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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
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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
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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

  


