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موجز
هذا التقرير الدوري ،وهو التقرير العاشرر الرذي يقدمرف م روم األمرح ا ت رد السرام
حلقرو انسسراع عرن ين قرذ يرراري وقرا نقرو انسسراع  1/9-و  ،1/12-يغطر ال ر
ا متد من  1يشرين الثاين/سوفمرب  2016ىل  31يشررين األول/كتترو ر  .2017وهرو يقرد
حمل ررا عام ررا ع ررن يا رران نق ررو انسس رراع ا األرم ال قس ررطقنقا احملتق ررا ،و رقما ا ررتمدا
ا رررط لققررو  ،وا نتجررال التعس ر والتعررذيع و رروا ا عامقررا ،والقق ررو ا روضررا عقررر نري ررا
التنقررو والتعبررل والتجمررم السررقم ويعرروين افمعقرراد ،وي شر اسعرردا ا سرراالا عررن استهاترراد
القاسوع الدويل حلقو انسساع والقاسوع الدويل انسساين .ويقرد التقريرر يويرقاد ىل افهراد
ا سؤولا الرئقسقا ا عنقا ،وه نعوما رائقو ونعوما ولا فقسطني والسقطاد ا غز .

__________

*

يُ ِّد هذا التقرير عد ا وعد ا قرر لتامقنف آخر ا ستجداد.
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أولا -مقدمة
 -1هررذا التقريررر الرردوري هررو العاشررر الررذي يقدمررف م رروم األمررح ا ت ررد السررام حلقررو
انسساع عن ين قذ يراري وقا نقو انسساع  1/9-و  ،1/12-وهو يقد حملا عامرا عرن
نالر ررا نق ر ررو انسس ر رراع ا األرم ال قس ر ررطقنقا احملتق ر ررا ،ويغط ر ر ال ر ر ا مت ر ررد م ر ررن  1يش ر رررين
الثاين/سوفمرب  2016ىل  31يشرين األول/كتتو ر  .2017وينبغ كع يُقرك اب ي اع مم يقريرري
قدم نني ىل افمعقا العامرا شر ع ا مار راد ان ررائقققا الر سرا نقرو
األمني العا األخلين ا َ
انسساع لقشرعع ال قسرطق ا األرم ال قسرطقنقا احملتقرا ،را فقهرا القردس الشرريقا ()A/72/565
و شر ع ا سررتوتناد ان ررائقققا ا األرم ال قسررطقنقا احملتقررا ،را فقهررا القرردس الشررريقا ،وافررو ع
السرروري احملتررو ( ،)A/72/564ومررم يقريررري ا رروم السررام حلقررو انسسرراع ا قررد َم نني ىل الرردور
السا عا والثالثني جملقا نقو انسساع عمالً قراريف  30/34و.31/34

 -2ويُستَ َمد غالبقا ا عقومراد الروار ا هرذا التقريرر مرن وايرم جهرو ريرد نقرو انسسراع
الر ياررطقم مررا م وضررقا األمررح ا ت ررد حلقررو انسسرراع ا األرم ال قسررطقنقا احملتقررا .ويتاررمن
التقري ررر كيار راً معقوم رراد مس ررتقا م ررن مص ررا ر نعومق ررا وتق ررا د كخ ررر ع ررا لأم ررح ا ت ر رد
ومنظماد غل نعومقا.
 -3ويزامنررل ال ر ا شررمولا ابلتقريررر مررم الررذتر ايمسررني لالنررتالل ان ررائقق لررأرم
ال قسررطقنقا احملتقررا والررذتر العاشررر حلصررار غررز  .وكتثررر مررا رررل فقهررا لن النشرراط ا ررتقطاين
وما يتصو ف من استهاتاد لققاسوع الدويل انسساين والقراسوع الردويل حلقرو انسسراع ،و رقما
ا ا نطق ررا ج ررقح م ررن الار ر ا الغر ق ررا والق رردس الش ررريقا ومنطق ررا  H2م ررن مدين ررا ايقق ررو .ف رراألمر
العسعري ان رائقق ريح  1789الصا ر تاريخ  31آب/كغسرطا  ،2017وترد ا سرتوتناد
ا منطقرا  H2عررن تريررز يعزيررز وضررعها القراسوين ،ويررانبتف لن مقمو ررا ا وجرو يرواد األمرن
ان ررائقققا وا عنررمل ا سررتوتنني والققررو ا روضررا عقررر التنقررو ،ررا كثررر ابلسررقع عقررر التمتررم
ابحلقو ا يتصا يا وا جتماعقا.
 -4واحلصار ان رائقق لغز  ،الرذي يُعرد عقراابً ياعقراً لسرعاع غرز ( ،)1خرو عامرف احلرا ي
عشر ،نقث يتوايو استهاتاد رائقو لتزاماهتا وي ها السرقطا القائمرا اب نرتالل ،رقما
ا وررال نقررو انسسرراع .ومررا لال هنرراخ خقررو شررديد ا نريررا التنقررو و معاسقررا احلصررول عقررر
ايدماد األ ا قا ،وتذلك ا يوافر مقاه الشرب والعهرابا والويو والقوال الطبقا وا وا الاللما
نعررا نرراا ا برراين والبقررود ال ر ياررررد كو ُ ِّمر َررد كثنرراا يصررعقداد عسررعريا ررا قا .وخررالل
فصق الر قرم والصرقمل مرن عرا  ،2017اخترذد السرقطا ال قسرطقنقا يردا ل يقققديرا تق را ك د
ىل ي ررايح الصررعوابد ال ر يواجههررا ررعاع غررز  .و قررل هررذه الترردا ل خت ررق ا بررالمل ا دفوعررا
ن ررائقو مقا ررو العه ررابا ،واديررد عررد اننررا د الطبقررا لقمرضررر مررن غررز ىل ررائقو و ىل
الا ا الغر قا ،ا فقها القدس الشريقا ،وخ روايع العامقني ا القطاع العرا ا غرز  ،و نالرا
العثرلين ىل التقاعررد ا بعررر .وا  12يشررين األول/كتتررو ر  ،2017ويَّعررل محرراس وفررتف اي ررا
مص رراحلا ا الق رراهر يه رردن ىل د رراا اسقس ررا ا عش ررر ررنواد ررني ا نظمت ررني و ه ررد الطري ررز
__________

()1
2
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لتشررعقو نعومررا وفررا وتر  .ومررا لال انتررال العشروائ لققررذائمل وا ررطا ياعرراد مسررق ا
فقسطقنقا عقر رائقو يشعو مدعا لقققز.
 -5ومررا لال ا ررتمدا ا رررط لققررو ا ررقا س رراذ القرراسوع ،ررا يشررمو نررا د يتررو غررل
مشروع حمتمقا ،يشعو مدعا لقققز البالمل .وك د حماو د ررائقو ل ررم ضروا ل عقرر خرول
ا سجد األيصر ا سول/يولقف  ،2017عقع هجو شنف مواتنوع فقسرطقنقوع مرن ررائقو ،ىل
اسررد ع موجررا مررن ا نتجاجرراد ا األرم ال قسررطقنقا احملتقررا ك ر رد عررن ررقوط ررتا يتقررر
وويروع عرد تبررل مرن انيرراابد ا ير ون ال قسررطقنقني سربع ر يرواد األمرن ان ررائقققا(.)2
وما لال عد نا د ا نتجرال التعسر مري عراً ،وريردد م وضرقا نقرو انسسراع عرن تثرع
التطر رروراد احملقطر ررا كض ر رراب عر ررد تبر ررل مر ررن السر ررجناا ال قسر ررطقنقني عر ررن الطعر ررا ا السر ررجوع
ان رائقققا ألتثر من  40يوماً ا ال من سقساع/ك ريو ىل كنر/مايو .)3(2017
وش ر ِّرهد يققق ررد مق ررومل لق ق ررز ا رردين ،نق ررث فُ ِّرض ررل يق ررو عق ررر احل ررز ا نري ررا الر رركي
-6
ُ
وري رردد استهات رراد ا ه ررذا الص ررد  .واخت ررذد
والتعب ررل ويع رروين افمعق رراد والتجم ررم الس ررقم ُ
افهاد ا سؤولا الثالث يقعها ،وه نعوما رائقو والسقطا ال قسطقنقا والسرقطاد ا غرز ،
يرردا ل ياسوسقررا وعمققررا لتقققررد عمررو ا نررا ر انعالمقررا ا سررتققا وا نظمراد غررل احلعومقررا .ويعرررم
ا دافعوع عن نقو انسساع اايقاد واعتقا د وفُرضل يقو عقر رهح.
 -7وما لال مناخ انفالد شبف العامو من العقاب عقر استهاتاد نقو انسساع ا اضقا
واحلالقا ائداً .ويد يُ ِّد ىل وقرا نقرو انسسراع ا نزيراع/يوسقرف  2017يقريرر صرهل ارذا
األمرر يسررتعرم نالررا ين قرذ التويررقاد ا وجهررا ىل يقرم األترران منررذ عرا  2009فقمررا يتعقررز
اماع ا ساالا والعدالا ا يقم استهاتاد القاسوع الدويل ا األرم ال قسطقنقا احملتقا ،ا فقها
القرردس الشررريقا .و ر َّرني التقريررر كع مررن كيررو  253يويررقا متعققررا كمعاسقررا القجرروا ىل القارراا
وا ساالا مقدما ىل افهاد ا سرؤولا منرذ عرا  ،2009مل يُن رذ رو  19يويرقا ين قرذاً ترامالً
كو جزئقاً( .)4ومل يطرك كي يطوراد جيا قا ا هذا الصد خالل ال ا شمولا ابلتقرير.

اثنيا -اإلطار القانوين
 -8يس ررري الق رراسوع ال رردويل حلق ررو انسس رراع والق رراسوع ال رردويل انسس رراين عق ررر تام ررو األرم
ال قسطقنقا احملتقا ،كي غز والا ا الغر قرا ،را فقهرا القردس الشرريقا .ويرر اققرو م صرو لاللتزامراد
القاسوسق ررا الوايع ررا عق ررر افه رراد ا س ررؤولا ال ررثالث ا يقري ررر كع ررده األم ررني الع ررا ع ررن نال ررا نق ررو
انسسرراع ا األرم ال قسررطقنقا احملتقررا ،ررا فقهررا القرردس الش رريقا ،مررؤرخ  13سقسرراع/ك ريو ،2017
وما لال هذا الت ققو منطبقاً عقر ال ا شمولا ابلتقرير(.)5
__________

()2
()3
()4
()5
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اثلث ا -انتهاكاااا القااانون الاادو حلقااوق اإلنسااان والقااانون الاادو اإلنساااين يف
األرض الفلسطينية احملتلة على يد اجلهاا املسؤولة مجيعها
ألف -إسرائيل
 -1التزاماا السلطة القائمة ابلحتالل مبقتضى القانون الدو اإلنساين
 -9يتسح احلالا ا األرم ال قسطقنقا احملتقا ابلتجاهو ا نهجر مرن جاسرع ررائقو لقراسوع
ا نرتالل و لتزاماهتررا وير ها ررقطا يائمررا اب نررتالل ،ررا يشررمو ا برردك الترروجقه الررذي يقار
وجوب احل امل ىل كيصر ند عن عقر الوضم الرذي تراع يائمراً يبرو ا نرتالل( .)6وا رتمرد
استهاتاد رائقو لأنعا األ ا قا لقاسوع ا نتالل كثناا ال ا شمولا ابلتقرير.
 -10ويسارعل ويرل كسشرطا التو رم ا رتقطاين خرالل ال ر ا شرمولا ابلتقريرر ،ونصرو يقرد
ا خطل لبناا يرا ا  10 000وند عنقا عن تريز يعقني األراضر كو ختصقصرها ،كو عمققراد
التمطررقل ويقسررقح ا نرراتز ،كو ترررا العطرراااد و يرردار التصرراريف ،كو الشررروع ال عقر ا البنرراا(.)7
ويانع هذه التدا ل اي اا كو ترا عد مشاريم يواسني ا العنقسل مدن ض اا الشررعقا ثثرر
رجع عقرر البرؤر ا رتقطاسقا القائمرا ،ويغقرل وضرم القردس ،والوعرد مرن خرالل يصرر اد قا رقا
عقر كعقرر ا سرتوند تمصرقهل ا روار لتوتقرد ا سرتوتناد .ويرر شررا م صرو ارذه التطروراد ا
يقريررر ا رروم السررام ا قررد عم رالً ق ررار وقررا نقررو انسسرراع  .)8(31/34ويعررد ا سررتوتناد
ثا ا سقو لسعاع ررائقو ىل األرم الر اتقهرا .ويشرعو يقرا كي رقطا يائمرا اب نرتالل نقرو
كعردا مررن ررعادا ا رردسقني ىل كرم اتقهررا استهاتراً خطرلاً ي ايقررا جنقررمل ا تعققررا مايررا ا رردسقني
ويل احلرب (اي ايقرا جنقرمل الرا عرا) ،وهرو يعتررب جر را نررب( .)9و ضرافا ىل ذلرك ،يرريبل التو رم
ا تقطاين عد من ا ستهاتاد األخر لققاسوع الدويل انسساين ولرف عوايرع وخقمرا عقرر نقرو
انسساع ،عقر الن و الوار ك ه.
 -11وخررالل ال ر ا شررمولا ابلتقريرررُ ،هر ِّرد َمل كو يررو رد  488منش ر ا الا ر ا الغر قررا،
ا فقها القدس الشريقا ،ا ك ىل يشريد  684شمصاً ،من قنهح  383ت رالً( .)10و عرد كع
ُ ر ِّرجقَل كري ررا يقا ررقا ا ع ررا  2016وخ ررالل الر ررم األول م ررن ع ررا  ،2017ن رردث اض ررام
مقموس ا كعمال ااد وا صا ر خالل النصمل األخل من ال ا شمولا ابلتقرير .ويد سُ ذد
غالبق ررا عمقق رراد اا ررد س رربع ع ررد ان ا ررا يق ررز م ررن يص رراريف ن رراا ي ررا ر ع ررن الس ررقطاد
ان ررائقققا .وا هرذا الصررد  ،ردر انشرار ىل كع األمررني العرا يرد ذتررر را قاً كع سظرا يقسررقح
ا ناتز والتمطقل ا الا ا الغر قا ،وتذلك ا القدس الشريقا ،سظا يقققدي وسققرزي ويتعرارم
مم مقتاقاد القاسوع الدويل( ،)11ا جيعو من ا ست قو عمققاً عقر ال قسرطقنقني احلصرول عقرر

__________

( )6اسظر  ،A/HRC/34/38ال قر ع  13و.14
( )7اسظر  ،A/HRC/37/43ال قراد .8-5
( )8اسظر .A/HRC/37/43
( )9اي ايق ر ر ررا جنق ر ر ررمل الرا ع ر ر ررا ،ا ر ر ررا ع  )6(49و147؛ وسظ ر ر ررا روم ر ر ررا األ ا ر ر ر لقم عم ر ر ررا افنائق ر ر ررا الدولق ر ر ررا،
ا ا ()2(8ب)‘.‘8
( )10قا د مستمد من معتع ينسقز الشؤوع انسساسقا ،ر الا ىل م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
( )11اسظر  ،A/HRC/34/38ال قر  ،26واحلواش .
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يراخقهل البناا .و قرل ا نشر د الر هردمل خرالل ال ر ا شرمولا ابلتقريرر  125منشر مبنقرا
ثم روال مررادني يرردمل عقررر رربقو ا سرراعد انسسرراسقا لقمجتمعرراد احملققررا الاررعق ا ،مررن قنهررا
ثالث مدارس ُه ِّد َمل ا دايا العا الدرا ا آب/كغسطا .2017

 -12وا ررتمرد ا مار رراد ال ر يشررعو ،ا تثررل مررن احلررا د ،عقرراابً ياعق راً .ف صررار غررز ،
الذي يعد عقاابً ياعقاً لسعاع يطاع غز ( ،)12خو عامف احلا ي عشر .وا الا ا الغر قا احملتقرا،
ا فقها القدس الشريقا ،قل التدا ل ال يُعد عقاابً ياعقاً ألفرا األ رر و رعاع األنقراا والقرر
ال ر ينتم ر لقهررا ا هررايوع (كو مررن يُرردَّعر كدررح مهررايوع) ا نت ررامل ثررامني مررن يُتررو مررنهح ا
ااجمرراد ،وااررد العقرراا لقمنررالل وختمهررا ابلشررمم األمحررر ،و لغرراا يصرراريف العمررو كو انيامررا ا
القدس الشريقا عقر بقو العقراب ،وا صرا ر العقا قرا لقممتقعراد .ويرد ذترر األمرني العرا العديرد
من هذه التدا ل ابلت صقو ا يقرير يدر ا يشرين األول/كتتو ر .)13(2017
 -13وتمثال يوضق ريديف م وضقا نقرو انسسراع ،اخترذد السرقطاد ان ررائقققا قسرقا
من يدا ل العقاب افماع ا كعقاب مقتو شرت ندو رائقق  ،ا  16نزيراع/يوسقرف 2017
ا القرردس ،عقررر يررد ثالثررا فقسررطقنقني مررن يريررا يررر ك ررو مشررعو .ويتقررل ي رواد األمررن ان ررائقققا
ا هررايني وانت ظررل ثررامقنهح( ،)14ومنعررل الرردخول ىل يريررا يررر ك ررو مشررعو كو ايررروم منهررا ررد
ك بوع ومنعل ينقو ال تقاع والرجرال الرذين ير اوا كعمرارهح رني  15و 25عامراً رد ك ربوع آخرر،
ويامل دامهاد عنق ا لقمنالل ا القريرا ويرا رد نروايل  60رقار  .وعرالو عقرر ذلرك ،كُلغقرل
ير رراخقهل عم ررو نر روايل  150م ررن كي ررارب ا ه ررايني ،وكُلغر ر ت ررذلك يصر رريف يس ررمف لوال ررد كن ررد
ا ه ر ر ررايني ر ر ررزنر ا نه ر ر ررا اوخ ر ر ررر ا وج ر ر ررو ره ر ر ررن ا نتج ر ر ررال ا ر ر ر ررائقو .وا ي ر ر رروم  10و17
آب/كغس ررطا  ،2017ه رردمل ير رواد األم ررن ان ر ررائقققا ثالث ررا من ررالل سقعه ررا ك ررر اثن ررني م ررن
ا ه ررايني ،ررا ك ىل يشر رريد  14شمصر راً ،م ررن ق ررنهح .س ررا كت ررال .ويُع ررد معايب ررا كفر ررا ك ررر
ا هررايني واجملتمعرراد احملققررا ث رررها عقررر كفعررال مل يريعبوهررا عقرراابً ياعق راً ظررره ي ررانا القرراسوع
الدويل انسساين( .)15وه ينتهك كياراً العديرد مرن نقرو انسسراع ،را ا ذلرك ضرما د مراعرا
األيول القاسوسقا الواجبا ،مثو مبدك ا سؤولقا ال ر يا ويرينا الرباا (.)16

ث ررامني 15
 -14ون رري داي ررا ال ر ر ا ش ررمولا ابلتقري ررر ،تاس ررل ر ررائقو م ررا لال ررل ا ررت
فقسطقنقاً( ،)17ابلرغح من يدار احملعمرا العققرا ن ررائقو نعمراً ا  25سول/يولقرف  2017يعقرن
كع السقطاد ان رائقققا سقك يالنقا ا نت امل ابفثامني(.)18
 -15ويشررعو عمققرراد ااررد والعقرراب افمرراع وغلهررا مررن الترردا ل ،مثررو عمققرراد انخررالا
القسري والققو ا روضا عقر نريا التنقو ،والتقصل ا يوفل احلمايا من هجماد ا سرتوتنني،

__________

()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
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اسظر  A/HRC/34/36ال قر  ،36و ،A/HRC/24/30ال قر .22
اسظر  ،A/72/365ال قراد .27-18
ما لالل رائقو ات ابفثامني ني  31يشرين األول/كتتو ر .2017
ا ي ايقا ايايا ابن ا يواسني وكعران احلرب الربيا ،ا ا 50؛ واي ايقا جنقمل الرا عا ،ا ا .33
العهررد الرردويل ايررا ابحلقررو ا دسقررا والسقا ررقا ،ا روا  12و 14و17؛ اسظررر كيا راً اي ايقررا جنقررمل الرا عررا،
ا وا من  71ىل .73
ريررد م وضررقا نقررو انسسرراع ومرتررز القرردس لقمسرراعد القاسوسقررا ونقررو انسسرراع ،ر ررالا ىل م وضررقا األمررح
ا ت د حلقو انسساع.
اسظر الرا ل التايل.www.adalah.org/en/content/view/9167 :
5
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استهات رراد لقق رراسوع ال رردويل ويس ررهح ا جي ررا قك ررا يائم ررا عق ررر انت رراه ،ررا ي ررد ي ررؤ ي ىل النق ررو
القسرري لقسررعاع ا شررمولني ابحلمايررا .وخررالل ال ر ا شررمولا ابلتقريررر ،لا د عوامررو هررذه البقكررا
القائمررا عقررر انترراه ،و ايررا ا حمررقل القرردس وا نطقررا  H2ابيققررو ،ررا يزيررد مررن خطررر النقررو
القسري لقعديد من اجملتمعاد احملققا واألفرا (.)19
 -2النتهاكاا املتكررة حلقوق اإلنسان
انتهاكاا احلق يف احلياة واحلق يف األمن الشخصي
 -16مررا لال ا ررتمدا ا رررط لققررو  ،ررا يشررمو عمققرراد القتررو غررل ا شررروع ال ر يريعبهررا
يرواد األمررن ان ررائقققا ،مررن الشرواغو ايطررل ا األرم ال قسررطقنقا احملتقررا .وتمررا هررو احلررال ا
قصررر ا ررتمدامها
ف ر اد مشررمولا تقررارير ررا قا ،رردا ا عررد نررا د كع األ ررق ا الناريررا مل يُ َ
تمالذ كخل عقر نا د ايطر الوشقك الذي يد يؤ ي ىل ا رود كو ىل يرا ا خطرل  ،عقرر
دررو مررا يقتاررقف القرراسوع الرردويل( .)20ويع ررار هررذه احلررا د ،فا رالً عررن التقرراعا ا سررتمر عررن
الت ققر ررز مر ررم ا س ر ررؤولني عر ررن ذل ر ررك ومقاضر رراهتح ،ير ررنح ع ر ررن ايبر رراع قا ر ررا متسر رراهقا لاا ه ر ررذه
ا مار رراد .و ررا شرراغو آخررر ا هررذه احلررا د يتمثررو فقمررا ور مررن كخبررار عررن خررر ا يقررد
ا ساعد الطبقا ىل افرنر كو ني نرمادح منها ،ا ك ا ع احلا د ىل وفرا الار ان
الذين تاع عن كع يبقوا عقر يقد احلقا لو ذلك.
 -17وا غر ررز  ،واي ر رقل ي ر رواد األمر ررن ان ر ررائقققا ا ر ررتمدا الر ررذخل احلقر ررا نس ر رراذ الققر ررو
ا روضا اخو "ا ناتز ا ققد الردخول" الر عقنتهرا ررائقو ،رراً و رراً .وخرالل ال ر ا شرمولا
ابلتقري ررر ،يُتِّ ررو ابل ررذخل احلق ررا عق ررر ال رررب .س ررا فقس ررطقنقني ،م ررن ق ررنهح ت ررالع ،وكي ررقع 67
فقسطقنقاً ،من قنهح  16ت الً .وا الب ر ،يُتِّو يقا وكيقع تا روا ابلذخل احلقا(.)21

 -18وا  28سول/يولقف  ،2017كيقع عبد الرمحن نسني ك و مهقسا البالمل مرن العمرر 16
عاماً طقز ري ا يدره كثنراا انتجاجراد اسردلعل ا رقح الرربيى ،عقرر عرد نروايل  50مر اً
مررن السررقام ال ايررو ررني رررائقو وغررز  .ويررد ل ر كس ا ررف ا الطريررز ىل ا ستش ر ر .وكُتققررل
ذخررل نقررا عقررر اثنررني مررن كيررديائف كثنرراا حمرراولتهح سقرراذه وكيررقع تالمهررا ررروا ا السررا .
و يوجد ئو عقرر كع ال تقراع شرعقوا كي خطرر حمرد ثفررا يرواد األمرن ان ررائقققا ا تمرترز
عند السقام نني كتققل النرلاع عقرقهح( .)22وا نالرا كخرر  ،ا  9نزيراع/يوسقرف  ،2017يُتِّرو
رجو يبقمل من العمر  19عاماً عقر عد نوايل  150م اً مرن السرقام شرر مدينرا جبالقرا .وتراع
يشاهد ا نتجاجاد افاريا عند السقام عندما كيقع ا رك ف طقز ري ،وع ا ز سرذار،
ريا جندي من يواد الدفاع ان رائقققا ويوا ا احلال(.)23
__________

()19
()20
()21
()22
()23
6

اسظر  ،A/HRC/37/43و ايا ال قراد  14-12وال قر ع  24و.25
مدوسررا يواعررد السررقوخ لقمرروف ني ا عق ررني كس رراذ القرواسني ،ا ررا ع  2و ،3وا بررا ا األ ا ررقا ش ر ع ا ررتمدا
القو واأل ق ا الناريا من جاسع ا وف ني ا عق ني كس اذ القواسني ،ا با ا  5و 9و 13و.14
ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
GE.18-05339
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 -19وا  15كنر/مررايو  ،2017يُتِّررو حممررد ماجررد فاضررو عررر البررالمل مررن العمررر  25عام راً
وهو يعمرو عقرر يرارب الصرقد ايرا رف ،عقرر عرد نروايل ثالثرا كمقرال ريرا يبالرا رانو غرز .
ويررد ور د فررا اد ثع الب ريررا ان ررائقققا ا ررتمدمل مع ررباً لقصررود نيرردار اررذيراد مررر
الس ررقد ع ررر وي ررمل الق ررارب ،وكتقق ررل الن ررار ا الوي ررل س س ررف .وا ررتمر الق ررارب يت رررخ ىل كع
كيا ل حمرترف نرد الريايراد .ووايرقل الب ريرا ان ررائقققا سلادرا ،ف تققرل الريرا عقرر
السرقد عررر ا فهرره وهررو راول محايررا احملررخ .ا كخذيررف يرواد األمررن ان ررائقققا عقررر ال ررور ىل
مرتز رليالي الطيب ا عسقالع ،نقث كُعقِّنَل وفايف.
 -20وا الار ا الغر قررا احملتقررا ،ررا فقهررا القرردس الشررريقا ،يُتِّررو  50فقسررطقنقاً ،مررن قررنهح 12

ت الً ،قد يواد األمن ان رائقققا ا قا س اذ القاسوع كثناا ال ا شمولا ابلتقرير .ومن رني
ه ررؤ ا األش ررما  ،يُتِّ ررو  28قنم ررا ت رراسوا ين ررذوع كو ي ررزعح كد ررح ت رراسوا ين ررذوع هجم رراد عق ررر
ررائقققني كغقرربهح مررن كفررا يرواد األمررن ان ررائقققا .وعررالو عقررر ذلررك ،يُتِّررو كر عررا فقسررطقنقني
عقررر يررد مسررتوتنني ررائقققني ويُتِّررو فقسررطق عقررر يررد ي رواد األمررن ان ررائقققا ا ررائقو ر اً
عقر اعتداا ابلطعن(.)24
 -21و قغررل ايسررائر البش رريا ذروهتررا ا ررقا ا نتجاجرراد الوا ررعا النطررا ال ر اسرردلعل
انتجاجاً عقر عالع رائقو فررم يقرو عقرر خرول ا سرجد األيصرر ،ا سول/يولقرف .2017
رض ررل القق ررو ا كعق رراب مقت ررو ف ررر ين م ررن الش رررتا ان ر ررائقققا عق ررر ي ررد ثالث ررا مر رواتنني
وي ررد فُ َ
فقس ر ر ررطقنقني م ر ر ررن ر ر ر ررائقو ا ن ر ر ررر ا س ر ر ررجد ،ا  14سول/يولق ر ر ررف  .2017وابل ر ر رررغح مر ر ر رن كع
ا نتجاجرراد تاسررل ررقمقا ابلدرجررا األوىل ،فرروع عاررها اررول ىل مصررا ماد .ويثررل ر يرواد
األمن ان رائقققا الققز فقما يتعقز اب تمدا ا رط لققو ا عمققاد س اذ القاسوع.
 -22فعقر بقو ا ثال ،ا  21سول/يولقف  ،2017اشتبك متظاهروع فقسطقنقوع مم ضباط
شرررتا احلرردو ان ررائقققا ا ك ررو يررا .وابلرررغح مررن كع غالبقررا ا تظرراهرين فرررد ،فرروع وموعررا
يغل مرن الرجرال وال تقراع اشرتبعل مرم ضرباط شررتا احلردو ورشرقتهح ابحلجرار  .ور الارباط
ا البدايا ابلقنا رو الصراعقا والريرا ا طرات  ،ا ردكوا كترال الرذخل احلقرا .وكيرقع حممرد
خقر ررمل حممر ررو خقر ررمل ا ،البر ررالمل مر ررن العمر ررر  17عام ر راً ،طقر ررز ري ا فهر ررره ،وتر رراع آخر ررر
ا تظاهرين ال ارين من معاع احلا ث .ويد فهر ا يسجقالد التقطتها تاملا مرايبا وهو يرت
مبتعداً والنلاع يُطقَز عققف من عقر عرد نروايل  50مر اً مرن شررتا احلردو  ،فعراع عقرر مرا يبردو
يشعو كي خطر عقر يواد األمن .وسُِّقو الصيب ىل ا ستش ر ،لعنف يوا مت ثراً رانف(.)25
 -23ويشعو مدامهرا يرواد األمرن ان ررائقققا ستشر ر ا قايرد ا القردس الشرريقا ،ا 21
سول/يولقف  ،2017مدعا لقققز وجف خا  .فقد ايت مرل يرواد األمرن ان ررائقققا ا ستشر ر
ا حماولا عتقال حممد ك و غنا البرالمل مرن العمرر  20عامراً الرذي ُجررِّا ا ويرل را ز رذخل
نقررا كتققه ررا كف ررا م ررن ي رواد األم ررن ان ررائقققا ا ررقا اشررتباتاد اس رردلعل ا ن ر الط ررور.
و خو عديد من افنو ان رائقققني ومم ا ستش ر مستمدمني ينا رو يراعقا وريرا ررسوس

__________

( )24معت ررع ينسر ررقز الش ررؤوع انسسر رراسقا ،ر ررالا ىل م وضر ررقا األم ررح ا ت ر ررد حلق ررو انسسر رراع 15 ،تر رراسوع األول/
يسمرب .2017
( )25ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع؛ اسظر كيااً الرا ل التايل:
.www.dci-palestine.org/israeli_forces_kill_17_year_old_ amid_clashes_over_access_to_holy_site
GE.18-05339
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ا ر نجقا لقتغقررع عقررر نرراس ا ستشر ر والشررباب ا وجررو ين ا البانررا .وا اخررو ا ستشر ر،
تاع ال ريز الطيب صد سقو السقد ك و غنا نجراا عمققا جرانقا عاجقا لف عنردما خرو كفررا
يرواد األمررن ان ررائقققا ا مررر ويصررارعوا عنررمل مررم ال ريررز الطرريب ا حماولررا ل مسرراخ ابلسررقد ك ررو
غنررا  ،واعترردوا جسرردنً عقررر تبقررع ومس رراعد تبقررع وموفررمل اري اب ستش ر ر والعديررد م ررن
ا ار  .وسعن كعااا ال ريز الطيب من سقو السقد ك و غنا ىل غرفرا وراور ونراولوا سقراذ نقايرف،
يبرو كع يعقنروا وفايرف( .)26وكفقرد ثع العائقرا سققرل جثماسرف فروراً مرن ا ستشر ر عررب رقام خق ر ،
خش ررقا كع يس ررتويل عقق ررف ير رواد األم ررن ان ر ررائقققا .ويث ررل القا ررقا رراون ش ررديد فقم ررا يتعق ررز
اب تمدا ا رط لققو ا عمققاد س اذ القاسوع والتردخو ا الرعايرا الطبقرا صرور يرد يشرعو
خط رراً عقررر احلقررا كو يررؤ ي ىل وفررا ا صررا ني كيرراابد خطررل  ،ررا يشررعو استهات راً لق رز ا
احلقا والسالما البدسقا.
 -24ومل يقتصر نا د ا تمدا ا رط لققو خالل ال ا شمولا ابلتقريرر عقرر نروا ث
ويعل ا قا انتجاجاد .فعقرر ربقو ا ثرال ،ا  28سول/يولقرف  ،2017ا مقرداع ابلقررب
من غوش عتصقوع ،كيقع عبد هللا تقاتقا البالمل من العمر  26عاماً طقز ري ا فهره قرد
يواد الدفاع ان رائقققا من عقر عرد نروايل  25مر اً .ووفقراً را ذترره شرهو عقراع كجرر معهرح
موف ررو م وضررقا نقررو انسسرراع مقررا الد شمصررقا ،اي ر ب منررف جنرردي قنمررا ترراع ه رو ررد اً
جر اً عقر األرم ،ويقَبَف وكتقز النار عقر يدره من مد يريرع فقتقرف .ولعمرل يرواد الردفاع
ان ررائقققا كع الار قا يُتِّررو كثنرراا حماولررا لقطعررن سررعني .غررل كع اثنررني مرن الشررهو العقرراع كفررا ا
ثع الا قا تاع يسل عقداً عن وموعرا مرن ربعا كو اسقرا جنرو مرن يرواد الردفاع ان ررائقققا
نررني كُتقررز عققررف الريررا كو ً وكع افنررو كنرراتوا ررف يبررو تررال الريايررا الثاسقررا .وكفررا ا كياراً
ثسف مل يُعثَر عقر كي شر ا ا يردي الار قا كو ابلقررب منرف يرون ثسرف تراع راول تعرن افنرو
كو يشعو كي خطر وشقك عققهح.
 -25وا عررد مررن نررا د عنررمل ا سررتوتنني ،يقاعسررل ررائقو عررن ن ر النظررا العررا
والسالما العاما وعن محايا ال قسطقنقني وفقاً لتزاماهتا وي ها السرقطا القائمرا اب نرتالل .
وخررالل ال ر ا شررمولا ابلتقريررر ،ويررم  147نررا ً مررن ن روا ث عنررمل ا سررتوتنني ك ر رد عررن
وي رروع خس ررائر ا ير ر ون ال قس ررطقنقني كو ع ررن ي رردمل تقع رراهتح :فق ررد يُتِّ ررو ثالث ررا فقس ررطقنقني
وكيررقع  75ررروا ،مررن قررنهح  19ت رالً ،ا هررذه احل روا ث( .)28وعقررر الرررغح مررن كع ي رواد
األمر ررن ان ر ررائقققا يعر رروع موجر ررو ا كنقر رراع تثر ررل وير ررل وير رروع هر ررذه احل ر روا ث ،فودر ررا تث ر رلاً
مرا يتقرراعا عررن يرروفل احلمايررا .وعررالو عقررر ذلررك ،وا تثررل مررن احلررا دُ ،جيررر كي اققررز
كو يق َ رو جرراااد الت ققرز سرربع يصرور فرراهر ا جرائهرا( .)29ويررر ا يقريرر ا رروم السررام
()27

__________

()26
()27
()28
()29
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ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع .اسظر كيااً الرا ل التايل:
.www.btselem.org/press_releases/20170810_ police_raid_east_jerusalem_hospital
اي ايقا جنقمل الرا عا ،ا ا  )1(27و()2؛ وا ي ايقا ايايا ابن ا يرواسني وكعرران احلررب الربيرا ،ا را 46؛
اسظر كيااً  ،A/HRC/34/38ال قر .36
ِّ
قا د معتع ينسقز الشؤوع انسساسقا ال كُتق َعل عققها م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
اسظ ر ر ر ر ر ررر الر ر ر ر ر ر ررا ل الت ر ر ر ر ر ررايلwww.yesh-din.org/en/data-sheet-december-2017-law-enforcement-israeli- :
.civilians-west-bank/
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ا قررد عم رالً ق ررار وقررا نقررو انسسرراع  31/34ويررمل ي صررقق حلررا د يبررني سرروع العنررمل
ويقاعا السقطا القائما اب نتالل عن يوفل السالما واألمن لقسعاع ال قسطقنقني.
الحتجا ااات التعسا اافي أو التعا ااذي أو غا اان ما اان ضا ااروق املعاملا ااة القاسا ااية أو الالإنسا ااانية
أو املهينة
 -26م ر ررا لال انتج ر ررال الس ر ررقطاد ان ر ر ررائقققا لق قس ر ررطقنقني يعسر ر ر اً ،ر ررا ا ذل ر ررك ار ر ررا
ا نتجررال ان اري ،ألشررما مررن قررنهح كت ررال ،يشررعو كنررد الش رواغو الرئقسررقا خررالل ال ر
ا ش ر ررمولا ابلتقري ر ررر .ووفقر ر راً لبق ر ررا د رجق ر ررا ي ر رردمتها مص ر ررق ا الس ر ررجوع ان ر ر ررائقققا ،ن ر رري 30
نزيراع/يوسقررف  ،2017ترراع هن راخ ا السررجوع ان ررائقققا  5 916فقسررطقنقاً ،مررن قررنهح 318
ت الً .وهذا يشمو  444شمصاً رهن ا نتجال ان اري ،مرن قرنهح ت رالع .ومل يتروافر األريرا
الرجقر ررا اعتبر رراراً مر ررن  31يش ر ررين األول/كتتر ررو ر  ،2017ولعر ررن وفق ر راً لتقر ررارير مش ر ر تا ير رردمتها
منظمراد فقسررطقنقا حلقررو انسسراع ،يشررل التقررديراد ىل وجرو  6 300فقسررطق  ،مررنهح عقررر
األيررو  250ت رالً ،رهررن ا نتجررال لررد ا ررائقو ا دايررا ال ر ا شررمولا ابلتقريررر ،ررا يشررمو
دو  450شمصاً رهن ا نتجال ان اري(.)30
ردرس الشر رواغو ا تعقق ررا اب نتج ررال التعسر ر زي ررد م ررن الت ص ررقو ا يقري ررر ا رروم
 -27ويُر َ
السررام ىل وقررا نقررو انسسرراع ش ر ع نالررا نقررو انسسرراع ا األرم ال قسررطقنقا احملتقررا،
ا فقها القدس الشريقا (.)A/HRC/37/42
 -28ومررا لالررل احل روا ث ا بقررمل عنهررا سرروا معامقررا ال قسررطقنقني ا وجررو ين رهررن ا نتجررال
ان رائقق يشعو مصدراً لقققز .وعقر الرغح من عد يوافر نصاااد رجقا ،فوع القجنا العاما
ناهاررا التعررذيع ا ررائقو ،وه ر منظمررا ررائقققا غررل نعومقررا ،سظرررد ا  107ا عرراااد
وا معامقا خالل ال ا شمولا ابلتقرير( .)31وا ند احلرا د الر وثقتهرا م وضرقا نقرو
انسساع ،ا  6يشررين الثراين/سوفمرب  ،2016يامرل يرواد األمرن ان ررائقققا دامهرا منرزل رجرو
من ذوي انعايا يبقمل من العمر  52عاماً ا قح عايد لالجكني ابلقرب مرن قرل حلرح ،غررم
الاررغل عقررر ا نررف الررذي ترراع يقررد ا نتجررال وا ررتجواب مررن يبررو ي رواد األمررن ان ررائقققا ا
ذلك الويل .وعقر الرغح من كع الرجو مصاب شقو ا كترافف ومل يقاو ا عتقرال وفقراً لشرهو
عقرراع ،فقررد يعرررم عامقررا عنق ررا ومهقنررا ،وع ِّ
صرربَل عقنرراه وُتبِّقَررل يررداه .وتُ ِّر َنررل عققررف ك رركقا
ُ
صو ا نف ،وكتقز رانف ا دايا ا طان جا وجو خط ا اديد ااويا(.)32
 -29وا ررتمرد خ ررالل ال ر ر ا ش ررمولا ابلتقري ررر ا رردامهاد القققق ررا وعمقق رراد ي ت ررق ا ن ررالل
ا تر رواير عق ررر ي ررد ير رواد األم ررن ان ر ررائقققا ا كد رراا الار ر ا الغر ق ررا ،ررا فقه ررا الق رردس الش ررريقا،
و ررقما ا اجملتمعرراد احملققررا الوايعررا ابلقرررب مررن ا سررتوتناد والطررر ا مصصررا لقمسررتوتنني
__________

( )30يقارير مش تا ؤ سا رعايا األ ل ونقو انسساع ،ومرتز ا قزاع حلقو انسسراع ،و ي األ رل ال قسرطق ،
ر الا ىل م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع 5 ،تاسوع األول /يسمرب .2017
( )31يرا ُ ررو ررني القجن ررا العامررا ناها ررا التعررذيع ا ررائقو وم وضررقا األم ررح ا ت ررد حلق ررو انسسرراع 5 ،ت رراسوع
األول /يس ررمرب  .2017يش ررمو ه ررذا الع ررد فقس ررطقنقني م ررن غ ررز والار ر ا الغر ق ررا ،ررا فقه ررا الق رردس الش ررريقا،
و يشمو ا واتنني ال قسطقنقني من رائقو.
( )32ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
GE.18-05339
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وا القررر ال ر ا منه ررا م ررن يُرردَّعر كد ررح مه ررايوع كو كش ررما معروف رروع تنظ ررقح ظ رراهراد.
وا عر احلررا د ،س ررذد ا رردامهاد ،الر ررري عررا مررا ررني السرراعا الثاسقررا والرا عررا يررباناً،
غ رررم يويق ررمل كش ررما  ،م ررن ق ررنهح كت ررالُ ،لع ررح ا تث ررل م ررن األنق رراع كد ررح كلقر روا نج ررار .
وا نا د تثل كخر  ،اهح كفرا من يواد األمن ان رائقققا منالل خايرا وهرح يريردوع الرزي
العسعري العامرو ومردججوع ابلسرالا ووجروههح مغطرا  ،وع ربع واضرف ،را خقرمل الرذعر
والرع ررع ا ير ر ون األ ررر ا تا رررر  .وه ررذه ا مار ررا ،ض ررافا ىل م ررا يث ررله م ررن ش رواغو شر ر ع
ا ررتمدا ا رررط لققررو وا ستهاترراد احملتمقررا لق ررز ا عررد يع رري كي شررمهل ،عقررر د ررو
يعس ر كو غررل يرراسوين ،لترردخو ا خصويررقايف كو شررؤوع ك رريف كو قتررف( ،)33يررد يعرروع ال ررا
كيااً لاللتزا عامقا السعاع ا شمولني ابحلمايا معامقا سساسقا(.)34
عدم وجود إمكانية للجوء إىل القضاء وانعدام املساءلة
 -30ا عد من نا د انفراط الظاهر ا ا تمدا القو ا وثقا ا هذا التقريرر وا يقرارير
ا قا ،ور د فا اد ثع يواد األمن ان رائقققا شرعل ا جراا اقققراد .غرل كسرف يتروافر
و معقوماد يقققا عن هذه الت قققاد .ولقا لد م وضقا نقو انسساع عقح توجقف كي
هتررح كو يرردار كي ل روائف اهتررا ش ر ع ا ررتمدا ا رررط لققررو خررالل ال ر ا شررمولا ابلتقريررر.
وفقمررا يتعقررز الئ ررا ا هتررا واحلعررح الونقرردين الصررا رين مررؤخراً عقررر جنرردي مررن ي رواد األمررن
ان ررائقققا ررتمدامف ا رررط لققررو  ،ا  27كيقول /رربتمرب  ،2017كعقررن رئررقا كرترراع ي رواد
الدفاع ان رائقققا يراره القاض سح كر عا كشهر من العقو ا البالغا  18شرهراً الر ُن ِّعرح مرا ا
ياقا الريقع يقور عزرن ا تاسوع الثاين/يناير  .2017ويد تاع احلعح م رتاً كيرالً ا يسراهقف
ابلنظ ررر ىل جس رراما اف ررر ال ررذي لون ررز ررف الريق ررع ع ررزرن ا يا ررقا القت ررو غ ررل ا ش ررروع فر رريف
فقسطق  ،وهو فعو يد يعد عداماً خرارم سطرا القاراا( .)35وعرالو عقرر ذلرك ،فوسرف يتسرز
مررم مررا فُر ِّررم مررن كنعررا عقررر جنررا فقسررطقنقني ا جررائح اثقررا ا السررنواد األخررل  .ويتسرربع
ي ررار خ ر عقو ررا الريقررع عررزرن ا لن يقرروي ثقررا ال قسررطقنقني ا سظررا العدالررا العسررعري
ان رائقق  ،تما كسف ير خ ثقافا انفالد من العقاب(.)36
 -31ويواجررف ررعاع غررز ضر ان استهاترراد القرراسوع الرردويل حلقررو انسسرراع والقرراسوع الرردويل
انسساين وضعاً من جايف وجرو معاسقرا حمردو ً لقجروا ىل القاراا وا سراالا سربع التشرريعاد
ان ررائقققا التقققدي ررا ا تعقق ررا س ررؤولقا الدولررا و س رربع ي رراسوع التق ررا  ،فا رالً ع ررن اش ر اط ف ررم
ضما د مالقا ابهظا لقم اتح ونظر خول عاع غز ىل رائقو حلاور جقساد الدعاو
القاائقا(.)37

__________

()33
()34
()35
()36
()37
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العهد الدويل ايا ابحلقو ا دسقا والسقا قا ،ا ا .17
اي ايقا جنقمل الرا عا ،ا ا 27؛ و ،A/HRC/34/38ال قر .13
اسظر .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21221&LangID=E
اسظر  ،A/HRC/35/19ال قر ع  17و.18
اسظر ا رجم س سف ،ال قر 18؛ و ،CERD/C/ISR/CO/14-16ال قر 27؛ و ،A/71/364ال قر .40
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 -32ومل يتروافر معقومرراد رجقررا حمدثررا عررن نالررا الشررعاو افنائقررا ا تعققررا تصررعقد األعمررال
العدائقررا ا غررز ا عررا  .)38(2014ومررا لالررل الطعرروع الر يرردمتها منظمرراد فقسررطقنقا حلقررو
انسساع ش ع ياان كي ِّقَرل فقهرا الت قققراد افنائقرا كو مل ي رتف عقرر انترال يقرد النظرر كمرا
احملاتح ان رائقققا( .)39ويشمو يقك الطعوع ياان استهاتاد يد يعد جرائح احلرب ،مثرو يصرمل
مويررم ابلقرررب مررن مدر ررا عررا لوتالررا األمررح ا ت ررد نغاثررا ويشررغقو الالجكررني ال قسررطقنقني ا
الشر األ ىن (األوسروا) تاسل ثا را مقجر لقمردسقني ا رفرف ،را يسربع ا مقترو  15شمصراً،
من قنهح بعا كت ال( ،)40وياقا مقتو كر عا كت ال قذي ا كثناا لعبهح عقر الشاتئ(.)41
القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبن وتكوين اجلمعياا والتجمع السلمي
 -33اختذد رائقو يدا ل يشريعقا و قا ايقا كثرد قباً عقر احلز ا نريا التعبل ويعوين
افمعقاد والتجمم السقم لقعامقني من كجو الدفاع عن نقو انسساع ا األرم ال قسطقنقا
احملتقا .وا آذار/مارس  ،2017كير العنقسل يعديالً لقاسوع الردخول ىل ررائقو ظرر خرول
ررائقو عقرر كي كجنريب يرردعو عقنراً ىل مقاتعرا ررائقو كو كيررا منطقرا ارل رقطرهتا( .)42فعقررر
رربقو ا ث ررال ،ا يشر ررين األول/كتت ررو ر  ،2017كفق ررد اب ررتمدا الق رراسوع ا ع رردَّل ن ررم خ ررول
موفر ررمل م ر ررن منظم ر ررا الع ر ررو الدولقر ررا/فرع ال ر ررو ند ا ت ر ررد األمريعق ر ررا ىل األرم ال قس ر ررطقنقا
احملتقا( .)43وابلرغح من كع تو قد لف احلز ا ضبل الدخول ىل كراضقف ،فوع القاسوع ا عدل يثل
ا ماون فقما يتعقز وجو يقو عقر نريا ال عر والركي والتعبل.
 -34وواي ررو العنقس ررل كيار راً يش ررجقم الت رردا ل الر ر يع ررو سوي ررو ا نظم رراد غ ررل احلعومق ررا
وعمقهررا ،و ررائو منهررا اشر اط نصررول ا تطرروعني عقررر موافقررا مررن وليررر ،ونرمرراع كي منظمرراد
"يعمو ضد مصاحل رائقو"( )44من مزان ضريبقا.
 -35وا تمرد اعتقا د ا دافعني عن نقو انسساع ويرهقبهح وماايقتهح .فقد انتجزد
السررقطاد ان ررائقققا عررد فقسررطقنقني ،وا ع ر احلررا د اختررذد ضرردهح ج رراااد مالنقررا
ياائقا شارتتهح ا كسشطا قمقا ،منها انتجاجاد قمقا يدين كو يعارم استهاتاد نقو
__________

()38
()39
()40

()41
()42
()43
()44
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اسظر  ،A/72/565ال قر .56
مل يرُبَ ررل ع ررد ا  19يا ررقا ي رردمها ا رت ررز ال قس ررطق حلق ررو انسس رراع و 3يا رران ي رردمها مرت ررز ا قر رزاع حلق ررو
انسساع وا رتز القاسوين حلقو األيققا العر قا ا رائقو.
يقرير ا تنتاجاد ا صقا الصا ر عن فنرا الت ققرز ا سرتققا ا نشر عمرالً قررار وقرا نقرو انسسراع ،1/21-
ال قررر 440؛ اسظررر كياراً الطعررن ا عررروم كمررا ا رردع العررا ن ررائقو ا يشررين األول/كتتررو ر  2016وا ررطا ا رتررز
القر ر ر رراسوين حلقر ر ر ررو األيققر ر ر ررا العرقر ر ر ررا ا ر ر ر ررائقو ومرتر ر ر ررز ا ق ر ر ر رزاع حلقر ر ر ررو انسسر ر ر رراع .متر ر ر رراا عر ر ر رررب ال ر ر ر ررا ل التر ر ر ررايل:
( www.adalah.org/uploads/uploads/UNRWA_Rafah_Appeal_Final.pdfابلعربيا).
اسظررر  ،A/HRC/28/80/Add.1ال قررر 36؛ ويقريررر ا ررتنتاجاد ا ص ررقا الصررا ر عررن فنررا الت ققررز ا س ررتققا
ا نش عمالً قرار وقا نقو انسساع  ،1/21-ال قراد .633-630
التعديو ريح  27لقاسوع الدخول ىل رائقو (ريح .)1952-5712
اسظ ر ر ر ر ر ررر ال ر ر ر ر ر ر ررا ل الت ر ر ر ر ر ررايلwww.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/israel-denies-entry-to-amnesty- :
.international-staff-member/
ياسوع ايدما الوتنقا ،الصرا ر ا آذار/مرارس  ،2017واير اا يراسوع ضرريبا الردخو (ا ؤ سراد العامقرا لصراحل
ولا رائقو) ا عروم كما العنقسل ا  31يشرين األول/كتتو ر .2017
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انسسرراع كو ا نررتالل كو النشرراط ا ررتقطاين( .)45وك قغررل عررد منظمرراد ررائقققا وفقسررطقنقا
حلقررو انسسرراع م وضررقاَ نقررو انسسرراع كدررا مررا لالررل يتعرررم لقماررايقا الشررديد  ،سرربو مررن
قنهررا و ررائل التوايررو ا جتمرراع  ،مرردن النقررو مررن مصرردايقتها وسررزع الشرررعقا عررن عمقهررا وعرن
الع ررامقني ل ررديها .ومور ررل ض ررغوط ش ررديد ص ر ا خاي ررا عق ررر ا نظم رراد ال ر يعم ررو لت قق ررز
ا ساالا افنائقا الدولقا عن استهاتاد نقو انسساع والقاسوع انسساين(.)46
 -36ويعرضررل ا نررا ر انعالمقررا كيا راً لقاررغل ،سرربو مررن قنهررا مررا يبرردو كسررف ترراع شررعالً مررن
كشرعال ا ررتمدا ا رررط لققرو  .ف ر  16آب/كغسرطا  ،2017كتققررل يرواد األمررن ان ررائقققا
الريررا فجرنررل ي ر قاً فقسررطقنقاً يبقررمل مررن العمررر  33عام راً يعمررو لررد يقق زيرروع فقسررطني .ويررد
كيررقع ا وجهررف ريايررا معسررو اب طرراط كتققررل مررن عقررر عررد نروايل  50مر اً قنمررا ترراع يصررور
مدامها يرواد األمرن ان ررائقققا لقريرا ال ُعررب( .)47وايسراياً مرم ا عقومراد الر ُِّ
ي َعرل مرن خرالل جهرو
َ
الري ررد ال ر يا ررطقم م ررا م وض ررقا نق ررو انسس رراع ،يب ررني يس ررجقو ابل ق ررديو لق ررا ث افن رردي وه ررو
يصوب النف ىل الص  ،رغح اريداا هذا األخل ما يبرني وضروا عمقرف ابلصر افا وهردوا احلالرا
احملقطا كتال النار .فقح يوجد عناير فاهر يربر ا تمدا هذه القو (.)48
القيود املفروضة على حرية التنقل وعلى التمتع ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
 -37مررا لالررل نريررا ال قسررطقنقني ا التنقررو مقق ررد ىل نررد تبررل نظومررا معقررد ومتع ررد
الطبقاد من الققو ان اريا والبلويراتقا وا ا يا ،ا يشمو اش اط احلصول عقر يصاريف و ياما
سقاط الت تق والعوائز ا ا يرا ،األمرر الرذي را ترو جاسرع مرن جواسرع احلقرا القومقرا .ويرر ا
يقررارير ررا قا لقم رروم السررام واألمررني العررا ( )49ويررمل لقققررو وا مار رراد القائمررا ال ر يررؤثر
عقر نريا التنقو ،ا ا ذلك نصار غز الذي ا عشر نواد.
 -38واض ر معرردل ا وافقررا عقررر تقبرراد احلصررول عقررر يصرراريف ررائقققا لقمررروم مررن غررز
من  72ا ا ائا خالل ال ا شمولا ابلتقرير السا ز ىل  32.8ا ا ائا خرالل ال ر ا شرمولا
مررذا التقريررر ،نقررث ع عررد الطقبرراد الر مل يبررل فقهررا ابستظررار ا تعراضررها كمنقراً كترررب ررا ترراع
عققررف ا السررا ز( .)50وكثرررد كياراً الققررو ا روضررا عقررر التنقررو مررن غررز و لقهررا "أل ررباب كمنقررا"
غل حمد ثلاً شديداً عقر موف األمح ا ت د والعامقني ا اجملال انسساين.
 -39وا كنر/مررايو  ،2017تُبِّ َقررل يقررو جديررد عقررر التنقررو ا منطقررا  H2دينررا ايققررو
ضل ا كعقاب حماولا فقسطق تعن جندي من يواد
اياضعا لقسقطر ان رائقققا ،يقو دا فُ ِّر َ

__________

()45
()46
()47
()48
()49
()50
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ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
اسظر  ،A/HRC/36/31ال قر ع  38و.39
كعرب األمني العا ا السا ز عن الققز من القجوا ا تواير وغل ا ربر ا كغقع األنقاع ىل ا رتمدا الطققراد
ا عدسقررا ا عسررو اب طرراط ،نرري مررن مررد يريررع ،وا صررو ا دررو النصررمل األعقررر مررن افسرح .اسظررر ،A/71/364
ال قر  ،16و ،A/HRC/31/40ال قر .26
ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
اسظر  ،A/HRC/31/44ال قراد  ،31-12و ،A/HRC/34/38ال قراد .68-62
ر ررائو ااقكررا العامررا لقشررؤوع ا دسقررا ال قسررطقنقا ىل م وضررقا األمررح ا ت ررد حلقررو انسسرراع 16 ،و 18يش ررين
األول/كتتو ر  2016و 26يشرين الثاين/سوفمرب .2017
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األمن ان رائقققا .وجر يعزيز سقط ي تق ومت يرتقع قام جديد نول نار السال ا ونرار
غقررث ال قسررطقنقتني .وي صررو السررقام تررذلك مررا يصررو ىل  1 800فقسررطق عررن ققررا ا دينررا،
وجيرررب السررعاع عقررر ررقوخ تررر ديقررا تويقررا يتعررذر عقررر ا سررنني واألشررما ذوي انعايررا
الويول لقها ،و د شد من يدر السعاع عقر احلصول عقر ايدماد .وجيري يشرغقو البوا را
ا موايقل غل منتظما ،وكيب ل ؤر اايقاد ا ستوتنني وعن هح ا األشهر الققققا األخل
من ال ا شمولا ابلتقرير ،ا يزيد من ند التوير وا نتعاخ ا ا نطقا(.)51
 -40ويد كثر يقاعا رائقو عن محايا ال قسرطقنقني وفقراً لتزامهرا وير ها السرقطا القائمرا
اب نتالل ،وعن ان ا سظا احلقرا العامرا والسرالما( ،)52وترذلك الققرو العديرد ا روضرا عقرر
نريا التنقو ،ثلاً شديداً عقر التمتم ابحلقو ا يتصا يا وا جتماعقا والثقافقرا واحلرز ا احلقرا
األ ريا ا األرم ال قسطقنقا احملتقا.
 -41ومررا لال احلصررار و غررال الطررر يشررعالع السررببني الرئقسررقني وراا األلمررا انسسرراسقا ا
غررز ويقوضرراع شررد عمررال يقررم احلقررو ا يتصررا يا وا جتماعقررا يقريب راً .ولا د هررذه احلالررا
رروااً الت رردا ُل ال قس ررطقنقا ا بقن ررا ا ال ق ررراد  64-62ك ه .وفقم ررا يتعق ررز ابحل ررز ا مس ررتو
معقش ر منا ررع واحلررز ا العمررو ،فررو مسررتو الصررا راد وال روار اد ا غررز ك ىن عثررل مررن
مسررتوند مررا يبررو احلصررار ،ويُر ِّردر ا كواخررر يش ررين األول/كتتررو ر  2017روايل  32ا ا ائررا
و 92ا ا ائا عقر التوايل( .)53وما لالل الققو ا روضا عقر الوار اد والصا راد ا غز ختنز
ا ستع رراش ا يتص ررا ي وف ررر العم ررو ،نق ررث ق ررمل مع رردل البطال ررا  46.6ا ا ائ ررا ا ال ر ررني
سول/يولقرف وكيقول /ربتمرب  .)54(2017وا دايرا ال ر ا شرمولا ابلتقريرر ،كفقرد ثع سسرربا  80ا
ا ائررا يقريب راً مررن السررعاع يعتمررد عقررر ا عوسررا ال ر يقرردمها ا نظمرراد انسسرراسقا لقبقرراا عقررر يقررد
احلقررا ( .)55ولرركن كُنر ِّررل يقررد مق ررومل ا جهررو عررا انعمررار ،فرروع نروايل  24 600شررمهل
ن شر وا ستقجا يدمل قوهتح كو ستقجا كضرار ابلغا حلقرل مرا كثنراا األعمرال القتالقرا الر جررد
ا عا  ،2014فقوا مشر ين ا دايا ال ا شمولا ابلتقرير(.)56
 -42وما لالل اوفا ا ستقبققا ستو ا عقشرا والنمرو ا يتصرا ي وفرر العمرو ا الار ا
الغر ق ررا يتا رررر مباش ررر م ررن القق ررو ا روض ررا عق ررر التنق ررو والتا ررققز عق ررر معاسق ررا الوي ررول ىل
األراضر وا روار الطبقعقررا والبنراا .وفقررل عقررر ناارا الققررو ا روضررا عقرر نصررول ال قسررطقنقني
عقر األراض الزراعقا وعقر ا وار الطبقعقا اااما ا ا نطقا جقح ا نني ما لال متعذراً الويول
ىل األ روا الوايع ررا ا الق رردس الش ررريقا احملتق ررا ،ررا ررد ش ررد م ررن ف ررر تس ررع الع ررق (.)57
__________

( )51اسظ ر ر ر ر ر ر ر ر ررر
()52
()53
()54
()55
()56
()57
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www.ochaopt.org/content/further-restrictions-palestinian-movement-israeli-controlled-h2-

area-hebron-city؛ وريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
ا ي ايقا ايايا ابن ا يواسني وكعران احلرب الربيا ،ا ا ع  43و.46
اسظر .www.ochaopt.org/content/gaza-crossings-operations-status-monthly-update-october-2017
اسظر .www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=2904
اسظر .www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/overview
اسظر .www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/one_page_factsheet_october_2017.pdf
اسظر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
.wcms_554441.pdf
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و قمل معدل البطالا ا الا ا الغر قا سسبا  19ا ا ائا ا الر م الثالث مرن عرا  ،2017مقارسرا
نسبا  4.2ا ا ائا ا رائقو ا يشرين األول/كتتو ر .)58(2017
 -43وف ررو عم ررال احل ررز ا التعق ررقح عرض ررا يط ررر ش ررديد س رربع العن ررمل وعمقق رراد الت ت ررق
ا سررق ا ا ا رردارس ،ومررا يققرراه الطررالب وا عقمرروع مررن ماررايقاد ويرهقررع وعنررمل عقررر الطريررز
ىل ا رردارس ذهرراابً و نابً ،والررنقهل احلررا ا ياعرراد الدرا ررا ،وكوامررر ااررد كو ويررمل العمررو ا
ا برراين ا در ررقا .وا غررز  ،كُجرررب ثقثررا ا رردارس يقريب راً ( ررا ا ذلررك مرردارس األوسررروا) عقررر العمررو
نظررا ال يررني ،نقررث يرردرس كعرردا تبررل مررن األت ررال ا فصررول را ررقا مظقمررا سرربع كلمررا
العهرابا السائد (.)59
 -44وا ررتمر كياراً يقرروي احلررز ا الصر ا ،نقررث يواجررف عقررا اد الرعايررا الصر قا األولقررا
وا ستش قاد ا يقم كداا األرم ال قسطقنقا احملتقا يعو ا ا العمرو ويقرد ايردماد سربع
اسقط رراع التق ررار العهرابئ ر ل ر اد تويق ررا وال ررنقهل ا ررزمن ا ررزو د األ وي ررا احلقوي ررا وا ع ررداد
والقوال  ،ا ا ذلك الويو .
 -45وعالو عقر ذلك ،كثرد الققو ا روضا عقرر التنقرو ثرلاً شرديداً عقرر معاسقرا احلصرول
عقررر الرعايررا الص ر قا .فمررن ررني تقبرراد يصرراريف ايررروم مررن غررز البررالمل عررد ها  26 986تقب راً
ا قدمررا اب ررح كشررما مرضررر خررالل ال ر ا شررمولا ابلتقريرررُ ،رفِّر  867تقب راً ( 3.2ا ا ائررا)
و خ ر ررر الب ر ررل ا  12 075تقب ر راً ( 44.7ا ا ائ ر ررا)( .)60وكف ر ررا د منظم ر ررا الص ر ر ا العا ق ر ررا ثع
ِّ
ال تقباهتح(.)61
عشراد ا رضر مايوا وهح ينتظروع يبول تقباهتح كو عد كع ُرف َ
 -46فعقررر رربقو ا ثررال ،ا  17سقسرراع/ك ريو  ،2017يوفقررل ت قررا يبقررمل مررن العمررر .سررا
كعوا يعاين من مرم ا تسقاا الدماغ قنما تاع تقبها مرا لال يقرد ا رتعرام األمر  ،عرد
حمرراولتني ررا قتني لق صررول عقررر يصرريف ابيررروم ابا ابل شررو .وا نالررا كخررر  ،فرراد رقد
يبقمل من العمر  45عامراً مصرا ا سررتاع الثردي منرذ عرا . 2011سرا مواعقرد نجرراا ف رهل
ترريب ا الا ر ا الغر قررا ا ال ر ررني شررباط/فرباير ونزيراع/يوسقررف  ،2017نقررث فقررل تقبرراد
التصرراريف ال ر يرردمتها يقررد ا ررتعرام األم ر  ،عقررر الرررغح مررن كدررا من ررل يصرراريف خررروم ا
منا باد ا قا .ويوفقل ا  8نزيراع/يوسقف .2017
 -47ومن ك باب الققز كيااً ما كفقد مار ا الاغل عقر ا رضر لق صول عقر معقومراد
كمنقررا تشرررط مسرربز لتمعقررنهح مررن احلصررول عقررر الرعايررا الص ر قا .وا شررباط/فرباير ،2017
ُرفِّ تقع قد يبقرمل  36عامراً مرن العمرر يعراين مرن السررتاع ابحلصرول عقرر يصرريف لقمرروم
مررن غ ررز وف رراد موعرردها لقعش ررمل الط رريب ا نررد مستش ر قاد الق رردس الشررريقا .وتاس ررل ي ررد

__________

()58
()59
()60
()61
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اسظر
و.https://tradingeconomics.com/israel/unemployment-rate
اسظر عقر بقو ا ثال .www.unicef.org/oPt/media_12204.html
اسظر .www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html
ا رجم س سف.
www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=2904
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من ررل يصرريف خررروم ولعنهررا رفاررل يزويررد كفررا ي رواد األمررن ان ررائقققا القررائمني عقررر معرررب
قل ناسوع /يريتز عقوماد عن يريع اا يزعح كسف ينتم ىل ياعا مسق ا(.)62
 -48وا الار ر ا الغر ق ررا ،م ررا لال ررل القق ررو ان ر ررائقققا ا روض ررا عق ررر التنق ررو ،و ررقما ا
ا نرراتز ا تارررر مررن افرردار وسقرراط الت تررق  ،ونررا د الت ر خل ا جهررو التنسررقز ذاد الصررقا،
يشررعو ياررقققاً ش ررديداً عقررر معاسق ررا الويررول ىل ايرردماد الص ر قا .وا يقررم كد رراا األرم
ِّ
اد ان ررعان وا سررع وع ال قسررطقنقوع ،ا عررد منا ررباد ،مررن
ال قسررطقنقا احملتقرراُ ،من َعررل ررقار ُ
الققا عمقهح كو يعرضروا مباشرر لقهجرو  .وكفرا د يعقرا اارالل األمحرر ال قسرطق  ،فقمرا يتصرو
ومنِّ َعرل مرن
ابل ا شمولا ابلتقرير ،ثع قاراد ان عان التا عرا ارا خررد ا  16منا رباُ ،
الويررول ىل مقصرردها ثررالث مررراد ،ومررن يقررد ان ررعافاد األولقررا فرنررر فقسررطقنقني ا 14
منا رربا ،ويعرضررل اجمرراد مباشررر يسررم م رراد .وجرنررل ي رواد األمررن ان ررائقققا ررتا مررن
مسع ومتطوع يعقا ااالل األمحر ال قسطق (.)63

ابء -السلطاا الفلسطينية
انتهاكاا احلق يف احلياة واحلق يف األمن الشخصي
 -49رردا كع ير رواد األم ررن ال قس ررطقنقا يس ررتمد الق ررو ا رت ررا لت ري ررز التجمع رراد الس ررقمقا
وانتج ررزد ا ش ررارتني فقه ررا ا ع ررد منا ررباد( .)64وا ن ررد احل ررا د ال ر ري رردهتا م وض ررقا
نقو انسساع ،ا  12آذار/مرارس  ،2017ا مدينرا البرل  ،اعتردد يرواد األمرن ال قسرطقنقا
عنررمل عقررر ا تظرراهرين والص ر قني عقررر الس رواا ،ونطمررل ا عررداد ال ر ا ررتمدمها ا را ررقوع
لتغطقا كند ا نتجاجاد السقمقا .وخقصل فنا لقت ققز شرعقتها السرقطا ال قسرطقنقا ىل كع
ا ررتمدا القررو مررن جاسررع يرواد األمررن ال قسررطقنقا ترراع غررل مررربر .وكويررل ابخترراذ عررد يرردا ل
ياسوسقررا و قا ررايقا فعررو الق روائف ال ر ي رنظح ا ررتمدا القررو مررن جاسررع ي رواد األمررن ال قسررطقنقا
متماشررقا مررم ا عررايل الدولقررا .وكويررل القجنررا كياراً ابخترراذ جرراااد يبقررا ضررد رئررقا الشرررتا
ويائررد ونررد الشرررتا ا سررؤولا .وترراع ين قررذ هررذه التويررقاد ي رزال آخررذاً و رراه ا  31يش ررين
األول/كتتو ر .2017
 -50وكُ قِّررمل عررن ش رواغو متعققررا اب ررتمدا ا رررط لققررو مررن جاسررع ي رواد األمررن ا غررز ،

ررا ا ذلررك ا ررقا ا نتجاجرراد .ف ر  12ترراسوع الثاين/ينرراير  ،2017فريررل يرواد األمررن
ا غررز يس رراً انتجاج راً عقررر كلمررا العه ررابا ا جبالقررا .ويررد سُ ِّظررح ا نتجررام ر اً عقررر سررداااد
سُ ِّش ر َررد عق ررر و ررائل التواي ررو ا جتم رراع ويص رراعدد ىل رش ررز ابحلج ررار ب رراين ش رررتا يولي ررم
العهر ررابا ا غ ررز  .وكتقق ررل ش رررتا معاف ررا الش ررغع ذخ ررل نق ررا ا اار رواا لت ري ررز ا تظ رراهرين
واعترردد عقررر الرربع ابلعصر  .وكنقررو رربعا كشررما  ،مررن قررنهح ير قاع ،ىل ا ستشر قاد
__________

( )62ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
( )63معقومرراد مقدمررا مررن يعقررا ااررالل األمحررر ال قسررطق ىل م وضررقا األمررح ا ت ررد حلقررو انسسرراع 13 ،ترراسوع
األول /يسمرب .2017
( )64ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
GE.18-05339
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لتقق العالم الطيب سبع انياابد .وانتجرزد يرواد األمرن ا غرز كياراً عرد اً غرل معررون
من ا تظاهرين ل وجقز (.)65
يبقررمل مررن
 -51وا نا ثررا كخررر وثقتهررا م وضررقا نقررو انسسرراع ،كُيررقع مصررور ي ر
العمر ررر  24عام ر راً ر ررروا ج ر رراا تر ررال النر ررار عققر ررف مر ررن جاسر ررع ي ر رواد األمر ررن ا غر ررز  ،ا 4
سقساع/ك ريو  ،2017قنما تاع يغط مدامها الشرتا يقما ا تظاهرين ا قرل هقرا .وكيرقع
الا قا روا خطل ا ايف ،نقث كتققل النار عققف مرن مسرافا يريبرا ا فررون مل يبرد كدرا
يشعو خطراً عقر نقا كفرا األمن ا عنقني(.)66
عقوبة العدام
 -52س ررذد السررقطاد ا غررز نعررح انعرردا ا نررز ررتا كشررما خررالل ال ر ا شررمولا
ابلتقرير ،ثالثا منهح ا  6سقساع/ك ريو  2017وثالثا ا  24كنر/مرايو  .2017ويرد نعمرل
حمعم ررا عس ررعريا مقداسق ررا خاي ررا ابنع رردا عق ررر الثالث ررا األواخ ررر ،ا  15كنر/م ررايو ،2017
سرربع ضررقوعهح ا يتررو كنررد يررا محرراس وهررو مررالع ال قهرراا .ويثررل عمققرراد انعرردا ش رواغو
خطررل شر ع مررد ا ررتق اا احملاتمرراد الر كجرهتررا هررذه احملعمررا عقررر وجررف ايصررو  ،واحملرراتح
العسررعريا وجررف عررا  ،لق ررد األ ىن مررن ا عررايل الدولقررا لقم اتمررا العا لررا .وكفقررد ثع ا تهمررني
الثالثررا ُنرم روا مررن احلصررول عقررر سثقررو يرراسوين ،ويعرض روا لسرروا ا عامقررا والتعررذيع ،وويع روا عقررر
اع افرراد ابنترراه .وعررالو عقررر ذلررك ،فقررد ك ينروا تهمررا ايقاسررا الر يسررتوا الشررروط الرردسقا
()67
"ألخطر افرائح"  .ويد يعد عدامهح عداماً خارم سطا القااا ،وهو يشعو ابلترايل نرمرا ً
يعس قاً من احلقا (.)68
 -53وخالل ال ا شرمولا ابلتقريرر ،كيردد احملراتح ا غرز  ،را فقهرا احملراتح العسرعريا14 ،
نعماً مت ا تكنافف وكيدرد  18نعماً جديداً ،من قنها األنعا ا ذتور كعاله(.)69
 -54ويررد سرُ ِّ ر َذد يقررم عمققرراد انعرردا السررل وع موافقررا ال ررئقا ال قسررطق  ،ا استهرراخ

لققاسوع ال قسطق  ،ا نر ا تهمني مرن احلرز ا التمراس الع رو كو خت قرمل العقو را ،عقرر الن رو
ا نصو عققف ا القاسوع الدويل حلقو انسساع.

__________

()65
()66
()67

()68
()69
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ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
العهررد الرردويل ايررا ابحلقررو ا دسقررا والسقا ررقا ،ا ررا  ،)2(6والاررما د ال ر يع ررو محايررا نقررو الررذين
يواجهروع عقو را انعردا  ،ابلصرقغا الر كيرهررا اجملقرا ا يتصرا ي وا جتمراع ا يرراره  ،50/1984الر يررنهل
عقررر كع سطررا "كخطررر افررائح" ينبغر ك يتعررد افررائح ا تعمررد الر يسر ر عررن ستررائى قتررا كو غررل ذلررك مررن
النتائى البالغا ايطور .
العهد الدويل ايا ابحلقو ا دسقا والسقا قا ،ا ا .)1(6
القجنررا ا عنقررا قررو انسسرراع ،التعققررز العررا ريررح  )2007(32ش ر ع احلررز ا ا سرراوا كمررا احملرراتح وااقكرراد
القاائقا وا حماتما عا لا ،ال قر .22
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الحتجا ااات التعسا اافي أو التعا ااذي أو غا اان ما اان ضا ااروق املعاملا ااة القاسا ااية أو الالإنسا ااانية
أو املهينة
 -55م ررا لال ررل عمقق رراد ا عتق ررال وا نتج ررال التعس ر قا عق ررر ي ررد ي رواد األم ررن ال قس ررطقنقا
والسقطاد ا غز يشعو مصدراً لقققز البالمل ،ويُب َ ث هذه ا سر لا ابلت صرقو ا يقريرر ا روم
الس ررام ا ق ررد ىل وق ررا نق ررو انسس رراع ع ررن نال ررا نق ررو انسس رراع ا األرم ال قس ررطقنقا
احملتقا ،ا فقها القدس الشريقا (.)A/HRC/37/42
 -56وخالل ال ا شرمولا ابلتقريرر ،رجقل القجنرا ال قسرطقنقا ا سرتققا حلقرو انسسراع 511
شعو يُدَّعر فقها التعرم لقتعذيع كو وا ا عامقا ا مرافرز ا نتجرال ال قسرطقنقا ،منهرا  263ا
الا ر ا الغر قررا و 248ا غررز  .وعقررر الرررغح مررن كع هررذا ال رريح يشررل ىل شررعاو ولررقا ىل ن روا ث
مت قررز منهررا ،فرروع م وضررقا نقررو انسسرراع ريرردد ووثقررل ا عرراااد ش ر ع نررا د رروا معامقررا
ويعررذيع ا الار ا الغر قررا وا غررز عقررر السرواا ،وهر ا عرراااد يرردعو ىل الققرز الشررديد ويتسررز مررم
ا مار اد ا بقمل عنها ا الشعاو ا قدما ىل القجنا ال قسطقنقا ا ستققا حلقو انسساع.
 -57فعقررر رربقو ا ثررال ،ا شررباط/فرباير  ،2017اعتُقررو ا ت رولعر حمرررر كخبررار يبقررمل مررن
العمررر  38عام راً وا ررطا جهررال ا مررا راد العامررا وا ضهتِّررح ابلت رري عقررر الطائ قررا .ويررد كخقررل
احملعما ا تدائقا بققف ع الا ا البدايرا ،ولعنرف اعتُ ِّقرو مرن جديرد عقرر ال رور وع كمرر يويقرمل
آخررر .ويررد سقررو ىل مرتررز الت ققررز وا نتجررال ا رتررزي ا كر ررا التررا م فهررال ا مررا راد العامررا،
نقث يدعر كسف يعرم لقتعذيع البدين والن س مردن جبراره عقرر ا عر ان .وهرو يردع كسرف
كجرررب عقررر الويررون معصرروب العقنررني معرربالً ابألير ا  ،ور طررل ذراعرراه خقررمل فهررره ،وعقررز مررن
وض ِّرب رتو ال تقع عقر ابتن القردمني ،ويعررم لقارغل تهديرده
السقمل من معصمقفُ ،
ونر ِّرر مررن
ابلعشررمل عررن معقومرراد مسرقكا عررن ك رريف .ومل يسررمف لررف قا قررا حمررا ررد  14يومراً ُ
معاسقا احلصول عقر الرعايا الص قا ا الئما .ويد كُخق بققف ا دايا ا طان عرد كع يويرو
حمامقررف وا رردع العررا ىل اي ررا ي اوض ر لتم قررمل العقو ررا مقا ررو ي رراره ابلررذسع .ونعررح عققررف
ابلسجن د ثالثا كشهر وسصمل ،وخ مل احلعح ىل غراما(.)70
القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبن وتكوين اجلمعياا والتجمع السلمي
 -58ايسررمل ال ر ا شررمولا ابلتقري ررر ررتققهل احلقررز ا رردين ا الا ر ا الغر قررا وغ ررز  ،نق ررث
ضل يقو عقر احلز ا نريا التعبل ويعوين افمعقاد والتجمم السقم .
فُ ِّر َ

 -59وا  15نزيراع/يوسقف  ،2017كغقز ا ردع العرا ال قسرطق  ،عرن تريرز كوامرر مباشرر
يدرد ىل مقدم خدما انس سل 27 ،مويعاً شبعقاً يستاقمل حمتو اعتُِّرب كسف ينتقد السرقطا
ال قسطقنقا( .)71وني  31يشرين األول/كتتو ر  ،2017ما لالل هذه ا وايرم الشربعقا م صرولا
عن انس سل.
__________

( )70ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
زعح كع ا وايرم الشربعقا تاسرل مقعراً ؤيردين حملمرد نرالع ،كنرد يرا فصرقو فرتف ا غرز  ،كو ؤيردين حلمراس
( )71يُ َ
كو ؤيدين لتنظقح الدولا ان المقا ا العرا والشا  .ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
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 -60وا  24نزيراع/يوسقر ررف  ،2017كير رردر ال ر ررئقا حممر ررو عبر رراس مر ر رروماً ش ر ر ع ج ر ررائح
ال ارراا انلعر وين ،يتاررمن عررد كنعررا يققررد شررد نريررا التعبررل واحلررز ا ايصويررقا ،فارالً
عن كنعا م رتا ا عمومقتهرا( .)72ويرد كُعرد هرذا ا ر رو وع مشراوراد مسربقا مرم كير اب
ا صق ا الرئقسقني ،وابلرغح من وعد يطعتف احلعوما كعرا النظرر فقرف عرد عرراب اجملتمرم ا ردين
عررن انتجاجررف ،ررا ا ذلررك سقا ررا الصر قني ال قسررطقنقني .و خررو ا ر ررو نقررز الن رراذ فرروراً عررد
سشررره ا افري ررد الرجق ررا ،ا  9سول/يولقررف  ،2017رغ ررح موافق ررا السررقطا ال قس ررطقنقا ا الوي ررل
س سررف عقررر عررا النظررر فقررف شررارتا اجملتمررم ا رردين والقجنررا ا سررتققا حلقررو انسسرراع وا شررور
التقنقا وضقا نقو انسساع .وا دايا ال ا شمولا ابلتقرير ،تاع ا ر و يزال يقد النظر
ولعنف ما لال ارنً.
 -61ويامل يواد األمن ال قسرطقنقا اب رتدعاا العديرد مرن الصر قني والناشرطني وا ردافعني
عررن نقررو انسسرراع كو انتجررالهح سرربع ار ررا نقهررح ا نريررا التعبررل ،ا ررتنا اً ىل كمررور مررن
قنه ررا ا ر ررو الرل ر ر ا تعق ررز ر ررائح ال ا رراا انلع ر ر وين ،ررا يث ررل ش ر رواغو ش ر ر ع ا نتج ررال
التعس .
 -62فعقر ربقو ا ثرال ،ا  6سول/يولقرف  ،2017اعتققرل يرواد األمرن ال قسرطقنقا ير قاً
رائقققا قنما تاع يصور موترع وليرر فقسرطق كثنراا
يبقمل من العمر  28عاماً عند سقطا ي تق
كيقاع قوخ مثل لقشبهاد ،وكخق بققف عد ثالثرا كن وع يوجقرف كي
مروره .واهتح الص
هتما لقف( .)73وا  8آب/كغسطا  ،2017اعتُقو رتا ير قني ا يقرم كدراا الار ا الغر قرا
ا تررار ا ر ررو افديررد ،وا ضهتمروا نسرربما ُلعررح تسرريع معقومرراد نسا ررا ىل جهرراد معا يررا.
ويد كُخق بققهح يقعاً ا دايا ا طان وع يوجقف اهتاماد( .)74ويوجرد ئرو يويرا عقرر كدرح
اعتققروا وانتجررزوا يعسر اً( .)75و ررا ياررقا كخررر يثررل الققررز هر اعتقررال وانتجررال عقسررر عمرررو،
كند ا دافعني ا عروفني عن نقو انسساع ،ا  4كيقول /بتمرب .)76(2017
 -63وعقر الرغح من اض ام ت قمل ا عرد احلروا ث ا بقرمل عنهرا ا تعققرا ريرا التعبرل(،)77
وايررقل ي رواد األمررن ا غررز ماررايقا الص ر قني والناشررطني ررن يبرردوع عرررب و ررائل التوايررو
ا جتم رراع آرااً فقه ررا استق ررا لقس ررقطاد ا غ ررز  .واعتقق ررل ي ر رواد األم ررن ا غ ررز العدي ررد م ررن
الصر قني والناشررطني عرررب و ررائل التوايررو ا جتمرراع وانتجررزهتح ل ر وجقررز يعرض روا خالاررا
لس رروا ا عامق ررا كثن رراا ا نتج ررال ،ا كُخق ر رربققهح وع كع يوج ررف ل ررقهح هتم ررا رجق ررا( .)78وا 4
نزيراع/يوسقف ُ ،2017ن ِّعح عقر ي قا غقا قاً و دوع سثقو ياسوين ابلسجن تا كشهر و غراما
__________

()72
()73
()74
()75
()76
()77
()78
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ا ر و الرل ريح  16لعا .2017
ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
اسظر  ،A/HRC/37/42ال قر .52
اسظر  ،A/HRC/37/42ال قر .51
كشار ا رترز ال قسرطق لقتنمقرا واحلررند انعالمقرا ىل وجرو اض رام ا عرد استهاتراد احلرز ا نريرا التعبرل،
مرن  46خررالل ال ر ا شررمولا ابلتقريرر السررا ز ىل  30خرالل ال ر ا شرمولا مررذا التقريرر .اسظررر الررا ل التررايل:
=.www.madacenter.org/reports.php?s=0&p= 13&id=13&lang=1&year
اسظر  ،A/HRC/37/42ال قراد  45-43وال قر ع  53و.54
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يرردرها  1 000شررايو جديررد نرراا عقررر هتررح است ررال شمصررقا الغررل والتشررهل وعررد ا وضرروعقا
ووجهررل لقهررا الررتهح ا ررتنا اً ىل مقالررا تاسررل يررد سشررهتا ا عررا 2016
ويعمررقح كخبررار مق قرراُ .
()79
ي اف ال سا ا سظا اننالا الطبقا ا غز .
القيود املفروضة على حرية التنقل وعلى التمتع ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
 -64اعتبرراراً مررن آذار/مررارس  ،2017اختررذد السررقطا ال قسررطقنقا عررد يرردا ل لقاررغل عقررر
السررقطاد ا غررز عقررر خق قررا ا سقسررا السقا ر اوخررذ ا ا يسرراع ،وهررو مررا يزيررد مررن ن رد
الوضرم ا ر ي كيرالً سرربع احلصرار ا رروم عقررر غرز  .ويشرمو هررذه التردا ل خت رق الروايررع
و نالررا او ن مررن مرروف السررقطا ال قسررطقنقا ا غررز ىل التقاعررد ا بعررر ،ررا كضررعمل كنرروال
األ ر ا عقشقا الاعق ا كيرالً مرن النانقرا ا القرا .وك خت رق ا برالمل ا دفوعرا ن ررائقو مقا رو
مرردا غررز ابلتقررار العهرابئ ر ىل اض ررام شررديد ا مرردا اد العه ررابا مقارسررا اب سررتوند غررل
العافقررا كي رالً النايررا عررن احلصررار ان ررائقق  .وخررالل كشررهر الصررقمل ،تاسررل غرز اصررو عقررر
العهرابا د ي اوا ني اعتني و رل راعاد عقرر األتثرر ا القرو  .ويسربع سقرهل العهررابا
ا اعتمررا ا نش ر د احلقويررا ،مثررو حمطرراد معافررا مقرراه الصرررن وا ستش ر قاد ،عقررر ا ولررداد
العهرابئقا ا نتقاتقا والويو ا قدمني من خالل ا ساعد انسساسقا.
 -65وخ ا ررل الس ررقطا ال قس ررطقنقا كيار راً ا قزاسق ررا ا مصص ررا لقط رراع الصر ر ا ا غ ررز  ،وال ا د
النسرربا ا كويررا لأيررنان ا درجررا ا يائمررا األ ويررا األ ا ررقا ال ر س ررد زودررا مررن  33ا ا ائ ررا ا
آذار/مر ررارس ىل  45ا ا ائر ررا ا يش ر ررين األول/كتتر ررو ر  .)80(2017وكفقر ررد وجر ررو اض ر ررام مطر ررر
ا ع ررد م ررا وافق ررل عقق ررف الس ررقطا ال قس ررطقنقا م ررن انن ررا د الطبق ررا لقمرض ررر م ررن غ ررز  ،ذ يراج ررم
م ررن  2 190نال ررا ا آذار/م ررارس ىل  447ا نزيراع/يوسق ررف  .2017وي ررد اس ررن الوض ررم سوع ر راً
مررا يرررب دايررا ال ر ا شررمولا ابلتقريررر ،نقررث قررمل عررد اننررا د الطبقررا الر وافقررل عققهررا السررقطا
ال قسررطقنقا  1 297نالررا ا آب/كغسررطا و 1 077نالررا ا كيقول /رربتمرب .غررل كع هررذا العررد
ما لال ك ىن عثل من ا تو ل الشهري السا ز الذي تاع يتجاول  2 000نالا(.)81
 -66وا ت ررار اي ررا ا ص رراحلا ا وي ررم ا  12يش ررين األول/كتت ررو ر  2017ررني ال ص ررققني
ال قسررطقنقني الرئقسررقني ،محرراس وفررتف ،التزمررل السررقطا ال قسررطقنقا رفررم الققررو ا ررذتور كعرراله.
وسررهل ا ي ررا كيا راً عقررر كع يعرروع لقسررقطا ال قسررطقنقا السررقطر عقررر معررا ر غررز ا  1يش ررين
الثرراين/سوفمرب  ،2017وكع يسررتعقد السررقطا األمنقررا وا دسقررا العامقررا عقررر غررز قررول  1ترراسوع
األول /يسمرب  ،2017وكع يدمى موف ايدما ا دسقا التا عني حلمراس ا مؤ سراد السرقطا
ال قسررطقنقا ا موعررد يتجرراول شررباط/فرباير  .)82(2018غررل كع الققررو فقررل يائمررا ومررا لال
ررعاع غ ررز يعا رردوع مش ررقا ا تت رراا ر روايل كر ررم رراعاد م ررن العهر ررابا ا الق ررو و رردماد
ك ا قا مستن د كثنراا ال ر ا شرمولا ابلتقريرر .ويسرببل الققرو ا ي رايح الشرعور العمقرز ابلعزلرا
والق س ا ي ون عاع غز .
__________

()79
()80
()81
()82
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ريد م وضقا األمح ا ت د حلقو انسساع.
اسظر .www.ochaopt.org/content/gaza-crisis-early-warning-indicators-november-2017
اسظر الرا ل التايل.www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html :
ا سؤولوع الذين عقنتهح محاس عد  14نزيراع/يوسقف .2007
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رابع ا -الستنتاجاا والتوصياا
 -67يوثق هذا التقرير انتهاكاا القاانون الادو اإلنسااين الات ارتكبتهاا اجلهااا املساؤولة
وانتهاكاا القانون الدو حلقوق اإلنساان يف األرض الفلساطينية احملتلاة الات ارتكبتهاا حكوماة
إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطاا يف غزة .وهو يؤكد وجود أمناا مان النتهاكااا الات
سبق أن أبلغ عنها األمني العام واملفوض الساامي حلقاوق اإلنساان يف تقارير اا .وابإلضاافة إىل
الطابع اجلسيم هلذ النتهاكاا يشكل استمرار انعدام املساءلة وتضييق اخلناق علاى وساائ
اإلعالم واملدافعني عن حقوق اإلنسان مبعثا للقلق بوجه خاص.

 -68ومااا تالااي مجيااع التوصااياا السااابقة الاات قاادمها األمااني العااام واملفااوض السااامي
حلق ااوق اإلنس ااان وهيا اااا معاه ااداا األم اام املتح اادة بش ااان حق ااوق اإلنس ااان وثيق ااة الص االة
ابلوضع القائم .وعلى وجه اخلصوص يقدم املفوض السامي التوصياا املبينة أدان .
 -69يوصي املفوض السامي حكومة إسرائيل مبا يلي:
أن تعجاال بفااتي اقيقاااا جنائيااة ساااملة ومسااتقلة ونزيهااة وفعالااة يف مجيااع
(ك)
احلوادث الت يؤدي فيهاا تادخل ماو في األمان مبان فايهم أفاراد قاواا الادفال اإلسارائيلية
إىل مقتل أو إصابة أي فلسطيين مبا يشمل "املناطق املقيدة الدخول" يف غزة؛
(ب) أن توقا ااف علا ااى الفا ااور مجيا ااع اارسا اااا العقا اااق اجلما اااعي وعلا ااى وجا ااه
اخلصااوص أن ترفااع احلصااار عاان غاازة فااورا وتساامي سريااة تنقاال الفلسااطينيني يف مجيااع أ اااء
األرض الفلسااطينية احملتلااة وتكفاال اتساااق أيااة قيااود مفروضااة علااى نقاال البضااائع ماان غاازة
وإليه ااا م ااع الق ااانون ال اادو م ااع إي ااالء العتب ااار الواجا ا لالحتياج اااا األمني ااة املش ااروعة
واحرتام القانون الدو اإلنساين والقانون الدو حلقوق اإلنسان؛
(م) أن تعجا ا اال حتج ا ا اراء اقيقا ا اااا سا ا اااملة ومسا ا ااتقلة وحياديا ا ااة يف ادعا ا اااءاا
النتهاكاا املتعلقة بتصعيداا األعماال القتالياة املاضاية وباسابة املساؤولني عنهاا وضامان
سبل النتصاف للضحااي؛
( ) أن تكفل اتساق قواعد الستباك املقررة لقواا األمن اإلسرائيلية واتسااق
تطبيق تلك القواعد مع املعاين الدولية؛

(ه) أن تكفاال عاادم اسااتخدام األساالحة الناريااة إل يف حااالا اخلطاار الوساايك
الذي قد يؤدي إىل املوا أو إىل إصابة خطنة والمتنال هنائيا عان اساتخدام تلاك األسالحة
كتاادبن للساايطرة علااى احلشااود وأن تتخااذ كافااة التاادابن الالتمااة ملنااع حااوادث السااتخدام
املفر للقوة ل سيما بتنظايم اساتخدام الاذخنة احلياة واعتمااد جازاءاا ديبياة وإصاالحية
مالئمة ألفراد قواا األمن الذين ل حيرتمون هذ القواعد التنظيمية وأن تكفل جتهيز أفاراد
قواا األمن على و مالئم أبسلحة غن ايتة وتدريبهم تدريبا كافيا على استخدامها؛
(و) أن تكفال تقادا املساااعدة واإلساعافاا الطبياة يف أقاارق وقاي اكاان إىل
أي سخص مصاق أو متضرر؛
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(ل) أن تضع حدا ملمارسة الحتجات اإلداري وتكفال السارعةيف يف توجياه ال اام
إىل مجيااع األسااخاص املااودعني الحتجااات اإلداري إ ا مااا ُوجاادا أسااباق وجيهااة لااذلك
أو إخاالء ساابيلهم واحارت يفام حقاوق مجيااع األسااخاص احملاارومني مان حاريتهم ول ساايما مجيااع
احلقوق الت تشكل عماد احملاكمة العادلة مبا يف لك احلق يف الدفال؛
(ا) أن تكفاال أن تكااون ااروف الحتجااات متوافقااة مااع القااانون الاادو حلقااوق
اإلنسااان وأل يتعاارض احملتجاازون للتعااذي أو سااوء املعاملااة وأن تكفاال علااى وجااه الساارعة
اضااطالل هياااة مسااتقلة وباياادة حتج اراء اقيقاااا ساااملة وفعالااة يف أي ادعاااءاا ابلتعااذي
أو غن من ضروق سوء املعاملة؛
(ط) أن تكفاال معامل ااة مجي ااع األطف ااال دون ساان الثامن ااة عش اارة معاملا اةا تراع ااي
سنهم املراعاة الواجبة وأن متتنع عان احتجااتهم إل كماال أخان وألقصار فارتة تمنياة اكناة
بغرض هيلهم فحس ؛
(ي) أن تكف اال احا ارتام امل اادافعني ع اان حق ااوق اإلنس ااان والص ااحفيني و ااايتهم
والسماح هلم مبمارسة أنشطتهم أبمان وحرية ومن دون مضايقة.
 -70ويوصي املفوض السامي حكومة دولة فلسطني مبا يلي:
أن تكفل الوفاء التاام ابلتزاما اا املتعلقاة سقاوق اإلنساان جتاا الفلساطينيني
(ك)
يف غزة وأن ترفع فورا أية تدابن من ساهنا أن تضاعف مان أثار احلصاار اإلسارائيلي املفاروض
على سكان قطال غزة؛
(ب) أن تكفل ابستمرار أن تكون عملية املصاحلة مقرتنة ابحرتام القانون الادو
ومرتكاازة عليااه وأن تسرتسااد يف مجيااع جهااود اإلصااالح املؤسسااي والقااانوين ابلتزاماااا دولااة
فلسطني يف جمال حقوق اإلنسان؛
(م)

أن تعلن عن وقف اختياري رمسي لتنفيذ أحكام اإلعدام؛
أن تكفل اتساق مدونة قواعد السالوك املُن مظِّماة لساتخدام القاوة يف ساياق

()
عملياا إنفا القانون واتساق تطبيقها مع املعاين الدولية حلقوق اإلنسان؛

(ه) أن تعجا اال بفا ااتي اقيقا اااا جنائيا ااة سا اااملة ومسا ااتقلة وحياديا ااة وفعالا ااة يف
ادعاءاا انتهاكاا حقوق اإلنسان؛
(و) أن تنهااي الحتجااات التعساافي مبااا يف لااك املمارسااة املتمثلااة يف الحتجااات
املتكرر والحتجات اإلداري بدلا من توجيه التهم اجلنائياة وأن تكفال جلمياع احملتجازين اذ
الطريقااة إمااا أن توجااه هلاام اام بصاافة رمسيااة أو أن خيلااى ساابيلهم وأن تضااع حاادا علااى الفااور
تعد سوء معاملة أو تعذيبا؛
جلميع املمارساا الت قد ِّ
(ل) أن ا اارتم وام ااي وتُ م
عم اال احل ااق يف حري ااة التعب اان واحل ااق يف حري ااة التجم ااع
السلمي وأن تلغي من قانوهنا مجيع القيود غن املشروعة املفروضة على حرية التعبن.
 -71ويوصي املفوض السامي السلطاا يف غزة مبا يلي:
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أن تكف اال إىل جانا ا اجلماع اااا املس االحة الفلس ااطينية يف غ اازة احا ارتام
(ك)
القااانون الاادو اإلنساااين وباصااة مباادئ التمييااز والتناسا واحليطااة وأن تضاامن املساااءلة
عن النتهاكاا اجلسيمة عن طريق إجراء اقيقاا مالئمة وباسبة اجلناة؛
(ب) أن تعل اان وتنف ااذ ف ااورا وق ااف العم اال بعقوب ااة اإلع اادام وأن توق ااف اارس ااة
باكمة املدنيني أمام باكم عسكرية؛
(م) أن تضااع ح اادا لالعتقااال والحتج ااات التعساافيني لافا اراد وأن توقااف ف ااورا
تعد تعذيب ا أو سوء معاملة؛
مجيع املمارساا الت قد ِّ
( ) أن تكفل التعجيل حتجراء اقيق يف مجيع ادعاءاا التعذي وسوء املعاملاة
والوفاة أثناء الحتجات بشكل بايد ومستقل وتقدا املسؤولني عنها إىل العدالة؛

(ه) أن ارتم وامي احلق يف حرية التعبن واحلاق يف تكاوين اجلمعيااا واحلاق يف
التجمع السلمي مبا يف لك حق املنظماا غان احلكومياة والعااملني يف وساائ اإلعاالم يف
الضطالل أبنشطتهم أبمان وحرية وبدون مضايقة.
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