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 اسعّيدت عائمة أبو عرض، ت2010 /تموز عامشير يوليوايام في مساء يوم من  
الييا  يجمة مميتة عمى منزليم من القوات االسرائيمية في المنطقة المقيد الوصولل

 اسعّيدغزة بالقرب من الحدود بين قطاع غزة واسرائيل. عائمة أبو وسط قطاع في 
يجمة لت ضر تعىذه األرض ألجيال، في عمل في الزراعة والفالحة وعاشت تالتي 

من اليجوم  عام واحد فقطأقل من  بعدثانية مدمرة من قبل القوات االسرائيمية 
 1.األول

 ءات قانونية أمام محكمة اسرائيمية في بئر السبع، وفقاً اجرااسعّيد بعائمة أبو  شرعت
 بةسحاالعدالة وملمحصول عمى  سعيا منياليات التحقيق االسرائيمية العسكرية، آل

سرائيمية عمى التي نفذتيا القوات اإلغير القانونية اليجمات المسئولين عن تنفيذ 
صابة عدخمسة أطفال، أم ل، اسعّيدوالتي كان نتيجتيا وفاة نعمة يوسف أبو  ،منزليم ر منزل يدمتو نساء، د من أفراد العائمة ومنيم أطفال و وا 
 العائمة.

 
  اسعّيدسرائيمية ضد عائمة أبو الهجمات اإل

 (0202يوليو  )الهجوم األول 
 

فيو كان  وقت، في مساءً  8:45حوالي الساعة  عند 2010يوليو  13الموافق يوم الثالثاء  عمى منزل العائمةاألول  اإلسرائيمي وقع اليجوم
فاز عندما أطمقت قذيفة اسرائمية مويشاىدون الت يميجمسون أمام منزل اسعّيد. كان أفراد عائمة أبو التي يقطنونيا في المنطقة الوضع ىادئاً 

ين واتصموا بسيارة اسعاف صابتائمة. دخمت العائمة المنزل مع اإلجنوب غرب المنزل وأصابت فردين من الع اً متر  40 حوالي عمى بعدفسقطت 
 2نصف.اللمدة تزيد عن الساعة و المنطقة سيارات االسعاف من دخول منعت السمطات االسرائيمية  ، غير أنجالء الجرحى من الموقعإبيدف 

بشظايا  "جابر"عن ابنيا  التي خرجت من المنزل بحثاً  "نعمة"أصيبت المرحومة 
لحقت كما . بقتميا تسببفتنزل مال ولح معدنية سيامتناثرت منيا مسمارية قذيفة 

زوج  ،"ناصر" و، زوجة أخ"سناء"كان من بين االصابات األخرى و اضرار بالمنزل. 
من العائمة مسن و كتفيا، في  "أميرة"شقيقتو أصيبت ، و في رجميياأصيبت  "نعمة"
  .أصيب بجروح الفخذ "اسعّيدجابر أبو "يدعى 

 
 (0200بريل )االهجوم الثاني 

، 2011أبريل  28الموافق في مساء يوم الخميس عمى العائمة وم الثاني وقع اليج
سقطت  وكان معظم أفراد العائمة مجتمعين لمشاىدة التمفاز. في تمام الساعة التاسعة مساءً  ،كان األطفال قد انتيوا لمتو من دراستيمحيث 
 جواره. في صواريخ عمى المنزل و  خمسة

                                                           
1

لمزيد مه التفاصيل أوظز دراسة حالة حول هذه القضية على موقع مزكز الميزان لحقوق اإلوسان  

&id_dept=22&p=centerhttp://mezan.org/ar/details.php?id=18498&ddname=bufferzone&id2=7.  
ول من السلطات اإلسرائيلية بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب يفرض على سيارات اإلسعاف الفلسطينية قبل دخوهلا املناطق احلدودية )املناطق اليت تبعد كيلومًت واحد عن احلدود( احلصول على تصريح دخ 2

 األمحر.

http://mezan.org/ar/details.php?id=18498&ddname=bufferzone&id2=7&id_dept=22&p=center
http://mezan.org/ar/details.php?id=18498&ddname=bufferzone&id2=7&id_dept=22&p=center
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، ابن "عالء"ام عمييم. وأصيب ركوقد أصيبوا بكدمات نتيجة سقوط ال منزلال، من تحت أنقاض "ناصر" أطفال ،"بياء"و "ميساء"تم سحب و 
الطابق التي شغمت  "ناصرشقة " ت، بشظية فوق عينو اليمنى. ودمر "محمدواسمو " ،"ناصر" ووأصيب أخ ،في البطن والرقبة ايا، بشظ"ناصر"

 رار متوسطة. ولحق بالطابق السفمي أض ،بالكاملمنزل لمالعموي 

 المنطقة بعد حوالي ساعة كاممة. بدخوللإلسعاف تصريح  منحت السمطات اإلسرائيمية ولكن ،اإلسعاف عمى الفورخدمة باألسرة  تمواتص
  

 الوصول إلى العدالة: ائق أماموالعو  ةالقانوني اتاإلجراء
في األعمال الناتجة عن اليجومين عمى منزل العائمة. وقررت  جنائياً  قاً تحقي بأن يفتح اإلسرائيميالعام  العسكري النائب اسعّيدلبت عائمة أبو اط

 التي يحددىا القانون اإلسرائيمي -انتياء فترة التقادم لميجمة األولى  أن تبدأ اإلجراءات القانونية ضد دولة إسرائيل قبل اسعّيد عائمة أبو 
 اإلسرائيميةمحكمة الالقانونية  أمام  اإلجراءاتد بدأت عائمة أبو اسعيّ  2012نيو يو  11 وبتاريخق العدالة التي طال انتظارىا. يلتحق -بسنتين 

تقم المحكمة بالنظر لم حتى اليوم . و 2010التعويض عن األضرار التي لحقت بالعائمة نتيجة لميجوم األول في فييا ب تفي بئر السبع، طالب
 شيود في القضية. سماع الدلة أو في األ

 

 معدالة:الضحايا لوصول ة المتبعة في إسرائيل: عقبات كبيرة تمنع قانونيال اتاإلجراء

 سبل لمتابعةحقوق اإلنسان في المناطق المقيد الوصول إلييا إمكانية الوصول إلى المحاكم اإلسرائيمية  اتمنح ضحايا انتياكييجب أن 
تعويضات بسبب  لمنح الضحايا المدنيةالدعاوى و  ،ن االنتياكاتلمحاسبة المسئولين ع الجنائية الدعاوىكل من  في فعالةبطريقة  نتصافالا

ات الجنائية الحالية في انتياكات والتحقيق ،الحدوث جنائية من قبل السمطات اإلسرائيمية نادرتحقيقات  . إن إجراءآثار ىذه االنتياكات عمييم
العام  ة. إن الشكاوى الجنائية المرفوعة أمام النائبءللضمان المسا والدقة والسرعة المطموبة حيادلقانون الدولي تفتقر إلى االستقاللية والا

مستقمة ونتائج  جيةإجراء الفحص ال يتم تنفيذ التحقيق بواسطة فييا تم التي ي في الحاالتو  ،رداً حتى ما تتمقى  نادراً  اإلسرائيمي العسكري
 .يعمن عنياال التحقيق 

بسبب القيود اإلجرائية والمالية  يين ال تزال مقيدة جداً الفمسطينضحايا ال عن بالنيابة اإلسرائيمية كمالمحا أمام المدني التعويض دعاوى إن متابعة
   3.من قبل إسرائيلوالقضائية المفروضة 

 

 سرائيمياألضرار اإلالتعويض عن  قانون عمى 8 رقم التعديلالعائق القانوني األول الذي يواجو الضحايا الفمسطينيين في فمسطين المحتمة ىو 
 .2005سبتمبر  12 منذ تاريخبأثر رجعي  ومع تطبيق ،2012يوليو  16 بتاريخالكنيست اإلسرائيمي الذي أقره  )قانون مسئولية الدولة(،

ى او من الدع األولية المرحمة فياألدلة في  النظر القضايا بدون سماع شيود أو دصالحية ر اإلسرائيمية المختصة المحاكم  عطي ىذا التعديلوي
تعديل يوسع  4."عسكرية عممية" خاللالذي تسبب بالضرر  الحادث وقوع حالة في، يمتعويضبلب ان، والتي تطالمدنية التي يرفعيا فمسطينيو 

كما ". منطقة معاديةمقيم في "شخص أي يكون طرف فييا و اإلسرائيمي  الجيش ىانفذيأي عمميات شمل لت" قتالتعريف "حالة الىذا لقانون ا
ألضرار عن اتعويضات فيما يتعمق بتقديم من التزاماتيا بموجب القانون الدولي وجيشيا القدرة عمى التنصل دولة إسرائيل  8ديل رقم التعيمنح 
الضحايا الفمسطينيين من الوصول  ىذا القانون وتعديالتو كثير منة من عممياتيا العسكرية في فمسطين المحتمة. وبناء عمى ذلك، يحرم مالناج

 .  ليم القانون الدولي ياضمنتي يحقيم في التعويضات العمييم وينكر  ،الةإلى العد
 

                                                           
)عملية  2012نوفمرب  21و  14فوضية السامية حلقوق اإلنسان حول املساءلة جتاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدويل أثناء تصاعد العمليات العدائية يف الفًتة بني ملزيد من التفاصيل أنظر تقرير مكتب امل 3

، وميكن احلصول عليو باللغة اإلجنليزية على الرابط 2013مايو  21عمود السحاب(، صدر بتاريخ 
alestinian/files/oPt_PC_Update_Accountahttp://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_P

bility_Reported_IL_Violations_05.2013_EN.pdf 
عسكرية.  جيب على )ب( من القانون األصلي على النحو التايل: ميكن للدولة الدفع بعدم املسئولية يف حالة حدوث األضرار كنتيجة لعملية  5( لقانون األضرار )مسئولية الدولة( الفقرة 8يعدل)التعديل رقم  4

 أو النظر يف األدلة.احملاكم من اآلن أن تأخذ باالعتبار ىذا األمر وتكون لديها الصالحية لًتد القضايا على ىذا األساس األويل، حىت دون االستماع للشهود 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_Update_Accountability_Reported_IL_Violations_05.2013_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_Update_Accountability_Reported_IL_Violations_05.2013_EN.pdf
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تعبئة ضمانات مالية كبيرة و تحميل الضحايا دفع و تتمثل في تحديد فترة قصيرة جدًا لمتقادم قيود قانونية صارمة فرض العوائق اإلجرائية  شملت
المحاكم  دتر وقد من المثول أمام المحاكم اإلسرائيمية أو مقابمة محامييم.  غزةقطاع ومنع الموكمين والشيود من  ،شاقةمارات معمومات است

رفض السمطات  ، وذلك بسببالمحكمةأمام د و و الشيأالموكل التعويض عمى أرضية عدم مثول من قضايا جدًا اإلسرائيمية عدد كبير 
ومن بأي شكل، حايا الفمسطينيين من الوصول إلى العدالة ذلك يحرم الضل. و منحيم تصاريح لموصول إلى المحاكم في إسرائيلاإلسرائيمية 
 القانون الدولي.  ياكفمكما يسبل انتصاف فعالة استخدام حقيم في 

 :جدا   ةتحديد فترة تقادم قصير الناشئة عن القيود 
رار نتيجة لعمميات عسكرية ألضرار، فإن أي ضحية غير إسرائيمية تعاني من أضبشأن التعويض عن امقانون المدني اإلسرائيمي  وفقًا ل

تحتفظ بحقيا  ، لكيالحادثتاريخ وقوع من  يوماً  60في غضون  ةلوزارة الدفاع اإلسرائيميبإخطار إسرائيمية في فمسطين المحتمة يجب أن تقدم 
لمعظم  ادم، فإن فترة التقةلممقارنو  عامين. أمام محكمة إسرائيمية، والتي يجب أن يتم التقدم بيا خالل فترة ال تتجاوزفي رفع دعوى مدنية 

من  اسعّيدتمكنت عائمة أبو فقد وعمى كل حال ىي سبع سنوات. من قبل إسرائيميين الدعاوى المدنية األخرى المقدمة إلى المحاكم اإلسرائيمية 
 . من الحادثين كلعمى  يوماً  60 قبل مرور ، أيخالل اإلطار الزمني المطموب إلخطارتقديم ا

 : دون نتائج تحقيقات إسرائيمية
لمسئولين عنيا اضد عائمة أبو اسعّيد وتحديد  إجراء تحقيقات جنائية في الحادثينب وتطالب اإلسرائيمي العسكريالعام  تم إرسال رسالتين لمنائب

حادث ب ما يتعمقق فيلتحقييذا االنتيجة النيائية لال زالت و من قبل الجيش اإلسرايمي . تم فتح تحقيقات عسكرية أولية في الحادثين لمحاسبتيم
، 2011عام  وراء اليجوم الذي وقعالعسكري اإلسرائيمي بأن صعوبات تقنية كانت السبب العام النائب أفاد في حين  ،قيد االنتظار 2010

 القوات اإلسرائيمية شخص مشبوه يقترب من السياج أن الحظت وحسب الرد الذي أبمغ بو محامي مركز الميزان، فقد وقع اليجوم بعد
 تحقيق جنائي.إجراء أي دون  ياالقضية بسرعة وأغمقالتحقيق في إنياء ب ، وعميو قامالحدودي

 :والحصار لمحاكم اإلسرائيمية بسبب اإلغالقالضحايا والشهود إلى اوصول منع 
من خالل تقدم دعوى مدنية  اإلجراءات القانونية أمام المحكمة اإلسرائيمية في بئر السبع 2012يوليو  11 بتاريخ اسعّيدعائمة أبو  حركت

الصارم لقطاع غزة لم يستطع اإلسرائيمي وبسبب اإلغالق  ة.دلأ. ومنذ رفع القضية لم يتم االتصال بالموكل إلعطاء الشيادة أو تقديم لمتعويض
 . تاريخوحتى  القضيةالذي يتولى محامي الالموكل مقابمة 

 :ياعمى الضحا اإلسرائيمية تفرضها المحاكم مفرطة تكاليف
 5600شيكل )تعادل  20.000 بقيمة محكمةلم" بأن يدفعوا ضمانة اسعّيدلمموكمين "عائمة أبو  2013فبراير 4 بتاريخأصدرت المحكمة قرارا 

( قبل تقديم القضية المدنية، وىو مبمغ يتعدى القدرة المالية لمضحايا. طمب محامي العائمة من المحكمة أن تعفي الموكمين من أمريكي دوالر
 ،وبشكل استثنائي ،رفضت الطمب. قرر مركز الميزان لحقوق اإلنسانالمحكمة  ، غير أنفع ضمانات المحكمة بسبب الوضع المالي لمعائمةد

 إلجراءات القانونية باالستمرار.لممحكمة لمسماح ل ةضمانقيمة الأن يدفع 

 اسعّيد:اصر أبو قضية ن عمى 8أثر التعديل رقم عمى الضحية الفمسطينية:  عبء اإلثبات يقع
العام أي رد من النائب  العائمة مقيتتأن بدون كما ىو موضح أعاله، لسنتين  ، التي تمتدفترة التقادموقبل انقضاء  ،2012يوليو  11تاريخ في 

لطمب  مية في بئر السبعكم اإلسرائياأمام المحلتحريك دعوى مدنية  الالزمةباإلجراءات القانونية  اسعّيدبدأت عائمة أبو  ،اإلسرائيمي العسكري
المحكمة اإلسرائيمية في بئر السبع لدى برفع دعوى  ،الميزانمركز تعيينو من قبل  جرىالذي  ،. وقام المحامي حسين أبو حسينالتعويض

 عنفاع . قدم محامي الد2010نتيجة لمحادثة األولى التي وقعت في يوليو  اسعّيدتطالب بالتعويض عن األضرار التي لحقت بعائمة أبو 
يعفي دولة  ،األضرار اإلسرائيميالتعويض عن لقانون  8والذي بحسب التعديل رقم  ،"قتالبأن الحادث وقع في "حالة  لممحكمة الدولة تصريحاً 
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 تردمن المحكمة أن عن الدولة عمى ذلك طمب محامي الدفاع  ، وبناءً عن األضرار التي لحقت بالضحايا إسرائيل من أي مسئولية قانونية
 5.دعوىلا

قتال وقت حالة وجود دولة إسرائيل عمى موقفيم بخصوص  عن، بقي محامي الدفاع 2013أبريل  8 التي عقدت بتاريخخالل جمسة المحكمة 
أن عمى أنو ال يوجد أي دالالت العائمة دافعًا بموكل محامي ال. اعترض 8رقم وطالبوا المحكمة بأن تسقط الدعوى وفقا لمتعديل  الحادث،
طمب من كما مشيود المقدمين من كال الطرفين. تستمع لو دلة األفي  نظروطالب المحكمة أن ت كان فييا أي قتال،قد وقع خالل فترة  الحادث

في ىم الذين مع الضحايا والشيود الالزمة إجراء المقابالت في إلى الصعوبات المتوقعة  لتحضير القضية مشيراً  طولأ المحكمة أن تمنح وقتاً 
 طمبت المحكمة من كال الطرفين تقديم طمباتيم بالتفصيل كتابيا.  وبناًء عميو غزة. قطاع 

 

 7في  أخرى جمسة تعيينتم و  تيممرافعا ر إضافية لتقديميشأكمين بمنحيم أربعة و وافقت المحكمة عمى طمب من الم 2013مايو  5 اريخوبت
إعادة تعيين الجمسة، وعميو قامت المحكمة بحضور ولة لم يتمكن من عن الددعي العام مللم تعقد ألن االجمسة غير أن ىذه . 2014 يناير

 .2014مارس  19 تاريخ في لمجمسة موعد آخر

 ةعممي غيررهقة و ممن الضحايا:  المطموبةمارات االست

عدد صل لي ،أسئمة فرعيةليا سؤاال  87حتوي عمى ت مارةاستطمب تعبئة  يتمثل فيظير عائق إجرائي إضافي ، من عوائق إضافًة لما سبق
 ، خاصًة في ظلوغير عمميةجدًا ميمة مرىقة وىي  عنيا، إلجابةمن أفراد العائمة اكل مدعي  ، ويتوجب عمىنقطة 500إلى األسئمة الكمي 

(. ىذا لوجو والتفاعل معيم وجياً  )عدم القدرة عمى الوصول إلييمالموكمين ومحامييم في إسرائيل التي تحول دون لقاء الحواجز المادية 
وعدد االستمارات بمغة ال يفيمونيا،  حجم األسرة المعنية كموكمينبالنظر لبالمغة العبرية، و  مارةاالستىذه  حيث أنعٌائق المغة ضافًة إلى باإل

 .ودون القدرة عمى التعامل مع المحامين الذين يجيدون العبرية والعربية، يمكن فيم أثر ىذه العوائق عمى الضحايا

 بموجب القانون الدولي: زامات إسرائيلالت

من اتفاقية جنيف  29لممادة  السكان المدنيين تحت سيطرتيا وفقاً  رفاهو المسئولية عن أمن  لحتالاالالقائمة بتتحمل إسرائيل باعتبارىا القوة 
حقوق األشخاص المحميين. ىذا الواجب عن انتياك  تعويضأن تقدم  إسرائيلعمى  يجبفإنو  االلتزام ىذاخرق في حالة . و 1949الرابعة عام 
 يتحملوالذي ينص عمى أن طرف النزاع  ،التفاقيات جنيفالممحق من البروتوكول اإلضافي األول  91المادة  كذلك بموجب عميو منصوص
 لتعميق فقاو و .  اإلنساني الدولي لقانونا نتيكي بشكل المسمحة وقوات يارتكبتأفعال أي عن دفع التعويضات عن األضرار الناتجة عن  يةالمسئول
 لعام البرية الحرب وأعراف بقوانين المتعمقة الىاي اتفاقية من 3 المادة حرفياً  تستنسخ 91 المادة""فإن ، األحمر لمصميب الدولية المجنة
قواعد  من 150دة عاقإن اللجميع األمم".  في الواقع، ف عرفياً  وىو ما يعني أنيا ال تزال قانوناً  األشكال من شكل بأي ياتمغي وال ،1907
 اتالتعويضأن تقدم كامل  الدولي اإلنساني القانون انتياكات عن المسئولة الدولة "مطموب من تنص عمى أنو: العرفي الدولي اإلنساني القانون

 أمامل عن طريق التشريع والعوائق األخرى التي تضعيا إسرائي 8رقم  يينتيك التعديل اإلسرائيموبذلك  ."الناجمة اإلصابات أو الخسائر عن
حقوق  ةيامقانون اإلنساني الدولي بوضوح التزامات إسرائيل بحمل ةعن االنتياكات اإلسرائيمي سعون لجبر الضرر الناشيءالفمسطينيين الذين ي

 الفمسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وتقديم تعويضات عن انتياك حقوقيم.

 عالة:ف انتصاف سبل في الفمسطينيين حق

 والسيما ،لحقوق اإلنسان الدولية الصكوك من العديدفي  ، حيث يظيراإلنسانلحقوق القانون الدولي  أيضايكفمو  فعالة انتصاف سبل في الحق
 7.والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العيد من 2 والمادة 6،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 8 المادة

                                                           
ن األضرار اليت تلحق بأي مقيم يف "منطقة معادية" خالل حالة القتال، وجرى إقراره من قبل الكنيست على قانون األضرار املدنية اإلسرائيلي، يعفي دولة إسرائيل من أي مسئولية ناشئة ع 8التعديل رقم   5

. ملزيد من املعلومات ميكنك مراجعة ورقة املوقف اليت أصدرىا مركز عدالة وآخرون على الرابط 2012يوليو  16اإلسرائيلي يف تاريخ 
e.pdf-http://adalah.org/features/compensation/positionpaper ،  2013نوفمرب  8نظر يف تاريخ. 
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 لضحايا تعويضوال االنتصاف في الحق بشأن والتوجييات األساسية المبادئنت الجنة الدولية لحقوق اإلنسان تب 2005 نيسان 19 في
عالنيا والتي الدولي، اإلنساني لمقانون الخطيرة واالنتياكات اإلنسان لحقوق الدولي لمقانون الجسيمة االنتياكات  الجمعيةمن قبل  تم تبنييا وا 

 مع ينسجم وطنيال قانونيا أن ضمانل الدول األساسيةوالتوجييات  المبادئتدعو و  2005.8 األول كانون 16 في المتحدة لألمم العامة
 قوانينيا في الدولي اإلنساني اإلنسان والقانون لحقوقدمج قواعد القانون الدولي " من خالل، من بين أشياء أخرى،اإلنسان تجاه حقوق واجباتيا 
دارية وتدابير مالئمة أخرى توفر وصول نزيو وفعال  محمينظاميا القانوني ال و تنفيذىا بطرق أخرى فيأ المحمية وتبني إجراءات تشريعية وا 

 :التالي النحو عمى االلتزامىذا  نطاقتم تعريف وقد . 9"وعاجل إلى العدالة
 

عمال احترام وضمان باحترام االلتزام  -3  مجموعات في عميو منصوص ىو ماك ،لدوليا اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون وا 
 :الدولة واجب منيا أمورا يشمل الصمة ذات القوانين
 لمنع المالئمة التدابير من وغيرىا المناسبة واإلدارية لتشريعية ا التدابير تتخذ أن ( أ

 االنتياكات؛ وقوع
 مرتكبي ضد والدولي المحمي لمقانون وفقا القتضاء،ا عند ات، إجراء تتخذ وأن ونزاىة ودقة وسرعة بفعالية االنتياكات في تحقق أن (ب

 المزعومين؛ االنتياكات
 وعمى المساواة أساس عمى العدالة إلى الوصول إمكانية اإلنساني القانون أو اإلنسان حقوق النتياك ضحية وقوعو يدعي لمن تتيح أن (ج

 االنتياك؛ عن النيائي المسؤول يكون عمن النظر بغض أدناه، محدد ىو كما ، فعال نحو
 .10(والتوجييات األساسية المبادئ في) موضح ىو حسبما الجبر تشمل فعالة، انتصاف سبل لمضحايا توفر أن (د

 

 فمسطين في اإلسرائيمية العسكرية معممياتل نتيجة أضرارمن  يعانونممن  اإلسرائيميين غيرمن  ضحية أي نم اإلسرائيمي القانون طمبإن 
النصوص  أيضا ينتيك عامين خالل ةمدنيالتقدم بدعوى و  ،الحادث من يوماً  60 غضون في اإلسرائيمية الدفاع وزارة ىإل شكوىبتقديم  المحتمة

 والتوجييات األساسية عمى: المبادئتنص حيث  ،الدولي القانون في محددةال
 

 التي الدولي اإلنساني لمقانون الخطيرة نتياكاتواال اإلنسان لحقوق الدولي لمقانون الجسيمة االنتياكات عمى التقادم قوانين تنطبق ال - ٦
 .أخرى دولية قانونية التزامات في ذلك ورد متى أو التطبيق واجبة معاىدة ذلك عمى نصت متى الدولي، القانون بموجب جرائم تشكل

 ال القانون بموجب جرائم تشكل ال اكاتاالنتي من أخرى بأنواع يتعمق فيما مبرر دون تقييدية تكون أال المحمية التقادم لقوانين وينبغي - ٧
 .اإلجراءات من وغيرىا المدنية الدعاوى عمى المطبقة الزمنية الحدود فييا بما دولي،

 

                                                                                                                                                                                                                
الدستور أو  تهك احلقوق األساسية اليت مينحها إياهأية أعمال تنمن  يلاللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافو الفع حق يفلكل شخص من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على: " 8تنص املادة  6

 القانون".
 :كل دولة طرف يف ىذا العهدتتعهد  ( على :" 3)2تنص املادة  7

 ية،رفون بصفتهم الرمس)أ( بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقو أو حرياتو املعًتف هبا يف ىذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتص
خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوين، وبأن تنمى )ب( بأن تكفل لكل متظلم على ىذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة، أو أية سلطة 

 إمكانيات التظلم القضائي،
 الصادرة ملصاحل املتظلمني. )ج( بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام

 .2005كانون األول   16يف  60/147قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  8
 من املبادئ والتوجيهات األساسية 2ملادة  9

 .3املرجع السابق مادة  10
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إن  .حقوقيم بانتياكات عمقتت مدنية دعاوى أو شكاوى تقديم تيممحاول عند ىائمة عقبات يواجيون الدولي القانون انتياكات ضحايا نإف ،عمميا
مجيات قدم لتلم ينستعدم أن يكون أفرادىا قبل األحداثمتعامل مع آثار ل طويل وقت حتاج إلىت امنزلي راودم اأحبائي فقدانب فجعت عائمة

 شكوىتقديم لذلك فإن مطالبتيم بو  ،أوال تحتاج إلى معالجة عاجمة أمنية أو مالية قضايا ىناك األحيان من كثير يفو . حدث ما وشرحالرسمية 
 كثر ضعفاً يكونون فيو أوقت  في الضحايا عمى ليا داعي ال قيوداً  تفرض عامين غضون في مدنيةدعوى  تحريكو  يوما 60 غضون في

 .الحرب جرائم عمىأي فترة تقادم  قيتطبيجوز  ال العرفي، الدولي اإلنساني القانونقواعد  من 160 دةعاقلم نو وفقاكما يالحظ ىنا أ. وعرضة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التوصيات

 

 التي تواجو الفمسطينيين في الوصول إلى العدالة عوائقالبشأن يات توص
 

 :محكومة اإلسرائيميةتوصيات ل
 

في  والشفافية والفعالية والسرعة والدقة والحياد يةالستقاللمتعمقة بالالمعايير الدولية وفقًا اوفعال سريع يجب عمى إسرائيل إجراء تحقيق  .1
 .فييا حرب مةجري ارتكاب في شك ىناك يكون حالةكل 

 

فعال النصاف االغزة من الوصول إلى قطاع المالية واإلجرائية والقضائية التي تمنع الفمسطينيين في  عوائقيجب عمى إسرائيل إزالة ال .2
ضحايا االنتياكات  قدرةىم من ذلك فإن قانون الضرر اإلسرائيمي يجب أن يعدل لضمان كم اإلسرائيمية المدنية. واألانظام المح أمام
 .قتال"ال"الضرر الذي عانوه خالل مجرى حالة  وجبرطمب التعويض  عمى

 

 ،الوصول والحركةعمى غزة قطاع في التي تفرضيا عمى قدرة الفمسطينيين قيود الباإلضافة إلى ذلك، يجب عمى إسرائيل أن ترفع  .3
كالفحوصات الطبية وحضور  ،كمةات المحالقانونيين داخل إسرائيل إلنجاز متطمبا يممقابمة ممثميبوأن تسمح لمشيود والضحايا 

 جمسات المحكمة.
 

قف يو بشكل يحرميم  لمضحاياالتي تتجاوز باستمرار القدرات المالية  ،ممحكمةالمالية لضمانات اليجب عمى إسرائيل تعديل متطمبات  .4
 ة.المحاكم اإلسرائيمي أمامقضايا مدنية بتقدم في الكعائق أمام الفمسطينيين في فمسطين المحتمة 
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 :إلى المجتمع الدوليتوصيات 

 

 يحافظ عمى الوجود الدولي خالل إجراءاتأن و  ،اسعّيد حضور جمسات المحكمة لقضية عائمة أبو ى معشجع المجتمع الدولي ن .1
  المحكمة.وجمسات 

 

المجتمع الدولي عمى ن فإ ،الدولي قانوناحترام وضمان احترام الالدول كأطراف ثالثة بالمسئولية التي تقع عمى عاتق التساوق مع ب .2
 لقواعد اتياقو خر  أن توقف الخصوص وجو عمىو  لتزام بواجباتيا القانونية،عمى إسرائيل لالقانونية اللضغط ايستخدم وسائل أن 

  .غزة قطاع فيالعسكرية  عممياتيا عن الناتجة الدوليالقانون 
 

وجبر اإلسرائيمي وتوفير تعويضات  ةر المدنياضر نون األعمى قا 8 رقم تعديلاليضغط المجتمع الدولي عمى إسرائيل إللغاء أن  .3
 . انتياكاتيا ضحايامن  مفمسطينيينل ينعادللمضرر 

 

غزة قطاع المدنيين الفمسطينيين في والمادية التي تواجو قدرة يحث المجتمع الدولي إسرائيل عمى إزالة جميع العوائق اإلجرائية أن  .4
 لوصول إلى المحاكم اإلسرائيمية.ى امع

 

 

 
 


