

- http://ar.euromedrights.org/news/member_releases/3864.html  

القدس  جامعة في اإلنسان حقوق عيادة - 

)http://www.alquds.edu/center_institutes/hrclinic/ar/page=about.(  

  ).http://www.hebronc.org/arabic/HRC/mission.aspx( الخليل اعمار لجنة - 

  ).http://www.adameer.org/ar/indix.php?pagess=aboutus( الضمير مؤسسة - 



 

 

147 

 

 اإلنســــــان لحقــــــوق الفلســــــطيني المركــــــز - 

)http://www.pchrgaza.org/PCHR/a/about.httm.( 

واالجتمــــاعي  القــــانوني لإلرشــــاد المــــرأة مركــــز - 

)http://www.wclac.org/about/vission.php.( 

  :ومنها )http://www.ichr.ps( نساناإل لحقوق الفلسطينية الهيئة - 

- http://www.ichr.ps/arabic.php  
- http://www.ichr.ps/atemplate.php?id=146 

- http://www.ichr.ps/atemplate.php?id=37 

مكتبة منيسوتا تم إسترجاعها من  وقرارات دولية واتفاقيات معاهدات - 

)h,p://www1.umn.edu/humanrts/arab (ومنها:  

o  1989(اتفاقية حقوق الطفل(: 

- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html 

o  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

  :)1984(الالإنسانية أو المهينة 

- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html  

o  1979(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(: 

- http://wwww1umn.edu/humanrts/arab/b022.html  

o 1966(والثقافية  واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد(:   

- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.htm  

o 1966(والمدنية  السياسية بالحقوق الخاص الدولي العهد:(  
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- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.htm   

o 1965( القضاء على جميع أشكال التميز العنصري اتفاقية(  

- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/bo10.html  
 

  

  قائمة المقابالت مع المختصين

 لحقوق العالمية لحركة، باحثة قانونية، ا)Izabel Guterd(إيزابيل جوتيرد  - 

 .اهللا في رام 1/4/2009 بتاريخ أجريت .اإلنسان

أجريت  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، موظف حقوق إنسان، ،السعديبهاء  - 

  .في رام اهللا 6/3/2009بتاريخ 

ناشطة الحقوقية، مؤسسة الحق، أجريت ، )Jeneffer Depiazza(جنيفر ديبياتزا  - 

  .، رام اهللا1/4/2009بتاريخ 

بتاريخ  للدفاع عن االطفال، أجريت العالمية الحركة قزمار، محامي، خالد - 

  .اهللا رام في 1/4/2009

واالجتماعية، المركز الفلسطيني  االقتصادية الحقوق وحدة شاهين، مسؤول خليل - 

   .25/4/2009 بتاريخ أجريت هاتفياً .لحقوق اإلنسان

 بتاريخ أجريت .القدس جامعة :القانونية القانوني، العيادة درويش، مشرف راضي - 

17/3/2009.   
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 2/4/2009 بتاريخ أجريت .الضمير التنفيذية، مؤسسة المديرة .فرانسيس سحر - 

  اهللا رام في

شوقي العيسه، مدير مركز إنسان للديمقراطية وحقوق اإلنسان، أجريت بتـاريخ   - 

  .في بيت لحم .16/4/2009

 بتاريخ أجريت .اإلنسان لحقوق العالمية الحقوقي، الحركة قطيش، ناشط أبو عايد - 

  .في رام اهللا 1/4/2009

 القـانوني  لإلرشاد المرأة القدرات، مركز بناء وحدة مسؤول .غزال الرزاق عبد - 

 .اهللا رام في 24/3/2009 بتاريخ أجريت واالجتماعي

 في 8/3/2009 بتاريخ أجريت الخليل، اعمار اإلداري، لجنة المدير حمدان، عماد - 

  .الخليل

مغربي، ناشطة حقوقية، مؤسسة الضمير لرعاية شؤون األسرى، أجريت ماجدة ال - 

  .رام اهللافي  2/4/2009بتاريخ 

 بتاريخ أجريت حمدان، محامي في الوحدة القانونية، لجنة اعمار الخليل، محمد - 

  .في الخليل 8/3/2009

   .في رام اهللا 6/3/2009 بتاريخ أجريت الريس، محامي، مؤسسة الحق، ناصر - 
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  مالحقالالئحة 

  

 معايير اختيار عينة البحث: )1(ملحق رقم 

 االختصاص -1

 مجـال  فـي  االختصـاص  على تقوم منهجية ضمن تعمل آلية عن نتحدث لكوننا نظراً 

 للباحثـة  األنسب من كان فإنه قطرية، أم موضوعية أكانت سواء اإلنسان حقوق انتهاكات

 المعيار هذا بموجب تم. البحث عينة المنظمات الختيار أساسي كمعيار التخصصية اعتماد

 على تركز األقل على أو االنتهاكات، من محددة بجوانب مختصة حقوقية منظمات اختيار

 المرتبطة االنتهاكات حجم أو ألهميتها نظراً أخرى وجوانب قضايا من أكثر محددة قضايا

 لرصـد ا مجـال  في أساسي بشكل تعمل التي المنظمات تلك على التركيز تم كذلك. فيها

  .اإلنسان لحقوق المختلفة لالنتهاكات والتوثيق

   المقدمة الخدمات ونوعية الخبرة، -2

 إلـى  يضاف فهو بينها، من األهم ليس أنه إال العينة، الختيار مهماً معياراً أيضاً هذا كان

 عمـل  حجـم  على التركيز تم وبموجبه. المنظمات تلك اختيار بموجبها يتم أخرى معايير

  . الفلسطيني المجتمع داخل الخدمات تقديم كذلك العمل، في المنظمات هذه مروع المنظمات
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 أم بائتالفات أكان سواء أخرى نظماتم مع ارتباطها ومدى نظماتالم عالقات -3

 الرصد مجال في نظمةالم عمل كفاءة ورفع زيادة في دور لها دولية أو محلية شراكات

 .الفلسطينية رضاأل في اإلنسان حقوق انتهاكات من والحماية

  التنوع -4

 تقـدم  نظمـات م تكرار يتم ال حتى الخدمات متنوعة عينة اختيار االعتبار بعين األخذ تم

 العمـل  طبيعة لتغطية الفرصة إلتاحة وذلك. الفئات لنفس خدمات تقدم أو نفسها الخدمات

 جـراء إل الباحـث  فيها اضطر حاالت في أنه ويذكر. الحقوقية نظماتالم من عدد ألكبر

 المعلومات استيفاء عدم إلى يعزى ذلك فإن نفسه، االختصاص في تعمالن نظمتينلم مقابلة

 أو عملها، في واألشمل فعالية األكثر تلك على أكبر بشكل كان التركيز أن على المطلوبة،

 اسـتيفاء  عدم بسبب نظمةم من أكثر إلى أحياناً اللجوء تم أنه أي. وخدماتها عالقاتها في

  .ا البحثلهذ المحددة األهداف تحقيق لغرض الضرورية ماتالمعلو

  محددة جغرافية بمواقع وارتباطها االنتهاكات حجم -5

 عرضة واألكثر تضررا األكثر المناطق في تعمل نظماتم اختيار االعتبار بعين األخذ تم

 لسابقة،ا المعايير كافة عليها تنطبق ال نظماتالم هذه كانت وإن اإلسرائيلية، لالنتهاكات

  .أخرى إلى نظمةم من بدرجته يتفاوت نسبي، أمر هو المعايير تلك جميع فانطباق
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 عملهـا  يقتصر وال والجماعات اإلفراد مع تعمل البحث عينة نظماتالم تلك تكون أن -6

 اإلجـراءات  فـي  البحث يميز ما أهم ألن ذلك الجماعية، الصبغة ذات القضايا تلك على

  .األفراد لها يتعرض التي االنتهاكات رصد على عملها تركيز هو الخاصة

 أن أهمها محددة، العتبارات المعيار هذا اختير وقد أهلية، نظمةالم تكون أن وأخيراً -7

 حكومية لمؤسسات المتاحة تلك من أفضل األهلية نظماتللم المتاحة المادية اإلمكانيات

 نظماتالم قبل من متنوعة ريعومشا برامج اعتماد أن أي. محددة بميزانيات مرهونة تكون

 .لحقوقيةنظمات االم في منه أسهل األهلية



 

 

153 

 

  

  استمارة خاصة بطبيعة عمل مؤسسات مجتمع الدراسة: )2(ملحق رقم 

  

 )الحقوقية خاصة بالمنظمات( معلومات تعريفية

 _________________________:رقم االستمارة

 ____________________________:المحافظة

 ________________________):العنوان(الموقع

  ___________________________:رقم الهاتف

  __________________________:أسم المنظمة

 _________________________:بريد الكتروني

 عن خلفية المبحوث

  : التي تم فيها مقابلة ذوي االختصاص نوع المنظمة

  دولية - ه       خاصة-د       يةوطن -ج       حكومية -ب       أهلية -أ

________________________________________________________  

الذي تمت ) 1(اسم الشخص 

  ____________________________________:مقابلته
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  ____________________________________: وظيفته

  ____________________________________: لالتصال به

الذي تمت ) 2(شخص اسم ال

  ____________________________________:مقابلته

  ____________________________________: وظيفته

  _________________________________: لالتصال به

 

 نظمةطبيعة عمل الم

 ):الخدمات التي تقدمها(  طبيعة عمل المنظمة -

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  :أهداف المنظمة -

________________________________________________________  

________________________________________________________  

في حـال كانـت   (النتهاكات ق اللرصد وتوثي هي اآلليات التي تستخدمها المنظمةما  -

  ):تقدم هذه الخدمة المنظمة
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________________________________________________________  

________________________________________________________  

  :باليات الحماية المحليةما رأي المنظمة  -

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  :مالحظات إضافية -

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

 انتهت االستمارة
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  للمقابالت) مفتاحية(أسئلة: )3(ملحق رقم 

  

 األسئلة المفتاحية األهداف

ــدى  -1 ــاس م قي

ــام   ــة وإلم معرف

المنظمــــــات 

الفلسطينية آلليـات  

  . الحماية الدولية

  

 

  ذات الصلة المنظمات باتحادات محلية أو دولية مع هل ترتبط المنظمة -

ما هو الهدف من انضمامكم الئتالفات أو تحالفات دولية أو محليـة، وبعبـارة    -

العالقات على تحسين عملكم، وبالتالي تحسـين حالـة    أخرى كيف تؤثر مثل هذه

  ..حقوق اإلنسان

  هل تربطكم أية صلة بمنظومة األمم المتحدة -

  أية منشورات، ما طبيعتها، وما حجمها، ولمن توجه هل تصدر المنظمة -

باليات األمم المتحدة للحمايـة بشـكل عـام     ما مدى إلمام العاملين في المنظمة -

  سيما اإلجراءات الخاصةلتعاقدية بشكل خاص الليات غير اوباآل

هل تشاركون في أية تقارير تصدر عن أحد أجهزة األمم المتحدة أو تقدم ألحد  -

  .تلك األجهزة، هل باإلمكان ذكر بعضها واهم ما تضمنته

 .ما هو مصدر معلوماتكم حول هذه اآلليات -  

 مصدر إلمامكم إن وجدهل لديكم إلمام بطريقة عمل هذه اإلجراءات، وما هو  -

ــدى  -2 ــاس م   هل تستخدمون اإلجراءات الخاصة في عملكم-قي
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استخدام المنظمات 

الحقوقية العاملة في 

فلسطين لإلجراءات 

 الخاصة

هل تتواصلون بأي شكل من األشكال مع اإلجراءات الخاصة، مثل االلتقاء بهم  -

  .الخ....تقديم تقارير ، شكاوى 

  ءات الخاصة وهل تثقون بطريقة عملهاما رأيكم بعمل اإلجرا -

  ما حجم الشكاوى المرفوعة من قبلكم عبر اإلجراءات الخاصة -

  في أي القضايا تركزت الشكاوى الموجهة من قبلكم لإلجراءات الخاصة -

  لدى المقررين الخاصين) نتائجها( هل تتابعون هذه الشكاوى، والى أين وصلت  -

 عمل بهذه اآلليةما األثر الذي تركه ويتركه ال -

أسباب ودوافع  -3

استخدام المنظمات 

الفلســـــطينية 

ــراءات  لإلجـــ

الخاصة، ودوافعها 

لعدم استخدام هـذه  

 .اإلجراءات

باعتقادكم هل بإمكان هذه اآللية أن تقلل من حجم انتهاكات حقوق اإلنسـان، أو   -

  إلقاء الضوء على هذه االنتهاكات بشكل قانوني موثق

مثل هذه اآللية أن تؤدي إلى تعريف المجتمعات األخرى بما  هل برأيكم بإمكان -

يجري باألراضي الفلسطينية من انتهاكات، ووضعهم فـي صـورة التطـورات    

 .المتالحقة لوضع حقوق اإلنسان الفلسطيني بشكل قانوني موثق

كثرة إرسال الشكاوي ضمن هذه "هل تعتقدون أن استخدام هذه اآللية باستمرار  -

اثر في تشكيل عامل الضغط على هذه اإلجـراءات الخاصـة وبالتـالي    له " اآللية

النظر بشكل أكثر جدية باالنتهاكات الحاصلة هنا ومن ثم اتخاذ إجـراءات أكثـر   

 فعالية بخصوص االنتهاكات 
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 لإلجراءات الخاصة لتي تكمن وراء ندرة لجوء المنظماتما هي األسباب ا -

المتحدة يعتبر مبررا مقنعا لعـدم تجربـة    هل برأيكم عدم الثقة بمنظومة األمم -

  اإلجراءات الخاصة، وإصدار الحكم عليها بشكل أكثر مهنية 

ما رأيكم بعمل األمم المتحدة في مجال التعريف بأجهزتها أو ما تقوم به من مهـام  

  .هل تقوم بدورها كما يجب، أم هناك تقصير في هذا المجال. متنوعة

جوء إليها للوقوف على انتهاكات حقوق اإلنسان في هل هناك بدائل باإلمكان الل -

غير مقتنعة بعمل اإلجراءات  ذلك في حال كانت المنظمات" سطينية األراضي الفل

 "الخاصة

" ما هي المعيقات التي تحول دون إعمال اإلجراءات الخاصة بحسب ما ترون  -

 "في حال كان هناك توجيه انتقاد لعملها

في حال كان هناك " ءات الخاصة أكثر فعالية وإعماالًكيف برأيكم تكون اإلجرا -

 "توجيه انتقاد لعملها
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  اختصاصها ومجاالت منظمات عينة البحث: )4( رقم ملحق

   الضمير مؤسسة

 األسرى لحقوق المنتهكة الممارسات من الحد إلى وتهدف. األسرى بشؤون تعنى

 القانونية والمساعدة لعونا تقديم كذلك اإلسرائيلي، االحتالل سجون في واألسيرات

 القانوني واإلرشاد الدعم مثل مختلفة خدمات تقديم على تعمل حيث. لذويهم واالجتماعية

 بقضايا تعنى التي والتقارير الدراسات بإعداد المؤسسة تقوم كذلك األسرى، لهؤالء

 الحقوقية المؤسسات من الضمير تعتبر كما. بحقهم المرتكبة واالنتهاكات األسرى

 األسرى وشؤون لقضايا الدولية والمناصرة الضغط مجال في البارزة فلسطينيةال

 مؤسسات مع والدولية المحلية العالقات من شبكة في دخولها خالل من وذلك. الفلسطينيين

  118.عملها بطبيعة ارتباط ذات حقوقية

  الحق جمعية

 االستشارة مثل ىأخر خدمات تقديمها إلى باإلضافة. المختلفة االنتهاكات رصد في تنشط

 الدولي بالقانون المرتبطة سيما ال اإلنسان، حقوق قضايا حول الدراسات وإعداد القانونية،

 بشـكل  ينصب عملها تركيز فإن المختلفة المؤسسة وبرامج ألنشطة وباإلضافة. اإلنساني

 مواصـلة  عن اإلسرائيليين لردع كمحاولة الدولي والضغط المناصرة موضوع على كبير

 الوقـت  في أنها إال مختلفة انتهاكات تتناول الحق كانت وإن. الفلسطينيين بحق اتهاممارس

                                                                 

تمت لزيارة بتاريخ (( p://www.addameer.orghtt :الضمير لمؤسسة االلكترونية الصفحة مراجعة يمكن للمزيد -118 
15/5/2009.(  
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 انتهاكـات  برصـد  والمتمثلة. عملها في جوهرية تعد التي القضايا بعض على تركز ذاته

 فهذه. البيوت هدم إلى إضافة والحواجز، االغالقات التعذيب، الحياة، في بالحق عالقة ذات

 تهديداً وأكثرها. المحتلة الفلسطينية األراضي في ممارسة إلسرائيليةا االنتهاكات أكثر من

  119.الحق في القانونيات الباحثات إحدى تشير ما بحسب ذلك وأمنهم، الفلسطينيين لحياة

  واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة مركز

 برصد اًأيض يقوم والذي. للمرأة وغيرها القانونية الخدمات تقديم في المركز هذا يتخصص

 علـى  المترتبـة  تلـك  وخصوصـاً  الفلسطينية المرأة لها تتعرض التي االنتهاكات جميع

 وجنوب وسط، مناطق على موزعة فروع أربعة خالل من يعمل .اإلسرائيلية الممارسات

 يتركز حيث. النساء من المهمشة الفئات ألكثر خدماتها الفروع هذه وتقدم. الغربية الضفة

 توثيق و رصد إلى باإلضافة والجتماعية، والتنموية القانونية، خدماتال تقديم على عملها

  120.ودولية محلية حماية آليات خالل من االنتهاكات

  األطفال عن للدفاع العالمية الحركة

 المتحدة، األمم من بدعوة ،1979 عام جنيف في تأسست وقد. بالطفل تعنى دولية نظمةم

 حالياً نظمةالم هذه وتعمل. الطفل حقوق تناصر تيال الدولية األجسام في النقص لسد ذلك

 العـام  في تأسس الفروع هذه أحد. العالم دول من العديد على تتوزع فرعاً 35 خالل من

                                                                 

 .الحق مؤسسة الريس في ناصر المحامي مع 6/3/2009 بتاريخ أجريت مقابلة في المعلومات هذه على التأكيد تم -119

 واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة لمركز اإللكترونية الصفحة مراجعة يمكن للمزيد -120
http://www.wclac.org/about/vission.php وhttp://www.wclac.org/units/services.php ) تمت الزيارة

  ).20/5/2009 بتاريخ
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 مـن  الفلسطينيين األطفال له يتعرض لما ونظراً. المحتلة الفلسطينية األراضي في 1992

 المسـاندة  تـوفير  إلـى  هـا برامج عبر تسعى فلسطين فرع -العالمية فالحركة انتهاكات؛

 القضايا كافة في مشاركتهم وتفعيل هؤالء تمكين إلى تسعى كما.  لهم الحقوقية و القانونية

 بقضايا يتعلق ما كل حول والتثقيف التوعية حمالت تنظيم على وتعمل. حقوقهم تمس التي

 ىالمسـتو  على وخصوصاً الحركة تمارسه الذي والضغط المؤازرة عن عدا هذا. الطفل

 برصد تقوم فهي. المختلفة المتحدة األمم أجسام أو الدولية نظماتالم مخاطبة عبر الدولي

 مثـل  محليـة  حمايـة  آليات عبر سواء الفلسطينيين األطفال لها يتعرض التي االنتهاكات

 أو الخاصـة  لإلجـراءات  اللجوء عبر دولية أو. الفلسطيني و اإلسرائيلي للقضاء اللجوء

  121.الطفل حقوق اتفاقية لجنة مثل االتفاقيات، لجان

   اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز

 علـى  العمل و الفلسطيني، اإلنسان حقوق انتهاكات لرصد وذلك 1996 العام في تأسس

 فـي  حقه الفلسطيني الشعب ممارسة أجل من جهود أية ومساندة فعال، مدني مجتمع تنمية

 تشـابه  رغم المركز هذا اختيار تم وقد. وليةالد للقرارات وفقاً واالستقالل، المصير تقرير

 التي غزة قطاع في نشاطه يتركز حيث الجغرافي، موقعه بسبب ذلك الحق، بمؤسسة عمله

  .اإلسرائيلية لالنتهاكات استهدافاً الفلسطينية المناطق أكثر من تعتبر

                                                                 

http://www.dci- فلسطين فرع –االطفال عن للدفاع العالمية للحركة االلكترونية الصفحة مراجعة يمكن للمزيد -121

pal.org/arabic/home.cfm )20/5/2009 تمت الزيارة بتاريخ.(  
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 تقـديم و فيها، والتحقيق اإلنسان، حقوق انتهاكات توثيق على المركز هذا عمل ويتمحور

 والدراسات األبحاث بإعداد يقوم أيضاً. والجماعات لألفراد القانونية المساعدة و االستشارة

 عدا هذا. غزة قطاع في للفلسطينيين اإلنسان حقوق أوضاع وحول القانون، بسيادة المتعلقة

 تبنـي  وتشـجيع  الفلسـطينية،  والتشـريعات  القوانين على بالتعليق يتعلق فيما عمله عن

 المركز هذا عمل تركيز أن إلى ويشار. اإلنسان لحقوق الدولية والمعايير تتماثل تتشريعا

 المـواطنين  حركة على قيود من االحتالل يفرضه ما بسبب بالغة أهمية له غزة قطاع في

 حيـاة  جوانـب  لكافة انتهاكات من القيود هذه على يترتب لما باإلضافة القطاع وإلى من

  122.هناك المواطنين

  القدس جامعة في القانونية العيادة

 عبـر  االنتهاكات رصد مجال في العهد حديثة أنها رغم الدراسة عينة ضمن أيضاً كانت

 العـام  مطلع في المجال هذا في عملها بدأت حيث. الخاصة اإلجراءات مثل دولية آليات

 بفعل الطلبة لها يتعرض التي االنتهاكات رصد على فيها العاملون ويركز ،2009 الحالي

 عالقـة  ذات أخـرى  ومشاريع أنشطة إلى باإلضافة هذا. اإلسرائيلي االحتالل ممارسات

 لطلبـة  هامـة  مساحة القانونية العيادة تعتبر جانب ومن. المختلفة اإلنسان حقوق بقضايا

 علـى  التعـرف  إلى باإلضافة العملي، التدريب فرصة لهم تتيح اإلنسان؛ وحقوق القانون

                                                                 

 :اإلنسان لحقوق الفلسطيني للمركز االلكترونية الصفحة مراجعة يمكن للمزيد -122
http://www.pchrgaza.org/PCHR/a/about.httml )20/5/2009 تمت الزيارة بتاريخ.(  
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 آليـات  أهـم  على التعرف كذلك الفلسطيني، المجتمع في املةالع اإلنسان حقوق مؤسسات

   123.للفلسطينيين المتاحة والدولية المحلية الحماية

   الخليل إعمار لجنة

 مدينـة  فـي  المستوطنين لتهديد يتعرضون ممن لألفراد والمساندة الدعم تقديم على تعمل

 فهـؤالء  .االستيطانية البؤر من القريبة الفلسطينية السكانية التجمعات في سيما ال الخليل،

 بمصـادرة  لحظة كل في مهددون أنهم كما. المستوطنين العتداءات باستمرار يتعرضون

 تستخدم وال أساسي، بشكل االنتهاكات وتوثيق رصد في تعمل ال المؤسسة هذه. ممتلكاتهم

 مـن  ينللمتضرر المادي الدعم تقديم على عملها في تستند وبالمقابل. للحماية دولية آليات

 المنـاطق،  تلـك  فـي  السـكنية  المباني تأهيل بإعادة تقوم حيث. المستوطنين ممارسات

 مـنح  مثـل  أخـرى  خدمات بتقديم تقوم كما السكان، احتياجات مع يتالءم بما وتطويعها

 تعزيـز  بهدف المنطقة سكان من االجتماعية للحاالت مجانية وصحية اجتماعية، تأمينات

  124.الممارسات تلك لمثل قاومتهموم سكنهم أماكن في وجودهم

 المحـاكم  إلـى  باللجوء تتمثل للحماية، محلية آليات باستخدام اللجنة تقوم آخر جانب ومن

 وذلك القانوني، عملها تطوير إلى فيها القانونيين أحد أشار ما بحسب وتسعى. اإلسرائيلية

 أفراد بعض تلقي بعد وخصوصاً التعاقدية، غير اآلليات مثل للحماية دولية آليات باستخدام
                                                                 

العيادة . منع المشرف القانوني راضي درويش 17/3/2009تم التأكيد على هذه المعلومات في مقبلة أجريت بتاريخ   - 123
  .أبو ديس: القانونية، جامعة القدس

 :الخليل اعمار للجنة االلكترونية الصفحة مراجعة نيمك للمزيد -124
http://www.hebronc.org/arabic/HRC/mission.aspx )20/5/2009 تمت الزيارة بتاريخ.(  
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 اآلليات تلك استخدام الضروري من أنه هؤالء خالله أدرك. المجال هذا في تدريب طاقمها

 العـام  هـذا  مطلـع  منذ بدأت قد اللجنة أن على. المحلية اآلليات إخفاق ظل في سيما ال

 ال ،مجديـة  غيـر  المحلية اآلليات أن استنتجت أن بعد الدولية، اآلليات باستخدام بالتفكير

 قبـل  من حقوقهم المنتهكة األفراد قضايا تتابع حيث وعادلة، منصفة غير باعتبارها سيما

  125.اإلسرائيلية المحاكم في اللجنة محاميي

  

                                                                 

  .الخليل: إعمار الخليل لجنة. مع الباحث القانوني محمد حمدان، 8/3/2009مقابلة أجريت بتاريخ  -125
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   الواليات الموضوعية: )5(ملحق رقم 

  126اإلجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس حقوق اإلنسان

 اليةتم تمديد الو تم إنشاء الوالية  الوالية/المنصب

  في  بموجب في بموجب 

 لسكنا في بالحق المعني الخاص المقرر

 في الحق عناصر من كعنصر الالئق

 عدم في الحق و مناسب معيشي مستوى

 المجال هذا في التمييز

 2000/9القرار 

للجنة حقوق 

  اإلنسان

 

2000   

 

  6/27 القرار

مجلس حقـوق  ل

 لمـدة ( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007 

 من بالمنحدرين المعني العامل الفريق 

 يةأفريق أصول

  2002/68القرار 

للجنة حقوق 

  اإلنسان

 

2002  

 

 

 

 

  القرار

 2003/30 

للجنة حقوق 

 لمدة(اإلنسان 

 )سنوات ثالث

2003 

  1991/42 القرار التعسفي باالحتجاز المعني العامل الفريق 

للجنة حقوق 

 4/6 القرار 1991

مجلس حقوق ل

2007 

                                                                 

 :الصفحة االلكتروني للمفوضية السامية لحقوق االنسان من ُأخذت -126
http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/themes.htm )10/6/2009بتاريخ  بتاريخ الزيارة تمت.(  
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 اإلنسان

 

 لمدة(اإلنسان 

 )سنوات ثالث

 األطفال يعب بمسألة المعني الخاص المقرر

 الخليعة المواد وفي البغاء في واستغاللهم

 1990/68 القرار

للجنة حقوق 

 اإلنسان

 13/7 القرار 1990

مجلس حقوق ل

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

  1998/ 33القرار التعليم في بالحق المعني الخاص المقرر

للجنة حقوق 

 اإلنسان

 4/8 القرار 1998

مجلس حقوق ل

 لمدة( اإلنسان

 )واتسن ثالث

2008 

 الختفاءالمعني بحاالت ا العامل الفريق

 القسري أو غير الطوعي

 20القرار 

(XXXVI)  

للجنة حقوق 

  اإلنسان

   

 

 12/7 القرار  1980

مجلس حقوق ل

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007  

 2008 3/8 القرار 35/19821982القرار  اإلعدام بحاالت لمعنيا الخاص المقرر
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 أو موجزة بإجراءات أو القضاء خارج

 تعسفاً

  للجنة حقوق

 اإلنسان 

مجلس حقوق ل

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

 حقوق بمسألة المعني المستقل الخبير 

 المدقع الفقرو اإلنسان

  25/1998القرار 

للجنة حقوق 

 اإلنسان

 11/8 القرار 1998

مجلس حقوق ل

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

  10/2000القرار  لغذاءا في بالحق المعني الخاص المقرر

للجنة حقوق 

 اإلنسان

 2/6 القرار 2000

مجلس حقوق ل

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007 

 سياسات آثارب المعني المستقل الخبير 

 الخارجية والديون االقتصادي حاإلصال

 والسيما اإلنسان، حقوق بكامل التمتع على

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق

  82/2000القرار 

للجنة حقوق 

 اإلنسان

 4/7القرار 2000

مجلس حقوق ل

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

 وحماية بتعزيز المعني الخاص المقرر

 والتعبير الرأي حرية في الحق

  45/1993القرار 

للجنة حقوق 

   36/7القرار 1993

مجلس حقوق ل

2008 
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 لمدة( اإلنسان اإلنسان

 )سنوات ثالث

 أو الدين بحرية المعنية الخاصة رةالمقر 

  المعتقد

 20/1986القرار 

 

للجنة حقوق 

 اإلنسان

  37/6 القرار 1986

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007  

 في إنسان كل بحق المعني الخاص المقرر

 الصحة من ممكن مستوى بأعلى التمتع

 ةوالعقلي البدنية

  31/2002 القرار

للجنة حقوق 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

  29/6 القرار 2002

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007 

 بحالة المعنية العام لألمين الخاصة الممثلة

 اإلنسان حقوق عن المدافعين

  61/2000قرار ال

للجنة حقوق 

  اإلنسان

  8/7 القرار 2000

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

 القضاة استقاللب المعني الخاص المقرر

 والمحامين

  41/1994القرار 

للجنة حقوق 

  6/8 القرار 1994

مجلس حقوق ل 

2008 
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 لمدة( اإلنسان  اإلنسان

 )سنوات ثالث

 حقوق بحالة المعني الخاص المقرر 

 للسكان األساسية والحريات اإلنسان

 األصليين

  57/2001القرار 

للجنة حقوق 

  اإلنسان

  12/6 القرار 2001

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007 

 إلنسانا بحقوق المعني العام األمين ممثل

 داخلياً للمشردين

  55/2004 القرار

للجنة حقوق 

 لمدة( اإلنسان

  )سنتين

  32/6 القرار 2004

مجلس حقوق ل 

 ةلمد( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007  

 ستخداما بمسألة المعني العامل الفريق

 حق ممارسة إلعاقة كوسيلة المرتزقة

 المصير تقرير في الشعوب

  2/2005 القرار

للجنة حقوق 

 لمدة(اإلنسان 

 )سنوات ثالث

  21/7 القرار  2005

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

 اإلنسان بحقوق المعني الخاص المقرر

 للمهاجرين

  44/1999القرار 

للجنة حقوق 

  10/8 القرار 1999

مجلس حقوق ل 

2008 
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 لمدة(اإلنسان  اإلنسان 

 )تسنوا ثالث

  79/2005القرار  األقليات قضاياب المعنية المستقلة الخبيرة

للجنة حقوق 

 اإلنسان 

  6/7 القرار 2005

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

 باألشكال المعني الخاص المقرر

 العنصري والتمييز للعنصرية عاصرةالم

 من بذلك يتصل وما األجانب وكره

 تعصب

  20/1993القرار 

للجنة حقوق 

 اإلنسان

  34/7 القرار  1993

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008  

 باألشكال المعنية ةالخاص المقررة

 و األسباب فيها بما لالستعباد المعاصرة

 العواقب

  14/6القرار 

مجلس حقوق ل 

 اإلنسان

2007    

 اإلنسان بحقوق المعني المستقل الخبير 

 الدولي والتضامن

 55/2005القرار

للجنة حقوق 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

  5/7 القرار 2005

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

2008  
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 )سنوات ثالث

 حقوق بتعزيز المعني الخاص المقرر 

 مكافحة سياق في وحمايتها اإلنسان

 اإلرهاب

 80/2005القرار

للجنة حقوق 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

  28/6 القرار 2005

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2007 

 لتعذيبا بمسألة المعني الخاص المقرر

 العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره

 المهينة أو الالإنسانية أو القاسية

 33/1985القرار

للجنة حقوق 

 اإلنسان

  8/8 القرار 1985

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

 الضارة باآلثار المعني الخاص المقرر 

 السمية لنفاياتوا المنتجات وطمر لنقل

 على مشروعة غير بصورة والخطرة

 اإلنسان بحقوق التمتع

  81/1995القرار

للجنة حقوق  

 اإلنسان 

  17/2004القرار 1995

للجنة حقوق  

 اإلنسان 

2004 

 باالتجار المعنية الخاصة المقررة 

 واألطفال النساء والسيما باألشخاص،

  110/2004القرار

للجنة حقوق  

 اإلنسان 

  12/8 القرار 2004

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 
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 حقوق بشأن العام لألمين الخاص الممثل

 للحدود لعابرةا والمؤسسات اإلنسان

 األعمال شركات من وغيرها الوطنية

  69/2005القرار

للجنة حقوق  

 لمدة(اإلنسان 

 )سنتين

  7/8 القرار 2005

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

 العنف ألةبمس المعنية الخاصة المقررة 

 وعواقبه وأسبابه المرأة ضد

  45/1994القرار

للجنة حقوق  

 اإلنسان 

  24/7 القرار 1994

مجلس حقوق ل 

 لمدة( اإلنسان

 )سنوات ثالث

2008 

 التزامات بمسألة المعنى المستقل الخبير

 على بالحصول الصلة ذات نساناإل حقوق

 الصرف ومرافق المضمونة الشرب مياه

 الصحي

 حقوق مجلس قرار

 22/ 7 اإلنسان

 )سنوات 3 لمدة(

2008 . . 
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  الواليات القطرية: )6(ملحق رقم 

  127اإلجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس حقوق اإلنسان

 يةتم تمديد الوال تم إنشاء الوالية القطرية الوالية/المنصب

  في  بموجب في بموجب 

 بأوضاع المعني المستقل الخبير

 بوربندي في اإلنسان حقوق

ــرار ــة ق ــوق لجن  حق

  اإلنسان

ــدة( 82/2004   مــ

 )محددة غير الوالية

2004  

 

قرار مجلس حقوق اإلنسـان  

9/19 

2007 

 لحقوق العام األمين ممثل 

 كمبوديا في اإلنسان

ــوق  ــة حق ــرار لجن ق

  6/1993اإلنسان 

  

1993 

 اإلنسـان  حقوق مجلس قرار

 ).واحدة سنة لمدة( 9/15

2005 

 حقوق ألوضاع الخاص المقرر 

  في اإلنسان

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

ــرار ــة ق ــوق لجن  حق

ــان  13/2004 اإلنسـ

ــدة( ــة م ــر الوالي  غي

 ).محددة

2004  

 

 اإلنسـان  حقوق مجلس قرار

 ).واحدة سنة لمدة( 7/15

2008 

                                                                 

: الصفحة االلكترونية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، وترجمت بواسطة الباحثة باللغة االنجليزية من ُأخذت -127
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htm )10/6/2009 بتاريخ الزيارة تمت.( 
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 حقوق ضاعألو المستقل الخبير

 هايتي في اإلنسان

ــرار ــة ق ــوق لجن  حق

ــان  70/1995 اإلنسـ

ــدة( ــة م ــر الوالي  غي

 ).محددة

1995  

 

   اإلنسان حقوق مجلس قرار

PRST9/1 

2007 

 بحقوق المعني الخاص المقرر

 ماينمار في اإلنسان

ــوق  ــة حق ــرار لجن ق

 85/1992اإلنسان 

1992  

 

 اإلنسـان  حقوق مجلس قرار

 )واحدة سنة لمدة( 7/32

2008 

 بحالة المعني الخاص المقرر

 األراضي في اإلنسان حقوق

 1967 عام منذ المحتلة الفلسطينية

ــرار ــة ق ــوق لجن  حق

 1993/2A اإلنســـان

 انتهاء لحين الوالية مدة(

 ).اإلسرائيلي االحتالل

1993  

 

  قرار مجلس حقوق اإلنسان 

 بحالة المعني المستقل الخبير

 الصومال في اإلنسان حقوق

ــة ــرار لجن ــوق  ق حق

 86/1993اإلنسان 

1993  

 

 اإلنسـان  حقوق مجلس قرار

 ).واحدة سنة لمدة( 7/35

2008 

 بحالة المعني الخاص المقرر

 السودان في اإلنسان حقوق

ــرار ــة ق ــوق لجن  حق

 لمدة(82/2005 اإلنسان

 ).واحدة سنة

2005  

 

 اإلنسـان  حقوق مجلس قرار

 ).واحدة سنة لمدة( 9/17

2007 

  

  



 

 

175 

 

 حقوق منظمات مجلس" تشكيل عن باإلعالن خاص بيان: )7(ملحق رقم 

  "الفلسطينية اإلنسان

 6/4/2009: التاريخ

 حقوق منظمات مجلس" تشكيل عن أدناه الموقعة الفلسطينية اإلنسان حقوق مؤسسات تعلن

 أمام الباب إغالق ذلك يعني أن دون بينها فيما ثابتة تنسيقية كصيغة" الفلسطينية اإلنسان

  .العضوية شروط عليها ينطبق رىأخ مؤسسات انضمام

 بأهمية وراسخة تامة قناعة من المجلس لهذا المكونة اإلنسان حقوق مؤسسات انطلقت لقد

 آليات وإيجاد والمعلومات الخبرات وتبادل التنسيق عملية يتولى دائم تنسيقي جسم إيجاد

 مؤسساتلل موحد عام حقوقي خطاب إيجاد على والعمل المختلفة المؤسسات بين تكامل

 التي العامة القضايا بشأن مواقفها وتنسيق اإلنسان، حقوق مجال في العاملة الفلسطينية

 بممارسات يتعلق ما منها سواء المحتلة الفلسطينية األراضي في الفلسطيني اإلنسان تواجه

 رسمية فلسطينية أطراف قبل من المرتكبة االنتهاكات أو اإلسرائيلي االحتالل وجرائم

  .يةرسم وغير

 تقوم ما خاصة مستمر تدهور في المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسان حقوق واقع أن

 جوانب كافة تطال وممنهجة مستمرة انتهاكات من المختلفة االحتالل وأجهزة قوات به

 والعقوبات الحصار سياسية أو القتل سواء االحتالل تحت الفلسطينيين للسكان الحياة

 تحت ووضعهم السكان وتهجير ، األراضي وضم ومصادرة وتالبي هدم أو الجماعية

 للشعب األساسية الحقوق بذلك متجاهلة المدى بعيدة سياسية ألهداف صعبة معيشية ظروف
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 الحق هذا لتقويض الدائم والعمل مصيره تقرير في حقه منها المقدمة وفي الفلسطيني

 إلى إضافة وقواعد ادئمب من الدولي القانون علية استقر ما الحائط بعرض ضاربة

 الدولي للمجتمع سياسية إرادة غياب ظل في ذلك كل يأتي. الدولية الشرعية قرارات

 عالقات في او االحتالل دولة على الدولي القانون وقواعد مبادئ احترام وفرض باحترام

  . االحتالل بدولة المجتمع هذا

 على المدى وبعيد الراهن أثرهاو الفلسطيني السياسي االنقسام حالة ذكر ما كل إلى يضاف

 المساس ومنها الفلسطينيين، للمواطنين والحريات الحقوق وعلى العامة الوطنية القضية

 التعسفي واالعتقال بالكرامة الحاطة والمعاملة للتعذيب تعريضه عدم أو الحياة في بحقه

  .تطول والقائمة

 كبيرا تحديا أعاله كرذ ما كل يعتبر الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات مجلس إن

 على كخطوة للجهد وتنسيقا توحيدا ويستدعي اإلنسان، حقوق مجال في العاملة للمؤسسات

 عن والدفاع القانون، سيادة مبدأ وتعزيز اإلنسان حقوق احترام في لإلسهام التقدم طريق

 ذلك يتحقق أن يمكن وال ومهجريه الجئيه وعودة مصيره تقرير في الفلسطيني الشعب حق

 في العاملة للمؤسسات والمعلومات المواقف في والتناقض الشرذمة حالة مغادرة دون

  .الجماعي بالعمل وإيمان ومبدأيه مهنية أسس على بينها فيما العالقات بناء ودون المجال،

 مؤسسة الحق

  اإلنسان لحقوق الميزان مركز
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  اإلنسان لحقوق الضمير مؤسسة

  اإلنسان وحقوق األسير لرعاية الضمير مؤسسة

  اإلنسان وحقوق القانونية للمساعدة القدس مركز

  فلسطين فرع – األطفال عن للدفاع العالمية الحركة

  واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة مركز

  اإلنسان حقوق لدراسات اهللا رام مركز

  مركز إنسان للديمقراطية وحقوق اإلنسان

  


