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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 7و 2البندان 

التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقووق اإلنسوان 
 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام 

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى 

 *12/1-دإو  9/1-دإتنفيذ قراري مجلس حقوق اإلنسان   
 تقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان   

 موجز  
هذا التقرير هو التقرير الدوري التاسع ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوو  انسسوان  

، مبوووا ل ذلووو   الووو   قوووو  12/1-دإو  9/1-دإعووون ينفقوووذ جموووراري اإلووون  قوووو  انسسوووان 
يشووووورين ال وووووا /  1 انسسوووووان ل األرض الفإلسوووووةقنق  ايتإلووووو ، وهوووووو ي ةوووووي الفووووو ة املمتووووودة مووووون

. ويسووإلا التقريوور األ ووواا عإلوو  املسووا   2016يشوورين األول/توتووو ر  31إىل  2015 سوووفمرب
امل وةة لإلقإلويف ل األرض الفإلسووةقنق  ايتإلو ، مبوا ل ذلوو  انفوراط ل اسوت دال القوووة والقتو   ووة 

ألطفوووال املشوووروا واج ت ووواس التسسوووفي وسووووا املسامإلووو  مووون جاسووو  السوووإلةا  انسووورا قإلق ، وا
ايت زون، واست دال السقو   اجلماعق ، و ال  املدافسني عن  قو  انسسوان. ويبحوا التقريور 
تيضاً املسا   امل ةة لالسش ال فقما يتسإليف  السإلةا  الفإلسةقنق ، مبا ل ذلو  الققوود املفرو و  

رتة، عإلووو   ريووو  التسبوووة والت موووع السوووإلمي واست،اووووا  هوووذ  احلريووو ، والسنووو  املسوووإلا عإلووو  املووو
وعقو ووو  انعووودال. ويقووودل التقريووور يوتوووقا  إىل اجل،وووا  الر قسوووق  املسنقووو  املتحمإلووو  لإلمسووو ولق ، 

 وهي حتديداً  كوم  إسرا ق  و كوم  دول  فإلسةني والسإلةا  ل  زة.
 

__________ 

 جُمدل هذا التقرير ل وجمت متأخر وي يتضمن آخر املست دا . *
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 مقدمة -أولا  

هووذا التقريوور هووو التقريوور الوودوري التاسووع ملفوووض األمووم املتحوودة السووامي حلقووو  انسسووان  -1
، مبا ل ذل   ال   قو  انسسان 12/1-دإو  9/1-دإعن ينفقذ جمراري اإلن  قو  انسسان 

 31إىل  2015يشووورين ال وووا /سوفمرب  1ل األرض الفإلسوووةقنق  ايتإلووو ، وهوووو ي ةوووي الفووو ة مووون 
 .2016ر يشرين األول/توتو 

ويستند املسإلوما  الواردة ل التقريور  درجو  وبوةة إىل تسشوة  رتود  قوو  انسسوان الو   -2
يضووووةإلع فووووا مفو ووووق  األمووووم املتحوووودة السووووامق  حلقووووو  انسسووووان  املفو ووووق  السووووامق   ل األرض 

املتحدة الفإلسةقنق  ايتإل . ويتضمن التقرير تيضاً مسإلوما  ورد  من وقاسا  تخرى يا س  لألمم 
ومنظموووووووا   ووووووووة  كومقووووووو ، وينب ووووووووي جمراايوووووووو   ووووووواججم ان مووووووووع يقووووووووارير األموووووووني السووووووووال األخووووووووةة 

 A/HRC/34/39و ،A/HRC/34/38و ،A/71/355و ،A/71/364.  
وخالل الف ة املشمول   التقرير، يوات  يصاعد السن  الذي اسودلع ل الضوف  ال ر قو  ل  -3

 وادث دموي   شك  خوا،،  2015ل/توتو ر . وش،د ش،ر يشرين األو 2015تيإلول/سبتمرب 
ولكووون اا مووووا  الوووو  يسووووت،دا إسوووورا قإلقني و وووووادث إطوووال  النووووار موووون جاسوووو  جموووووا  األموووون 
انسوورا قإلق  يواتووإلت مبسوودج  مريفسوو  خووالل واموو  الفوو ة املشوومول   ووالتقرير، و اتوو  الفوو ة موون 

ض النسو  ل عودد  ووادث . ور م اجخنفوا2016إىل شباط/فرباير  2015يشرين ال ا /سوفمرب 
السنوو  املسوو إل   سوود الفوو ة املووذوورة، سوو إلت الفوو ة املشوومول   ووالتقرير تعووداداً وبووةة موون الضووحايا 
الفإلسووةقنقني. ويشووة  قاسووا  مكتوو  ينسووقيف الشوو ون انسسوواسق  إىل تن عوودد القتإلوو  الفإلسووةقنقني 

، ل  وووني  إلووووال عوووودد طفووووالً  39 ووووحق ، مبوووون فوووق،م  172 إلوووال خووووالل الفووو ة املشوووومول   وووالتقرير 
طفاًل. وُس   تورب عدد من القتإل  منذ اجستفا   ال اسق   2 480، مبن فق،م 9 279املصا ني 

 الووو  وفووواة. وتسوووفر   160ل الضوووف  ال ر قووو ، مبوووا ل ذلووو  القووودس الشووورجمق ،  قوووا ُسووو إلت 
قاً، مبوون إسوورا قإل 24اا مووا  الوو  سفووذها فإلسووةقنقون خووالل الفوو ة املشوومول   ووالتقرير عوون مقتوو  

. وعووالوة عإلوو  هووذ  األرجمووال،  1 طفووالً  17آخوورين، مبوون فووق،م  255فووق،م طفوو  وا وود، وإتووا   
 يزال يسود مناخ يةبس  إفال  موظفي إسفاذ القاسون من السقاب و قاب وام  لإلمساال . ج
، 2014ول  زة،  سد مضي سنتني عإلو  يصواعد األعموال السدا قو  خوالل توق  عوال  -4

ققووا  اجلنا قوو  الوو  فُتحووت  شووأن اجست،اوووا  املزعوموو  لإلقوواسون الوودو  انسسووا  مل يت وواوس التحق
ل املا و   9والقاسون الدو  حلقو  انسسان، مبا ل ذل  ادعااا  يتسإليف  اريكاب جرا م  ورب، 

مووون امووووا احلووووادث الووو  ُت قإلوووت إىل اجل،وووا  امل تصووو . وج يوووزال هنوووا   ووواوا جديووو  يتسإلووويف 
ا  واملساال  من جاس  السإلةا  انسرا قإلق  والفإلسةقنق  وإلتق،ما، وعدل وجود  اسسدال التحققق

 سب  استصاا مدسق  وج آلقا  لتسويض الضحايا.

__________ 

 ترجمال ُمقدم  من مكت  ينسقيف الش ون انسساسق .  1 
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و دثت هذ  التةورا  عإل  خإلفق  يوات  اج تالل من جاس  إسرا ق  و قاب و دة  -5
اج وتالل وعشور الص  داخ  احلكوم  الفإلسةقنق . والقول وحنن عإل  مشارا مخسني عاماً مون 

سنوا  من احلصار املفروض عإل   زة، ج    يإلوح ل األفويف. ووموا جموال األموني السوال ل السون  
املا ووق  نإن شووسور الفإلسووةقنقني  ان بوواط مووا فتووو يتزايوود حتووت وطووأة سصوو  جموورن موون اج ووتالل 

 .  2 وشإل  عمإلق  الساللن

 اإلطار القانوني -ثانياا  
ل عن  ال   قوو  انسسوان ل األرض الفإلسوةقنق  ايتإلو  املقودل يرد ل يقرير األمني السا -6

، حتإلقوو  مفصوو  أل كووال القوواسون الوودو   3 إىل اإلوون  قووو  انسسووان ل دوريوو  الرا سوو  وال الثووني
حلقو  انسسان والقاسون الودو  انسسوا  ذا  الصوإل  ولاللتزاموا  القاسوسقو  الو  يقوع عإلو  عواييف 

 مس ولق . مجقع اجل،ا  املتحمإل  لإل

 انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها جميع الجهات المتحملة للمسؤولية -ثالثاا  
 إسرائيل -ألف 

 اإلفراط في استخدام القوة والقتل غير المشروع -1 
ُسووووو إلت خوووووالل الفووووو ة املشووووومول   وووووالتقرير وفقوووووا  عديووووودة ل توووووفوا الفإلسوووووةقنقني  -7

ذ  الوفقووووا  ل ظووووروا ركوووون تن يرجموووو  إىل  وووود وانسوووورا قإلقني، و وووودثت  وووواج  و ووووةة موووون هوووو
است،اوا  القاسون الدو  حلقوو  انسسوان واملسواية الدولقو  ذا  الصوإل . وجمود تعورب مسو ولون ل 
األمم املتحدة  استمرار عن اسشو اام إساا املوزاعم املتسإلقو   وانفراط ل اسوت دال القووة والقتو   وة 

رج القضواا عإلوو  يود جموووا  األمون انسوورا قإلق . وج وو  املشوروا، مبووا ل ذلو   وواج  انعودال خووا
املفوووض السووامي اسووتمرار املنوواخ الووذي يةبسوو  إفووال  موووظفي إسفوواذ القوواسون موون السقوواب. ويشووة 
 سض املسإلوما  املتا   إىل تن جنودياً ضضوع لإلمحاومو   سوب  جررو  جمتو  يُوزعم تسو  اريكب،وا ل 

حتققوويف جنووا ي، ساهقوو  عوون إجوورااا   اوموو ،  ل  ووني مل يُفووت  2016اخلإلقوو  ل آذار/مووارس 
 . 4  شأن جمضايا تخرى يتسإليف  القت 

ول عدد من احلاج  الو  رتود ا املفو وق  السوامق ، جمُتو  فإلسوةقنقون ستق و  اسوت دال  -8
 لإلقوة مل يكن، فقما يبدو،  رورياً وج مربراً.

__________ 

 .www.un.org/undpa/en/speeches-statements/26012016/MiddleEastاسظر   2 

 3  A/HRC/34/38. 

   .45و 9، الفقريني A/71/364؛ و45و 38 ، الفقرينيA/71/355اسظر   4 
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ود  ودران البوالال مون ، جمُتو   مو2016 زيران/يوسقو   21ول وجمت مبكر من تباح يوول  -9
عاموواً وُتتووق  تر سوو  فإلسووةقنقني آخوورين، مبوون فووق،م ثالثوو  تطفووال، عنوودما تطإلوويف جووق   15السموور 

الوودفاا انسوورا قإلي النووار عإلوو  مروبوو  ووواسوا يسووتقإلومما عإلوو  طريوويف ل يوور سووفإلي يوور ا  ووني جمووريتني 
ر تودر دون حتوذير فإلسةقنقتني. وتود ت ود الصوبقان املصوا ني لإلمفو وق  السوامق  تن إطوال  النوا

الوووذي يقوووع حتوووت سوووقةرة  443عووون ش صوووني واسوووا  وووالقرب مووون مروبووو  متوجمفووو  ل الشوووارا رجموووم 
إسووورا ق ، وذلووو  فوووو  الةريووويف الووو  واسوووت يسوووإلك،ا سوووقار م. وجمووود اسوووتمر الةإلووويف النووواري إىل تن 
اتوووةدمت السوووقارة ملوووا ا املمووور السوووفإلي. وجمووود ادعووو  جوووق  الووودفاا انسووورا قإلي ل البدايووو  تن 

ان واسوا جمد شارووا ل تعموال شو  ، لكون متحودثاً  اسوم جوق  الودفاا انسورا قإلي تجمور ل الصبق
وجمت ياٍل  أن السقارة اسُت،دفت  اخلةأ  سد  ادث رشيف   ارة ل املنةق . وهذ  الكقفقو  الو  
يةإليف فا جق  الدفاا انسرا قإلي النار عإل  نمشتب  فمن ي وة شووا   جديو  فقموا يتسإلويف  قواعود 

 تبا  ال  يتبس،ا جق  الدفاا انسرا قإلي، سقما تن ه جا الصبقان مل يشكإلوا تي خةر. اجش
تيإلول/سبتمرب، يسر ت فتاة فإلسةقنق  عزجا ل ال اسق  عشرة من السمر نطال   21ل  -10

سار من جاس   راس األمن عند سقة  يفتق   القرب من جمإلققإلق  مشوال الضوف  ال ر قو ، فُأتوقبت 
ا السفإلق  من اجلسم. مث  وُ ز   ىت القول املوا . وتفاد  وسوا   انعوالل انسورا قإلق  ل األجزا

ل البدايوو   ووأن احلووادث جوود عإلوو  إثوور  اولوو  موون جاسوو  الضووحق  لتنفقووذ عمإلقوو  طسوون، ل  ووني 
ادع   راس األمن تمما مل متت   ألمور  والتوجم . وتور ت الفتواة لإلمفو وق  السوامق  تمموا مل يف،وم 

يقول  احلراس الذين ترخوا ل وج،،ا  الإل   السربي ، م ودًة تمما يوجمفت جمب  إطوال  النوار ما وان 
وتمما ُتتقبت  ةإلقتني ل األجزاا السفإلق  من اجلسوم مون مسواف  جمريبو . وي وود توور لإلحوادث موا 
جوواا ل شوو،ادة الضووحق . ويُووذور تن الفتوواة مل يكوون حتموو  سووال اً ومل يشووك  تي خةوور. وسفووت 

كري  ادعااا  جق  الدفاا انسورا قإلي الو  مفادهوا تن الفتواة  اولوت اجعتوداا عإلو   كم  عس
  راس األمن، وتمر   انفراج عن،ا. 

ول  ووزة، يسووت دل جموووا  األموون انسوورا قإلق  األسووإلح  الناريوو  عإلوو  تسوواس يووومي يقريبوواً  -11
ن  ووراً وملووراً. وخووالل الفوو ة عإلوو  طووول املنةقوو  الوو  تعإلنت،ووا إسوورا ق  ناملنةقوو  املققوود الوتووول إلق،ووا

 420املشوومول   ووالتقرير،  إلووال عوودد انتووا ا  الوو  يسووببت فق،ووا جموووا  األموون انسوورا قإلق  ل  ووزة 
إتووا  ، ل  ووني  إلووال عوودد الوفقووا  سووبع  وواج . ويسووزى مسظووم هووذ  انتووا ا  والوفقووا  إىل 

ة اجلمسو  عإلو  طووول اسوت دال األسوإلح  الناريو ،  البواً ل سوقا  مظواهرا  يونظم ل تعقواب توال
السووقاج الفاتوو   ووني إسوورا ق  و ووزة. وخووالل هووذ  املظوواهرا ، يرفووع املتظوواهرون جفتووا  وي نووون، 
ولكووون،م يرشوووقون تيضووواً احل وووارة. ول  سوووض األ قوووان، يإلقوووون سجاجوووا   ارجمووو . و قوووز املسووواية 

قوا لودفع خةور الدولق  حلقو  انسسان ملووظفي إسفواذ القواسون اسوت دال األسوإلح  الناريو ، لكون ف
 د  ي،ودد اخخورين  واملو  تو  بتوا   خةوةة. وملوا ووان تفوراد جوق  الودفاا انسورا قإلي ا،وزين 
مبسدا  دفاعق ، مبوا ل ذلو  املالجوو ايصون  والسر وا  املصوفح ، وسظوراً إىل املسواف  الكبوةة الو  

عتبو  اسوت دال األسوإلح   يفص   ني اجلنود واملتظاهرين عرب السقاج، لقن وا حاً ما إذا مت  واوس
الناري  ل مسظم هذ  احلاج . واملمارسو  الو  يتبس،وا جمووا  األمون انسورا قإلق  عإلو  طوول السوقاج 
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الذي يفص   ني إسرا ق  و زة ي ودها  اج  تخرى رتد ا املفو ق  السامق ، وهي يودل عإلو  
نقني جملرد اجشوتبا  تو وتود ة تن القوا  انسرا قإلق   الباً ما يست دل األسإلح  الناري   د فإلسةق

 .  5 وجما ي، منت،كً   ذل  املساية الدولق 
وش،د  الفو ة املشومول   والتقرير سيوادة وبوةة ل اسوت دال األسوإلح  الناريو  مون جمبو  جمووا   -12

األمووون انسووورا قإلق  ل إطوووار مكافحوووو  الشووو   ل الضوووف  ال ر قوووو ، و اتووو  ل  قموووا  الالج ووووني. 
سُفوووووذ  ل  وووووقم الفووووووار وا ووووودة مووووون توسوووووع  وووووارا  التفتوووووق   2016آب/ت سوووووةن  16 ففوووووي

واجعتقال، يذور تمما مشإلت ثالث وتا و  يا سو  جلوق  الودفاا انسورا قإلي. وجمود تفضوت هوذ  ال وارة 
إىل اشتباوا   وني جوق  الودفاا انسورا قإلي وفإلسوةقنقني. ول سفون القوول، جمُتو   مود ت وو هشو،  

آخوورين  رتووا، جموووا  األموون انسوورا قإلق . تمووا السووقد ت ووو هشوو، ، الووذي  فإلسووةقنقاً  32وتتووق  
يكوون لموو  سوووال اً، فقوود ُتتووق   رتوووا، جمنووا، موون اخلإلووو . وج يوجوود دلقوو  عإلووو  تسوو  ووووان  مل

يشك  خةراً  دجماً. وتود شاهد لإلمفو ق  السوامق  تن الو وع ووان هاد واً آسوذا  وتن الشوارا ووان 
 ،  منزل  لقتسرض ل الفور لةإليف ساري دون حتذير. فار اً عندما  ادر السقد ت و هش

، شكإلت  قما  الالج ني مسر اً ملا يزيد عإلو  سصو  امووا انتوا ا  2016ول عال  -13
. وتد  إتووووا ا  و ووووةة إىل فقوووودان  6 الوووو  يسوووورض اووووا فإلسووووةقنقون ستق وووو  اسووووت دال الووووذخةة احلقوووو 

ن البصوور. وتثووار  اموعووا  ينشووا ل اووال األطووراا وإىل إعاجمووا  دا موو  تخوورى، مبووا ل ذلوو  فقوودا
  0.22 قوو  انسسووان شوووا   إساا اسوت دال جموووا  األموون انسورا قإلق   نوواد  موون طوراس نروجوورن عقووار 

واملسووواية الدولقووو  الووو  ج  قوووز اسوووت دال   7 ووسووقإل  ملكافحووو  الشووو  ، منت،كوووً   وووذل  الإلووووا   الر قووو 
د . ويفقود مقوا ال  تجر وا املفو وق  السوامق  موع تفوراد األسإلح  الناري  إج ل  الو  مواج،و  خةور  و

من  قم الفووار و وقم الدهقشو  و قموا  تخورى لالج وني  وأن اسوت دال الوذخةة احلقو  يارسو   ج يوزال 
مسوووتمرة. وتعر وووت ووالووو  األموووم املتحووودة ن اثووو  ويشووو ق  الالج وووني الفإلسوووةقنقني ل الشووور  األوسوووا 

ل إساا اسووووت دال الوووووذخةة احلقووووو  امل ووووة لإل وووووزا موووون جاسووووو  السوووووإلةا   األسووووروا  تيضووووواً عوووون اجسشووووو ا
. وهوووذا اجسوووت دال املك ووو  لألسوووإلح  الناريووو  يإلقوووي  شوووكو   وووول مووودى امت وووال جمووووا   8 انسووورا قإلق 

 .   9 األمن انسرا قإلق  جلتزام،ا  ضبا النفن والتقإلق  من انتا ا  إىل تدىن  د
ش ال  إساا اجست دال  ة السوإلقم لألسوإلح  األجمو  وتعرب املفوض السامي سا قاً عن اس -14
. وعإل  الور م مون ذلو ، سو   مكتو  ينسوقيف الشو ون انسسواسق  مقتو  ثالثو  تشو ا،  10 فتكاً 

، 2016تيإلول/سوووووبتمرب  9آخووووورين ستق ووووو  اسوووووت دال يإلووووو  األسوووووإلح . ففوووووي  7 678وإتوووووا   
__________ 

  . 9 املبدت  www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspxاسظر   5 

  .www.ochaopt.org/content/monthly-humanitarian-bulletin-september-2016اسظر   6 

  .www.btselem.org/firearms/20151102_october_west_bank_demonstrationsاسظر   7 

  .www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/gaza-situation-report-161-162اسظر   8 

   .5 املبدت  www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspxاسظر   9 

   .26، الفقرة A/HRC/31/40اسظر   10 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
http://www.btselem.org/firearms/20151102_october_west_bank_demonstrations
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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مظوواهرة  ووالقرب موون  سووبق  امل ووال، جمُتوو  شوواب فإلسووةقة ل السادسوو  عشوورة موون السموور ل عإلوو 
السووقاج الفاتووو   وووني إسووورا ق  و وووزة شووور   وووقم الوووربين  سووود تن تتوووق  ل وج،ووو   قنبإلووو   ارجمووو . 

الةبقو  تن الوفوواة سا و  عوون ثقو  فووو  السووني  عإلو  القنبإلوو ، و قنوت ستووا ن الفحووو،وتمكون الس ووور 
ما  واول إرجواا القسرى. ويفقد التحقققا  ال  تجر ا املفو ق  السامق   أن الشاب ُتتق  عند
مو اً يقريبواً.  20جمذيف   اس مسق  لإلدموا تلقاهوا تفوراد يوا سون لقووا  األمون انسورا قإلق  عون  سود 
 وتفاد ت د الش،ود  أن اجلندي رمبا توب القنبإل  احلارجم  مباشرة  ا ا  الةف . 

ل وسإّلا األمني السوال الضووا  وجو  اخلصوو، عإلو  األخةوار الو  ينةووي عإلق،وا اسوت دا -15
. فإلووووا    11 الرتوووا، انسوووفن ي األسوووود عإلووو  يووود جمووووا  األمووون انسووورا قإلق  ل القووودس الشووورجمق 

الشوورط  انسوورا قإلق  يقضووي  ووأج ُيسووت دل الرتووا، انسووفن ي  وود األطفووال وتج ُيصوووب الةإلوويف 
متوس/يولقوو ، جمُتَوو    19فووذا النوووا موون الرتووا،  ا ووا  اجلووزا األعإلوو  موون اجلسووم. ومووع ذلوو ، ففووي 

لةبوووواخي البووووالال عشوووور سوووونوا   سوووود إتووووا ت  ل الصوووودر  رتاتوووو  إسووووفن ق  سوووووداا موووون  قووووي ا
م اً. و س  تجمووال شواهدين، فوبن تفوراداً ل جمووا  األمون انسورا قإلق  تطإلقووا  30إىل  25 مساف 

ال واس املسووق  لإلوودموا  ا ووا  تطفووال تووورب سووناً ووواسوا يرشووقوممم  احل ووارة. وتووود شوواهد لإلمفو ووق  
تفوراد  ورس احلودود تطإلويف رتاتوو  إسوفن ق  مباشورة تووب  قوي الوذي ُتتووق   السوامق  تن ت ود

ل تدر  واممار سريساً  سد خةوا  جمإلقإل . وُتتق  رجو  تيضواً ل ذراعو   رتاتو  إسوفن ق   سود 
 تن  اول إسقاذ الةف .

وجمد تعرب األمني السال عن اسش ال  إساا احلرمان التسسفي من احلقاة  سوب  عودل يقود   -16
اعدة الةبقووو  ومنوووع مقووودمي انسوووسافا  األولقووو  الفإلسوووةقنقني مووون يقووود  السوووالج إىل منفوووذي املسووو

. ويبودو تن هوذ  املمارسوا  ج يوزال  12 اا ما  املصا ني تو املشتب  ل جمقام،م  تإل  اا موا 
 . 13 مستمرة، ل است،ا  لإلمساية الدولق 

، ُتتوووق  فإلسوووةقة  ةإلووويف سووواري عإلووو  يووود جمووووا  األمووون 2016تيإلول/سوووبتمرب  30ول  -17
انسوورا قإلق  عنوود  وواجز جمإلنووديا. و سوود دجمووا يف جمإلقإلوو  وتووإلت سووقارة إسووساا يا سوو  لإل،ووالل األ وور 
الفإلسةقة إىل املنةق  لكن،ا مل يتمكن من التدخ   سب  إ ال  املسرب. وترّح ت د املسواعدين 

سامق  تس  اجم ب من  راس احلدود  املسرب لكن  يراجع  سد تن تش،ر ت ودهم الةبقني لإلمفو ق  ال
سوووال   ل وج،ووو . ور وووم تسووو  متّكووون مووون مشووواهدة اجلوووري  الوووذي ظووو  مإلقووو  عإلووو  األرض طووووال 

دجمققوو  الوو  جمضوواها هنووا ، فإلووم ُيسووم  لوو   تقوود  تي مسوواعدة طبقوو . وُمنسووت تيضوواً سووقارة  15  ال
الل األ ووور الفإلسوووةقة مووون اججمووو اب  سووود  اولت،وووا الوتوووول إىل إسوووساا ثاسقووو  يا سووو  جلمسقووو  ااووو

املصاب من جاس  احلاجز  القدس. ول وجمت يال ُيول الرج  متأثراً  بتا ت . ول  ال  تخورى، 
، جموال ت وود املسواعدين الةبقوني ل مجسقوو  ااوالل األ ور الفإلسووةقة 2016تيإلول/سوبتمرب  20ل 

__________ 

 .16، الفقرة A/71/364اسظر   11 
 .11املرجع سفس  تعال ، الفقرة   12 
  ج  .5 املبدت  www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspxاسظر   13 
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إسساا طف  ُتتق   ةإلويف سواري جمورب  وة سسوقم. ووثّقوت منظمو   إن جنوداً إسرا قإلقني منسو  من
إسووورا ق   وووة احلكومقووو  اعتووودااا  و وووةة مووون جمووووا  األمووون  -تطبووواا مووون تجووو   قوووو  انسسوووان 

 . 14 انسرا قإلق  عإل  طواجمم انسساا الفإلسةقنق 

 الحتجاز وسوء المعاملة -2 
يفع عدد الفإلسوةقنقني ايت وزين ل  س  املنظم   ة احلكومق  الفإلسةقنق  نالضمةن، ار  -18

سو ني  7 000إىل حنوو  2015س ني ل يشرين ال وا /سوفمرب  6 300الس ون انسرا قإلق  من 
فتووواًة.  13امووورتة و 51توووبقاً و 387، مبووون فوووق،م  15 2016ل ممايووو  شووو،ر يشووورين األول/توتوووو ر 

، ويُسووزى هووذا 2010سقوو  ويشووة التقووارير إىل تن هووذا السوودد هووو تووورب عوودد مسوو   منووذ  زيران/يو 
اجريفاا إىل ال ارا  املتكررة وعمإلقا  التفتق  واجعتقال ال  سفوذ ا جمووا  األمون انسورا قإلق  عإلو  

يووووزال مسظووووم  مووودى الفوووو ة املشوووومول   ووووالتقرير ل الضوووف  ال ر قوووو ، مبووووا ل ذلوووو  القووودس الشوووورجمق . وج
 . 16 ايفاجمق  جنق  الرا س  من 76ايت زين يقبسون ل س ون إسرا ق ، ل خر  لإلمادة 

. و سووو  مرووووز املقوووزان  17 مووون تتووو  امووووا ايت وووزين هوووم مووون  وووزة 350ويُوووذو ر تن  -19
حلقووو  انسسووان،  إلووال عوودد الصووقادين الووذين اعتقإلووت،م البحريوو  انسوورا قإلق  خووالل الفوو ة املشوومول  

و توووورب عووودد . وهوووذا السووودد هووو 18 طفوووالً  19توووقاداً، مبووون فوووق،م  155 وووالتقرير موووا ج يقووو  عووون 
عإلوووو  األجموووو . وتوووورّح تووووقادون لإلمفو ووووق  السووووامق  تممووووم يضووووةرون، عنوووود  2009ُمسوووو   منووووذ 

يووووجمقف،م ل البحووور، إىل سوووزا مال سووو،م والقفوووز إىل البحووور والسوووبا    ا وووا  الوووزور  انسووورا قإلي. 
وينةبيف هذ  األوامر ل  سض احلواج   وىت عإلو  الصوقادين الوذين ُيصوا ون  ةإلويف سواري. وتوودوا 

 م ُرنسون من اجيصال  أفراد تسرهم ومن اجستساس  مبحاٍل خالل مدة ا ت اسهم.تمم
 14ش صوواً موون سووكان  ووزة، مبوون فووق،م  50وإ وواف  إىل ذلوو ، اعُتَقوو  مووا يزيوود عإلوو   -20

طفاًل عإل  األجم ، وهم لاولون عبور السقاج الفاتو   وني  وزة وإسورا ق  تو عنود مسورب إيريوز. ول 
 43 اعُتَقو  رجو  يبإلوال مون السمور 2016آب/ت سوةن  10السامق ، ل   ال  رتد ا املفو ق 

م  اجستمواا إىل اجلنواح السسوكري لفوت   عاماً وان يرافيف ا نت  ل ر إل  لإلسالج ل إسرا ق . وجمد ا ه
ومل يُفرج عن  إج  سد ست  تيال  قرار من  كم  عسقالن. وجمد ترّح لإلمفو ق  السامق  تن تفراداً 

األموون انسوورا قإلق ، هووددو  خووالل ا ت وواس  مبنووع ا نتوو  موون يإلقووي السووالج الةوو  ل  يووا سني لقوووا 
 إسرا ق  إن مل يس ا مبا ُسَس  إلق  من  م.

__________ 

 .www.phr.org.il/en/israel-delays-investigations-attacks-healthcare-teamsاسظر   14 
 .www.addameer.org/news/joint-report-estimates-554-palestinians-arrested-october-2016اسظر   15 
 .33، الفقرة A/71/364اسظر   16 
 .www.addameer.org/statisticsاسظر   17 
 ترجمال مقّدم  من مروز املقزان.  18 

http://www.addameer.org/news/joint-report-estimates-554-palestinians-arrested-october-2016
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متوس/يولقوووو ، عإلوووو  التوووووا ، اعُتَقوووو  موووودير مكتوووو  الر يوووو   3 زيران/يوسقوووو  مث ل  15ول  -21
ا ي عنوود مسوورب إيريووز  وودعوى إسووااة الساملقوو  ل جمةوواا  ووزة ومتساجموود مووع  رسووامن األمووم املتحوودة ان وو

است دال منصبق،ما وحتوي  وج،و  مسواعدا  إسسواسق  لودعم اجل،وود السسوكري  لكتا و  القسوال. 
ويُوذور تن اياومو  جاريو  ل وإلتوا احلوالتني. ومل يوتمكن املودع  عإلق،موا مون اجسوتساس  مبحواٍل منووذ 

إلو  عإلو  يود مووظفني إسورا قإلقني خوالل  داي  اجسوتنةا ، وجمود يسّر وا  سو  تجموااموا لسووا املسام
 ا ت اسهم السا يف لإلمحاوم .

،  إلووال عوودد 2016ويشوورين األول/توتووو ر  2015ول الفوو ة  ووني يشوورين ال ووا /سوفمرب  -22
شو .. ور و  هوذا السودد رجممواً جمقاسوقاً  800الفإلسةقنقني املودعني رهن اج ت واس انداري حنوو 

 ، يُوذور تن إسورا ق  2000  ال اسقو   ل منتصو  عوال . وعشوق  اجستفا و2008منذ  دايو  عوال 
. ومنذ ذلو  التواريأ تتوب  اج ت واس انداري  19 فإلسةقنقاً رهن اج ت اس انداري 12تودعت 

يشووك  يارسووً  من، قووً  واسووس  النةووا ،  قووا يووود ا سوونوياً رهوون اج ت وواس انداري امل ووا  موون 
مون  9تن ضضوسوا لإلمحاومو ، ل است،وا  لإلموادة األش ا، دون تن ُيوجَّ  إلق،م تي  م  ودون 

الس،ووود الووودو  اخلوووا،  ووواحلقو  املدسقووو  والسقاسوووق  وملبووودت الةوووا ع اجسوووت نا ي لال ت ووواس انداري 
 . 20 الذي جيقز  القاسون الدو 

عامووووواً رهووووون  35، تودا  وووووالل وايووووود البوووووالال مووووون السمووووور 2016 زيران/يوسقووووو   13ول  -23
ست  تش،ر. وجمد يقرر ا ت اس ، شوأس  شوأن مجقوع األفوراد اخخورين يقريبواً، اج ت اس انداري ملدة 

ألسباب تمنقو   وة  وددة وعإلو  تسواس تدلو  سوري . ويشوّك  هوذا القورار م واًج فا وحاً ألسو  تودا 
رهوون اج ت وواس انداري ل القووول الووذي وووان مقوورراً انفووراج عنوو  فقوو   سوود جمضووا   عقو وو   السوو ن 

 زيران/يوسقووو ،  ووودت السوووقد وايووود إ ووورا اً عووون الةسوووال عإّلقووو   15شووو،ر. ول سووون  وسوووت  ت 14 ملووودة
يوموواً عقوو  التوتوو  إىل ايفووا  مووع السووإلةا  انسوورا قإلق . وموون املقوورر تن يُفوورج عنوو  ل   71  سوود

. وموون املستقإلووني اخخوورين الووذي ت وور وا عوون الةسووال خووالل الفوو ة 2016ووواسون األول/ديسوومرب 
تيإلول/سبتمرب  واألخوان  مد و مود  إلبول  22لقا ي  تُفرج عن  ل املشمول   التقرير، مال  ا

 . وج يزال يسس  فإلسةقنقني ضو وون 2016 من املقرر انفراج عن،ما ل واسون األول/ديسمرب 
إ را اً عن الةسال ل الس ون انسرا قإلق  وجمت تقا   التقرير، مبن فق،م ثالث  من الرجوال الوذين 

 عإل  ا ت اسهم انداري. ج يزالون لت ون 
و ووودًج مووون تن يبوووادر احلكومووو  انسووورا قإلق  إىل و وووع  ووود ملمارسووو  اج ت ووواس انداري،  -24

اختذ  خةوا  فدا يسدي  جمواسقن،ا ندراج  سض جواس  هذا النووا مون اج ت واس و وة  مون 
يبوووودو تن يارسوووو  . و  21 الققووووود انداريوووو  املووووأخوذة موووون سظووووال الةوووووارة احلووووا  ل جمواسقن،ووووا الساديوووو 

اج ت اس انداري يشم   شك  متزايد املواطنني انسرا قإلقني تيضاً،  قا  إلال عدد انسورا قإلقني 
__________ 

 .www.addameer.org/Campaign/stop-administrative-detentionاسظر   19 
  .www.btselem.org/administrative_detention/statisticsاسظر   20 
 .www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.749400اسظر   21 
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ش صوواً. وجموود سسووت سا وو  املوودعي  20الووذين تودعوووا رهوون اج ت وواس انداري ل السوون  املا ووق  
ج ت وواس السووال ل جإلسوو  اسووتماا عقوود ا جلنوو  ل الكنقسووت مسظووم األشوو ا، املووودعني رهوون ا

 . 22 نإرها قنين فإلسةقنقني انداري  و

 األطفال المحتجزون -3 
سووو إلت الفووو ة املشووومول   وووالتقرير سيوووادة وبوووةة ل عووودد األطفوووال املوجمووووفني. و سووو  منظمووو   -25

طفوالً فإلسوةقنقاً ل القودس الشورجمق  و ودها  671األمم املتحدة لإلةفول   يوسقسق  ، يسّرض لإلتوجمق  
. و سووو  نالضووومةن،  23 2016إىل تيإلول/سوووبتمرب  2015رين ال وووا /سوفمرب خوووالل الفووو ة مووون يشووو

 . 24 2016طف  فإلسةقة مودعني رهن اج ت اس ل مماي  يشرين األول/توتو ر  400هنا  
واسوووتمر  تيضووواً يارسووو  إيوووداا األطفوووال رهووون اج ت ووواس انداري. فقووود تفووواد  احلروووو   -26

طفوواًل ظإلوووا مووودعني رهوون اج ت وواس خووالل  15قوو  عوون الدولقوو  لإلوودفاا عوون األطفووال تن مووا ج ي
الفوو ة املشوومول   ووالتقرير دون تن يوّجوو  إلووق،م تي  موو ، سووت  موون،م ظإلوووا رهوون اج ت وواس انداري 

. و ّسوود  الوو   موود هشووإلمون، وهووو شوواب موون القوودس 2016يشوورين األول/توتووو ر  31 ووىت 
، 2015ووووواسون األول/ديسوووومرب   3 عاموووواً ويقبووووع ل السوووو ن منووووذ 17الشوووورجمق  يبإلووووال موووون السموووور 

يوموواً  ت،موو   22. ويشووة التقووارير إىل تسوو  تودا ل احلووبن اجسفوورادي ملوودة  25  وواج  ياثإلوو  و ووةة
الت ةقا لتنفقذ ه ول عإل  إسرا قإلقني وتس  ُ رل من  ق  ل اجستساس  مبحاٍل. وعندما تمر جماٍض 

رهون اج ت واس انداري مسوتندًة ل ذلو   انفراج عن   كفال ، تودعت  السإلةا   دًج مون ذلو  
إىل جمووواسني الةوووارة انسوورا قإلق . وتُفوورج عنوو   سوود سووت  تشوو،ر دون تن ضضووع ألي  اوموو   سووب  
اريكا ووو  جرروووو  مووووا. وضضوووع لال ت وووواس مخسوووو  تطفوووال آخوووورين لنشوووورهم يسإلققوووا  عإلوووو  وسووووا ا 

 .  26 التوات  اججتماعي اعُترب  ذا  طا ع حتريضي
، سإّلا الفرييف السام  املسة  اج ت اس التسسفي التا ع لألموم 2016سبتمرب ول تيإلول/ -27

املتحودة األ ووواا عإلوو  السقوووب الوو  يشوووب النظووال انسوورا قإلي لال ت وواس انداري وخإلوو. إىل تن 
. وموع ذلو ، ج يوزال  27 ا ت اس ت  من رال اهلل ل السادس  عشرة من السمر هو جمورار يسسوفي

 الص  رهن اج ت اس.
وجموود تعوورب املفوووض السووامي ل املا ووي عوون اسشوو ال  إساا الت قووةا  الوو  تُدخإلووت عإلوو   -28

القووواسون والسقاسووو  السامووو  والووو  يُوووراد مووون خالاوووا سيوووادة املووودة الووو  يقضوووق،ا ل السووو ن األطفوووال 
__________ 

 .www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.750123اسظر   22 

 ترجمال مقدم  من القوسقسق .  23 

 .www.addameer.org/statisticsاسظر   24 

 .www.dci-palestine.org/israeli_authorities_detain_palestinian_teen_without_chargeاسظر   25 

 .www.dci-palestine.org/facebook_posts_land_palestinian_teens_in_administrative_detentionاسظر   26 

 .A/HRC/WGAD/2016/24اسظر   27 
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. ول  28 وذلووو  جمبوو  اياومووو  و سوود انداسووو  عإلوو   ووود سوووواا -الفإلسووةقنقون ل القووودس الشوورجمق  
 14اج  عإل  األجمو  وثّقت،وا املفو وق  السوامق ، ُ كوم عإلو  تطفوال يو اوح تعموارهم  وني مثا   

سوون   السوو ن ملوودة يزيوود عإلوو  السوونتني ل املتوسووا  سووب  رشوويف احل ووارة،  قووا يراو ووت  16و
ش،راً. ولووج الت قوةا  الو  تُدخإلوت عإلو  التشوريسا  واملبوادة  39إىل  12عقو ا  الس ن من 

، ل او ت عقو ا  2015و 2014   السقاسا  السام  ل إسرا ق   ني عامي التوجق،ق  املتسإلق
. وج ظووت را ةوو  احلقووو  املدسقوو  ل  29 السوو ن عوون اجلرروو  سفسوو،ا موون شوو،رين إىل تر سوو  تشوو،ر

، سيادة وبوةة ل املودة 2015إسرا ق ، ال  درست م   هذ  احلاج   ىت واسون األول/ديسمرب 
الشرجمق  الفإلسةقنقون ل اج ت اس، األمور الوذي ي وة تيضواً يسوا ج   ال  يقضق،ا تطفال القدس

 .  30  ول سظال التفاوض لت فق  السقو   القا م عإل  اع افا  يُنتزا  انورا 
، وافووويف الربملوووان انسووورا قإلي عإلووو  يسووودي  القووواسون انسووورا قإلي 2016ول آب/ت سوووةن  -29

ني ال اسقووو  عشووورة والرا سووو  عشووورة مووون السمووور اخلوووا،  الشوووباب، الوووذي جيقوووز احلكوووم عإلووو  تطفوووال  ووو
 السوو ن ل  ووال إداسووت،م  اريكوواب تسووواا  ووددة موون اجلوورا م السنقفوو  اخلةووةة، مبووا ل ذلوو  القتوو  
السمد والقت  خةأ و اولو  القتو . ومبوجو  هوذ  التسوديال ، يُرجوأ جمضواا السقو و  فسإلقواً إىل  وني 

وا سن الرا س  عشرة. وتعرب املفووض السوامي عون يبإلال الةف  املدان  اريكاب جرر  من ذا  الن
اجسشوو ال موون تن هووذ  التوودا ة يت اهوو  موودى تهقوو  إعووادة يأهقوو  األطفووال وج وو  تن القوواسون 

يتسيف مع التزاما  إسرا ق  مبوج  القاسون الدو   استكشاا  ودا   لإلحوبن الوذي ج ركون  ج
 الإل وا إلق  ل  ال  األطفال إج ومالذ تخة. 

وعإلوو  الوور م موون تن السووإلةا  انسوورا قإلق  يةبوويف القوواسون عإلوو  األطفووال ل إسوورا ق  ول  -30
القووودس الشووورجمق  ايتإلووو ، فوووبن  قاسوووا  السقاسوووقني الوووذين جوووا وا  القووواسون لإلتصووودي ل رهووواب ي وووة 
شوووا   موون تن هووذا القوواسون سُقسووت دل  األسوواس  وود األطفووال الفإلسووةقنقني ل القوودس الشوورجمق  

و قز القواسني السسكري  الو  يةبق،وا إسورا ق  ل تجوزاا تخورى مون الضوف  ال ر قو  فسواًل .  31 ايتإل 
 الزج  األطفال الفإلسةقنقني دون ال اسق  عشرة من السمر ل الس ن. 

 العقاب الجماعي -4 
ُسووو إلت خوووالل الفووو ة املشووومول   وووالتقرير سيوووادة ل يارسووو  السقووواب اجلمووواعي الووو  يُستووورب  -31

جماسوسقوووو  و ظووووورة مبوجوووو  القوووواسون الوووودو . فقوووود اسووووتمر  إسوووورا ق  ل هوووودل منوووواسل  يارسوووو   ووووة
الفإلسوووةقنقني الوووذين يُوووزعم تمموووم سفوووذوا ه موووا   ووود إسووورا قإلقني ول ا ت ووواس ج وووامني منفوووذي 
اا موووا  املزعوووومني الوووذين جمُتإلووووا ملنوووع اأُلسووور مووون إجمامووو  مراسوووقم اجلنووواسة، وذلووو  وتووود ة عقوووا . 

__________ 

 .50، الفقرة A/HRC/31/40اسظر   28 

 .www.dci-palestine.org/east_jerusalem_teens_hit_with_harsh_sentences_for_throwing_stonesاسظر   29 

 .www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2016/02/Arrested-Childhood0216-en.pdfاسظر   30 

 .www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=12206اسظر   31 
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 41 ون انسسوواسق ،  إلووال عوودد املنوواسل الوو  جوورى هوودم،ا تو حتريزهووا و سوو  مكتوو  ينسووقيف الشوو
طفواًل. ول وجموت تووقا    89فإلسوةقنقاً، مبون فوق،م  218منوزًج، موا تدى إىل انخوالا القسوري لوو 

مون منفوذي اا موا  املزعوومني  27التقرير، واست السإلةا  انسرا قإلق  ج يزال حتت ز ج وامني 
 .  32 الذين جمُتإلوا

يقتصر السقاب اجلماعي عإل  اأُلسور املباَشورة ملنفوذي اا موا  املزعوومني فحسو . وج  -32
والوووذي تودى  2016 زيران/يوسقوو   8ففووي تعقوواب اا ووول املسووإل  الووذي جووّد ل يوو  ت قوو  ل 

من يراخق. السمو   204ملقاة تر س  إسرا قإلقني، تعإلن مكت  ر قن الوسراا انسرا قإلي عن إل اا 
سر املوسس  ملنفذي اا ما ، وما تعإلون عون يسإلقويف مجقوع ال اخوق. املمنو و  الصادرة لصاحل األُ 

لإلمققمووووني ل الضووووف  ال ر قوووو  ول  ووووزة موووون تجوووو  السووووفر إىل القوووودس وإىل إسوووورا ق  خووووالل شوووو،ر 
. وتعإلنت احلكوم  تيضاً تمما اختذ  يود ةاً عقا قواً  33 يرخق. 83 000رمضان، والبالال عددها 
يووراخق. عموو  مجقووع املققمووني ل  ووة سسووقم، وهووي القريوو  الوو  ينتمووي إلق،ووا مجاعقوواً يتم وو  ل إل وواا 

 .  34  سض منفذي اا ما  الفإلسةقنقني
واسووتمر  إسوورا ق  تيضوواً خووالل الفوو ة املشوومول   ووالتقرير ل إ ووال  جموورى وموودن  رمت،ووا   -33

سسوووقم ل الفووو ة وتووود ة عقوووا . فسإلووو  سوووبق  امل وووال، تُ إلقوووت املوووداخ  الر قسوووق  ال الثووو  لقريووو   وووة 
 سوووود تن جمتوووو  مقووووقم فإلسووووةقة طفوووواًل ل  2016آب/ت سووووةن  10 زيران/يوسقوووو  إىل  30 موووون

يومواً يووأثةاً وبووةاً ل  قوواة  40مسوتوطن  إسوورا قإلق  اوواورة. وتثّور منووع ولوووج املروبوا  إىل القريوو  ملوودة 
إلقو  لقةووع سسووم ، وتثّور  وجوو  خوا، ل سووة عمو  املصوواسع اي 27 000السوكان البووالال عوددهم 
مصنساً. وتود طاجمم يا ع جلمسق  ااالل األ ر الفإلسوةقة لإلمفو وق   30احل ارة، البالال عددها 

السووامق  تن منووع الوودخول إىل القريوو  يسووّب  ل يووأخةا  مةّولوو  ل يقوود  الرعايوو  الةبقوو  الةار وو ، 
وال ال ا قوو   قووا ا ووةر مقوودمو انسووسافا  األولقوو  فسوواًل إىل جمةووع مسووافا  شاسووس  فووو  األووو

 لنق  املر   إىل سقارا  انسساا املتوجمف  خارج القري . 
متوس/يولقو  تدى إىل وفواة  1وعق   ادث إطال  سار جّد عإلو  طريويف سوريس  اواورة ل  -34

إسرا قإلي، تعإلن ر وقن الووسراا انسورا قإلي عون نيودا ة جماسوق ن مشإلوت يةويويف منةقو  اخلإلقو   رمت،وا 
. وتعقبت هذا انجراا جمقوود شوديدة فُر وت عإلو  سوكان  35 ساون 700 000ال  يقةن فق،ا 

. ويبووودو تن اجسوووت دال اجسووو ايق ي لتووودا ة السقووواب  36 املنةقووو  خوووالل مسظوووم شووو،ر متوس/يولقووو 
 17اجلموووواعي يوووودخ   وووومن سقاسوووو  نالسصووووا واجلووووزرةن الوووو  تعإلن،ووووا وسيوووور الوووودفاا انسوووورا قإلي ل 

لسقا ق  املت ذة  د القرى الو  ينتموي إلق،وا منفوذو آب/ت سةن، وال  يقضي  تشديد التدا ة ا
__________ 

 مكت  ينسقيف الش ون انسساسق .ترجمال مقدم  من   32 
 .www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeCabinet090616.aspxاسظر   33 

 .www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeStart030716.aspxاسظر   34 

 سفن املرجع.  35 

 .www.ochaopt.org/content/hebron-governorate-movement-restrictions-5-july-2016اسظر   36 
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ووووالقرارا  الووو    -. وومووا تشوووار األموووني السووال، نإن جمووورارا  ان ووال   37 اا مووا  الفإلسوووةقنقون
وانجووورااا  الووو  يتم ووو  ل هووودل املنووواسل وان ةوووال الشوووام  لإل اخووووق.  -مشإلوووت جمةووواا اخلإلقووو  

 .  38 إىل مستوى السقاب اجلماعينيساجم  اخجا من الفإلسةقنقني األ رياا ويرجم  
ومووا فتووو السقاسووقون انسوورا قإلقون ينووادون  اختوواذ عقو ووا  مجاعقوو . فبسوود ه ووول  ووبطال   -35

، تعإلووون سا ووو  ر وووقن  إلديووو  القووودس، 2016يشووورين األول/توتوووو ر  9النوووار ل القووودس الشووورجمق  ل 
لسوكان القودس الشورجمق .  الذي يرتس تيضاً اإلن الت ةقا والبناا، عن وجم  مجقع  ةةا  البنواا

واجم ح تيضاً يقسوقم األ قواا الفإلسوةقنق  ل املدينو  وسقو  تفوراد ُتسور منفوذي اا موا  جمسوراً إىل  وزة 
. ول  39 السصوووين  وووىت ي وووةوا نسوووإلوو،م احلقووووا ن، مضوووقفاً تن ن وووزون اجلوووزر جمووود سفووود، ومل يبووويف إج

وجمت ياٍل، سف  ر قن  إلدي  القدس تن يكون هوذا الورتي يسورّب عون السقاسو  البإلديو  الر قو .  وة تن 
 املفو ق  السامق  لقن اا تي َعإلم  أي إجرااا  اخُتذ  ل وجمت ياٍل  د سا   ر قن البإلدي . 

قووووواب مث إن احلصوووووار انسووووورا قإلي املتواتووووو ، الوووووذي يشوووووّك  تيضووووواً شوووووكالً مووووون تشوووووكال الس -36
اجلموواعي، ج يووزال يُققّوود متتووع سووكان  ووزة  ةا فوو  واسووس  موون  قووو  انسسووان، مبووا فق،ووا احلوويف ل  ريوو  

. وموا فتووو احلصووار يشوّك  عووامالً موون السواموو   40 التنقو  فضووالً عوون  قووجم،م اججمتصووادي  واججتماعقوو 
،  41 ل املا و   41.7  الر قسق  الو  ي وذي األسمو  انسسواسق  ل  وزة، إىل جاسو  مسودل البةالو  املريفوع

ل  82، ول توفوا الشوا ا  خصوتواً   42 ل املا و   57.6و ات  ل تفوا الشباب عمومواً  
ل  47ل املا و  مون سوكان  وزة دون خوا الفقور، ل  وني يواجو  سسوب   40. ويسوق  سهواا  43 املا و  

 . 44 ال ذا ياملا   من اأُلسر املسقشق  مستويا  متوسة  إىل شديدة من اسسدال األمن 
، ف،ي 2014و قنما ُس    سض التحّسن ل مستويا  الصادرا  والواردا  منذ عال  -37

فإلسوةقة يون ُدمور   65 000يظ  دون املستويا  املسوّ إل  جمبو  فورض احلصوار. وج يوزال حنوو 
، يسقشوون ل  الو  2014مناسام تو ُتحلقوت فوا ت ورار فاد و  خوالل األعموال السدا قو  ل عوال 

 .  45 د ستق   يوات  الققود املفرو   عإل  دخول مواد البناا واسسدال التموي  الدو يشر 
__________ 

-www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Liberman-unveils-new-carrot-and-stick-policy-for-Westاسظووووووووووووور   37 

Bank-Palestinians-464360 ؛www.haaretz.com/israel-news/1.724089و ،www.ynetnews.com/articles/ 
0,7340,L-4843007,00.html. 

-www.unsco.org/Documents/Statements/MSCB/2008/Security%20Council%20Briefing%20اسظر   38 

%2012%20July%202016.pdf. 

 .www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.746987اسظر   39 

 .40، الفقرة A/HRC/31/44؛ و28، الفقرة A/71/364اسظر   40 
 .www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ22016E.pdfاسظر   41 
 .http://gisha.org/updates/5483اسظر   42 

-www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-monitoring-reportاسظر   43 

to-the-ad-hoc-liaison-committee-september-2016. 
 .www.ochaopt.org/content/gaza-two-years-2014-hostilities-august-2016اسظر   44 

 .www.ochaopt.org/content/gaza-crossings-operations-status-monthly-update-september-2016اسظر   45 
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وخالل الف ة املشمول   التقرير، ُس   يراجع وبة ل ينق  األش ا، من  زة وإلق،ا عورب  -38
وهووو املسوورب الو قوود لألشوو ا، الوورا بني ل املوورور إىل إسوورا ق  والضووف  ال ر قوو  و وواجمي السووامل.  - إيريووز

واسداد الو ع يفاجمماً ستق و  ان وال  الوذي يكواد يكوون مسوتمراً ملسورب املسوافرين ل رفو  مون جاسو  
 . السإلةا  املصري  ومتس  األردن  رفض  ال خق. لفإلسةقة  زة  املرور عرب جسر الإلقن 

وج ُيسوووم  لإلموووواطنني الفإلسوووةقنقني اخلوووروج مووون  وووزة عووورب إيريوووز إج عإلووو  تسووواس اموعووو   -39
 قق  مون املسواية. وعإلو  الور م مون التقوارير الو  يتحودث عون اريفواا امووا عودد يوراخق. اخلوروج 

، فبن السودد احلقققوي لألشو ا، الوذين ي وادرون  وزة  46 الصادرة من تج  السفر من  زة عرب إيريز
. ول ممايوو  شوو،ر يشوورين 2016ل املا وو  ل النصوو  األول موون عووال  15عوورب املسوورب اخنفووض  نسووب  

. ومتقوووو   47 األول/توتوووو ر  إلوووال متوسووووا مسووودل اخلوووروج الشوووو،ري تدىن مسوووتوياي  منوووذ سوووونتني يقريبووواً 
السوووإلةا  انسووورا قإلق  إىل اجمتنووواا عووون يقووود  تي تسوووباب يوووربر جمووورارا  الووورفض الووو  يت وووذها. ول 

 ج  سادرة يتإلق  مقدمو الةإلبا  مسإلوما  يفقد  أن جمرارا  الرفض يستند إىل نتسباب تمنق ن. ا
تموا املر وو  الووذين يبح ووون عوون السووالج خووارج  وزة، فقوود  إلووال متوسووا سسووب  طإلبووا  الوودخول  -40

. ويشوك  هوذا الورجمم تدىن مسودل 2016ل املا   فقا خالل عوال  70عرب إيريز ال   ظقت  املوافق  
 . وخوووووالل الفووووو ة مووووون وووووواسون ال ا /ينووووواير إىل تيإلوووووول/ 48 2009فقووووو  ُسووووو   منوووووذ  زيران/يوسقووووو  موا

، ت ةإلوووت السووإلةا  انسووورا قإلق  تيضووواً حنووو سصووو  ال اخوووق. الوو  واسوووت منحت،وووا ل 2016 سووبتمرب
 . 49 يرخق. 3 700و 3 500السا يف لباع  و ار فإلسةقنقني، وال  ي اوح عددها  ني 

، 2016قووود ل السووإلةا  الفإلسووةقنق  تيضوواً. ففووي يشوورين األول/توتووو ر ويوو ثر هووذ  الق -41
مون وبوار املسو ولني ل ااق و  السامو   12يُذور تن السإلةا  انسرا قإلق  تل وت يوراخق. اخلوروج لوو 

لإلشوو ون املدسقووو  الفإلسووةقنق ، تي تن مجقوووع موووظفي امل سسووو  يقريبوواً مشإل،وووم املنووع مووون السووفر ر وووم 
 . 50  دوس  ل ينسقيف  رو  املسافرين عرب املسا ر انسرا قإلق الدور الر قسي الذي ي

ويإلقووت املفو ووق  السووامق  شووكاوى موون موودافسني عوون  قووو  انسسووان  صووو، الققووود  -42
، ُمنسوت مدافسو  عون  قوو  انسسوان 2016املفرو   عإل  ينقإل،م عورب إيريوز. فمنوذ آذار/موارس 

عوالج مورض السورطان ألسوباب تمنقو ، وذلو  عإلو  عامواً مون السبوور ملواتوإل   52يبإلال مون السمور 
 الر م من تمما واست يتمتع  استمرار   خق. لإل روج ألسباب طبق .

__________ 

 .2016ترجمال مقدم  من ااق   السام  لإلش ون املدسق  الفإلسةقنق ، يشرين األول/توتو ر   46 

-www.ochaopt.org/content/decline-number-palestinians-leaving-gaza-including-humanitarianاسظوووور   47 

staff-and-patients. وجماعدة  قاسا  سشاط مسا ر  زة التا س  ملكت  ينسقيف الش ون انسساسق ، 

صوووووووح  الساملقووووووو ، التقوووووووارير الشووووووو،ري  املتسإلقووووووو   ب الووووووو  املر ووووووو  مووووووون جمةووووووواا  وووووووزة لإلفووووووو ة مووووووون اسظووووووور منظمووووووو  ال  48 
، ركووووون اجطوووووالا عإلق،وووووا ل السنووووووان التوووووا   2016إىل يشووووورين األول/توتوووووو ر  2015ال وووووا /سوفمرب  يشووووورين

www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html. 

  اسظر   49 
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/Security_blocks/Security_blocks_factsheet_designed.pdf. 

 .http://maannews.com/Content.aspx?id=773634اسظر   50 

http://www.ochaopt.org/content/decline-number-palestinians-leaving-gaza-including-humanitarian-staff-and-patients
http://www.ochaopt.org/content/decline-number-palestinians-leaving-gaza-including-humanitarian-staff-and-patients
http://www.ochaopt.org/content/decline-number-palestinians-leaving-gaza-including-humanitarian-staff-and-patients
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ويوو ثر الققوووود املفرو ووو  عإلووو  التنقوو  تيضووواً ل عمإلقوووا  املنظموووا  انسسوواسق ، مبوووا فق،وووا األموووم  -43
لةإلبوووا  احلصوووول عإلووو  املتحووودة. ففوووي ممايووو  الفووو ة املشووومول   وووالتقرير،  إلوووال مسووودل الووورفض الشووو،ري 

ل املا ووووو ، مقا ووووو  مسووووودل رفوووووض  52يوووووراخق. اخلوووووروج مووووون  وووووزة اخلاتووووو  مبووووووظفي األموووووم املتحووووودة 
 32 ُ ورل 2016. ول النصو  األول مون عوال 2015ل املا   ل املتوسا خالل عوال  3 يت اوس مل

طإلبووووا م موظفوووواً فإلسووووةقنقاً ل األمووووم املتحوووودة ومنظمووووا   ووووة  كومقوووو  دولقوووو  موووون إمكاسقوووو   ديوووود 
 . 51 ش،راً وذل   قرار من ووال  األمن انسرا قإلي 12لإلحصول عإل  يراخق. جديدة ملدة 

 انعدام المساءلة في سياق األعمال العدائية -5 
يواتووإلت خووالل الفوو ة املشوومول   ووالتقرير تعمووال عدا قوو   وودودة النةووا   ووني اجملموعووا   -44

ا اسفوو  املفوووض السووامي يوود  سوواجموس اخلةوور  شووأن املسووإلح  الفإلسووةقنق  والقوووا  انسوورا قإلق . وموو
إطووال  اجملموعووا  املسووإلح  الفإلسووةقنق  تووواريأ  ووة موج،وو  موون منوواطيف آهإلوو   السووكان  ا ووا  
منووواطيف مدسقووو  ل إسووورا ق . ول الوجموووت سفسووو ، ج يوووزال هنوووا  شووووا   إساا مسوووأل  موووا إذا واسوووت 

سووورا قإلي يت وووذ اج تقاطوووا  الضوووروري  اا موووا  انسووورا قإلق  متناسوووب  تو موووا إذا ووووان اجلاسووو  ان
 .  52 الكفقإل  مبنع وجموا إتا ا  ل تفوا املدسقني

وي دي اسسدال املساال  عن اجست،اوا  املا ق  لإلقاسون الدو  حلقو  انسسان والقواسون  -45
الدو  انسسا  املريكب  من الةرفني إىل يأجقن النزاا. فبسد مضوي سونتني عإلو  يصواعد األعموال 

. وجموود فُتحووت حتقققووا  جنا قوو  ل  53 سدا قوو  ل  ووزة، ج يووزال حتققوويف السدالوو  تمووراً تووس  املنووالال
ل املا وو  موون احلوووادث املبإلووال عن،ووا  شووأن است،اوووا  مزعوموو  لإلقوواسون الوودو  انسسووا   9تجموو  موون 

زال والقوواسون الوودو  حلقووو  انسسووان، مبووا ل ذلوو  املووزاعم املتسإلقوو   اريكوواب جوورا م  وورب، وج يوو
اسسوودال التحقققووا  واملسوواال  موون جاسوو  السووإلةا  انسوورا قإلق ، ووووذل  اسسوودال سووب  اجستصوواا 

 املدسق  ويسويض الضحايا، يشكالن مصدراً لقإليف  الال. 
ول آخوور حتووديا تووادر عوون املوودعي السووال السسووكري جلووق  الوودفاا انسوورا قإلي  شووأن  -46

 آب/ ‘ن اجلُوووووورا الصووووووامد‘ل عمإلقوووووو  ناحلوووووووادث اجسووووووت نا ق  الوووووو  يُووووووزعم تممووووووا  صووووووإلت خووووووال
مإلفاً  80 ، جمرر املدعي السال السسكري تن يُ إليف، دون فت  حتققيف جنا ي، حنو 2016 ت سةن

، الوو  خإلصووت إىل تن  54 إ ووافقاً واسووت جموود سظوور  فق،ووا آلقوو  التققووقم انسوورا قإلق  لتقصووي احلقووا يف
عووون وجوووود تسوووباب مسقولووو   األعموووال املسنقووو  املنسوووو   إىل جوووق  الووودفاا انسووورا قإلي ج يكشووو 

 . 55 لالشتبا  ل  دوث سإلو  ُجرمي
__________ 

 .50اسظر احلاشق    51 

 52  A/71/364. 

 53  A/71/364. 

-http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/IsraelGaza2014/Pages/Israel-Investigation-of-Allegedاسظر   54 

Violations-of-Law-of-Armed-Conflict.aspx. 

 .www.law.idf.il/163-7596-en/Patzar.aspxاسظر   55 
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 المدافعون عن حقوق اإلنسان -6 
استمر  السإلةا  انسورا قإلق  خوالل الفو ة املشومول   والتقرير ل مضوايق  املودافسني عون  -47

وختوويف،م. وج يوزال اجعتقواج   -الفإلسةقنقني وانسرا قإلقني عإل   ود سوواا  - قو  انسسان 
، شووّنت 2016يشوورين األول/توتووو ر  26،دا النشووةاا الفإلسووةقنقني  وجوو  خووا،. ففووي يسووت

جموووا  األموون انسوورا قإلق   ووارة عإلوو  منووزل السووقد تووالح اخلواجوو ، منسوويف احلمإلوو  الشووسبق  ملقاوموو  
اجلدار، وتوجمفت  فقما يبدو  سوب  سشواط  وسضوو ل تماسو  الإل نو  الفإلسوةقنق  لإلمقاطسو  وسوح  

منووذ  وودا  السقو ووا . ومل يُسإلوون الووُت،م املزعوموو  املنسووو   إلقوو ، ومل ُيسووم  لوو ،اجسووت مارا  وفوورض 
اجست واب ل منتص  يشورين ال وا /سوفمرب،  اجيصوال مبحواٍل تو  وأفراد تسوري . ويواجو  سشوةاا 
آخرون، مبن فق،م عقس  عمرو وفريد األطرش، ل اخلإلق ، ُ ماً جنا قً   سب  سشاط،م ل اوال 

انسسان، ل  ني ج يزال عماد ت و مشسق  الذي وثّويف عمإلقو  إعودال خوارج سةوا  القضواا  قو  
 . 56 ل اخلإلق ، يتسرض لإلت،ديد عإل  موجمع التوات  اججتماعي فقسبو 

، 2015وُيسوووت،دا تيضووواً منظموووا  يشوووار  ل  وووال  دولقووو . فمنوووذ تيإلول/سوووبتمرب  -48
ة مووون مصوووادر ا،ولووو . ويشوووم  تسوووالق  فت وووت م سسووو  ناحلووويفن يتسووورض لإلمضوووايق  املسوووتمر  موووا

املضايق  سشر مسإلوما  خاط   عن امل سس  ل تفوا اجلم،ور ووسا ا انعالل وا ام،ا  سوا 
، يإلقوو  موودير م سسوو  ناحلوويفن ل تورو ووا، الووذي يروووز 2016التصووّرا املووا . ففووي شووباط/فرباير 

توو  موون ج،ووا  ا،ولوو . ويستقوود تيضوواً عإلوو  الوودعوة لوودى ايكموو  اجلنا قوو  الدولقوو ،  ديوودا   الق
م سس  ناحليفن تن هذ  املمارسا  يدخ  ل سةا   إل  إسرا قإلق  نُيأسس  وُمربا  ويول  متوياًل 

 . 58 . ويإلقت منظما  فإلسةقنق  تخرى، مبا فق،ا ناملقزانن  ديدا  ياثإل  57 جقداًن
ة. ففووي متوس/يولقوو ، ويواجوو  منظمووا   قووو  انسسووان انسوورا قإلق  تيضوواً  وو وطاً متزايوود -49

تتدر الكنقست نجماسون الشفافق  اخلا،  املنظما   ة احلكومق ن. ور م التسمق ، فكما تشار 
األمووني السووال نيسوواهم والقوواسون  ل  ق وو  منوواخ يُنووزا فقوو  الشوورعق  عوون األسشووة  الوو  يضووةإلع فووا 

ل السوا يف مون . وجمد  ذر املفوض السامي وعدة مقررين خاتني  59 منظما   قو  انسسانن
التوووأثة السوووإل  اوووذا القووواسون عإلووو  احلقوووز املتووواح لإلم تموووع املووود  ل إسووورا ق  واألرض الفإلسوووةقنق  

 .  60 ايتإل  وتماون تخرى

__________ 

 .www.btselem.org/press_releases/20160901_btselem_volunteer_life_threatenedاسظر   56 

-www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1026-al-haq-under-attack-staffاسظر   57 

members-life-threatened. 
 +www.mezan.org/en/post/21475/Al+Mezan+Condemns+Continued+Death+Threats+to+Staffاسظووور   58 

Members+and+Calls+on+the+International+Community+to+Intervene. 
 .39اسظر احلاشق    59 
 .www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54319#.WCXEZS196M9اسظر   60 

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1026-al-haq-under-attack-staff-members-life-threatened
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1026-al-haq-under-attack-staff-members-life-threatened
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1026-al-haq-under-attack-staff-members-life-threatened
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وجموود عووّزس سعموواا وسقاسووقون إسوورا قإلقون وبووار هووذا األثوور السووإل  موون خووالل يصوورلا م  -50
، 2016ي يشووورين األول/توتوووو ر السإلنقووو  الووو  يسووويا إىل توووورة منظموووا   قوووو  انسسوووان. ففووو

يسر ت منظم  ن تسقإلمن انسرا قإلق  ا ما  شديدة الإل،   ل تعقواب إ اطو  إعالمقو  جمودم،ا 
موودير املنظموو  إىل اإلوون األموون. وجموود تداسووت ش صووقا   ووارسة، مبوون فق،ووا ر ووقن الوووسراا واملم وو  

عوا ر وقن اج وتالا احلواوم الدا م نسرا ق  لدى األمم املتحدة، عإلناً يصرفا  مودير املنظمو . ود
. ول وجمووت يوواٍل يإلقوو  السووامإلون ل منظموو  ن تسووقإلمن  61 إىل تن ُيسووح  منوو  اجلنسووق  انسوورا قإلق 

 ديوودا . ويشووسر املفوووض السووامي  ووالقإليف موون تن خةوواب الش صووقا  الساموو  يسوواهم ل  ق وو  
 اوووال  قوووو   ق ووو  يتسوووم  قموووع متزايووود ويُنظووور فق،وووا إىل منظموووا   قوووو  انسسوووان والنشوووةاا ل
 انسسان ل إسرا ق  وأهداا مشروع  لإلت،ديد والسن  من جاس  السناتر القومق .

 السلطات الفلسطينية -باء 
، وهوووووذ   62 ج يوووووزال السالجموووووا   وووووني السوووووإلة  الفإلسوووووةقنق  والسوووووإلةا  ل  وووووزة متوووووويرة -51

 .  63 الفإلسةقنق  ايتإل اجسقساما  ما سالت يقّوض ا  ال  قو  انسسان و ايت،ا ل األرض 
، اسضوووومت  كوموووو  دولوووو  فإلسووووةني إىل سووووبع مساهوووودا  يتسإلوووويف ملقووووو  2014ول عووووال  -52

انسسوووان. وعمإلقووو  توووقا   التقوووارير الدوريووو  املةإلووووب يقووودر،ا إىل  تإلووو  هق وووا  املساهووودا  املسنقووو  
ريوور املقوودل إىل جاريوو  ل الوجمووت الووراهن. ويسكوون التقريوور الووذي ُت وورس  شووأس  تووورب يقوودل، وهووو التق

الإل ن  املسنق   القضاا عإل  التمققز  د املرتة، آراا اجملتمع املد  وااق   املستقإل  حلقو  انسسان ال  
وشواروت فق،وا منظموا  اجملتموع  2016مُجست من خالل استشارة وطنق  ُعقود  ل شوباط/فرباير 

 . وجمد يّسور  ااق و  هوذ  اجستشوارة املد  من جمةاا  زة والضف  ال ر ق ، مبا ل ذل  القدس الشرجمق
وذل   دعم من اجملتمع الدو ، مبوا فقو  املفو وق  السوامق . ويشو ع املفووض السوامي احلكومو  عإلو  

 تن يوات  عإل  هذا الن،ن القا م عإل  احلوار والتشاور مع مجقع اجل،ا  تا ب  املصإلح . 

 الضفة الغربية -1 

  املشرواانفراط ل است دال القوة والقت   ة  
رتووود  املفو وووق  السوووامق  عووودداً مووون اجدعوووااا  املتسإلقووو   وووانفراط ل اسوووت دال القووووة  -53

، 2016آب/ت سوةن  18والقت  خارج سةا  القضاا عإل  يد جمووا  األمون الفإلسوةقنق . ففوي 
جمُتوووووو  عنصووووووران يا سووووووان لإلم سسوووووو  األمنقوووووو  الفإلسووووووةقنق   سوووووود يسر وووووو،ما لةإلوووووويف سوووووواري خووووووالل 

،ا جموووا  األموون الفإلسوووةقنق  ل البإلوودة القدروو  موون مدينوو  سووا إلن. ول القوووول اعتقوواج  شوونت  إلوو 
املوووا ، سفوووذ  هوووذ  القوووا   وووارة وجمتإلوووت اثنووني مووون املشوووتب  فووم املزعوووومني ل ظوووروا  امضووو . 

__________ 

 .www.haaretz.com/israel-news/1.748609اسظر   61 

 .www.ichr.ps/en/1/6/1941/ICHR-21st-Annual-Report.htmاسظر   62 
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آب/ت سوووةن اعتقإلوووت جمووووا  األمووون الفإلسوووةقنق  مشوووتب،اً  ووو  ثال ووواً، هوووو ت ووود  وووالوة،  23 ول
موون السمور. وتووود ت ود تفووراد تسوري  لإلمفو ووق  السوامق  تن السووقد  وا ا ل الشوورط  ل اخلمسوني 

 الوة يسّرض لإلضرب املربح تثناا اعتقال  ل منزل . مث اجمتقد إىل الس ن اجلديد ل سا إلن،  قا 
يُزعم تن تفراداً يا سني لقوا  األمن الفإلسةقنق  اممالوا عإلق   ر اً إىل تن فار  احلقاة. وتود تح  

ولون وبووار، مبون فووق،م  وواف  مدينوو  سووا إلن. وي وود تووورة جل وو  الضووحق  يناجمإلت،ووا هوذ  الروايوو  مسوو  
وسووا ا التواتوو  اججتموواعي اجعتووداا  الضوورب الشووديد الووذي يسووّرض لوو  السووقد  ووالوة. وتذسووت 
السوإلة  الفإلسوةقنق  فوووراً  تشوكق  جلنوو  لإلتحققويف ل هووذا احلوادث الووذي يشوك  فقمووا يبودو عمإلقوو  

ا. ووجموووت توووقا   التقريووور، مل يكووون املفو وووق  السوووامق  جمووود يإلقوووت تي إعووودال خوووارج سةوووا  القضوووا
 مسإلوما   شأن ستا ن التحققيف. 

عامواً،  رتوا،  21، جمُت  عادل جرادا ، البالال من السمور 2016 زيران/يوسق   7ول  -54
جمووووا  األمووون الفإلسوووةقنق  الووو  داهوووت  إلووودة السوووقإل  احلارثقووو  مشوووال الضوووف  ال ر قووو . وجمووود تتوووق  

جووورادا   سقوووار سووواري ل الف وووذ وهوووو ل طريقووو  إىل السمووو  عنووودما تطإلقوووت جمووووا  األمووون  السوووقد
الفإلسووةقنق  الووذخةة احلقوو  عإلوو   شووود واسووت جموود  وودت  رشووق،ا  احل ووارة. وجموود يووول فقمووا يبوودو 
 سب  سزي   اد. وتعإلن  اف  جنني فت  حتققيف ل احلادث ل القول سفسو . وعإلموت املفو وق  

 فإلسةقنقني تن التحققيف ج يزال جارياً.السامق  من مس ولني 

 التوجمق  واج ت اس التسسفقان  
شوووكوى  264خوووالل الفووو ة املشووومول   وووالتقرير، يإلقوووت ااق ووو  املسوووتقإل  حلقوووو  انسسوووان  -55

يتسإلوويف ملووواج  ا ت ووواس يسسووفي ل الضوووف  ال ر قووو . واسوووتمر  املفو ووق  السوووامق  تيضووواً ل يإلقوووي 
اج ت وووواس التسسووووفقني عإلووو  يوووود جموووووا  األمووون الفإلسووووةقنق  الوووو  يقوووارير عوووون يارسووووا  التوجمقووو  و 

يسوووووت،دا  األسووووواس تفوووووراداً ينتموووووون إىل اموعوووووا  املسار ووووو  تو إعالمقوووووني ومووووودوسني ينتقووووودون 
 .  64 السإلةا  الفإلسةقنق 

شكوى يتسإليف ملاج  ا ت اس مل متت   فق،ا  71ووثّقت ااق   املستقإل  حلقو  انسسان  -56
قنق  ألموور جمضووا ي  ووانفراج عوون املت،مووني. ول  وواج  و ووةة، يإلتوو  جموووا  جموووا  األموون الفإلسووة

األموون الفإلسووةقنق  عإلوو  تموور انفووراج الصووادر عوون ايكموو  ويسموود إىل اعتقووال سفوون الشوو . موورة 
 . 65 تخرى  ت،م  جديدة

و دثت وا ودة مون احلواج  الو   سود هوذ  املمارسو ، والو  رتود ا املفو وق  السوامق ،  -57
عنووودما جووورى اعتقوووال فإلسوووةقة عإلووو  يووود ج،ووواس امل وووا را  السامووو   2016آب/ت سوووةن  18ل 

 سوووب  نمجوووع تمووووال لصووواحل مجسقووو   وووة مرخصووو ن. وتووورح الرجووو  لإلمفو وووق  السوووامق  تن املووووظفني 
التا سني جل،واس امل وا را  توودوا لو  موراراً، خوالل اسوت وا  ، تمموم  وة م،تموني  أسشوةت  وطإلبووا إلقو  

__________ 

 املستقإل  حلقو  انسسان.ترجمال مقدم  من ااق     64 
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آب/ت سوةن، تتودر   25 أن يت إلو  عون تسشوةت،ا السقاسوق  ل اجلامسو . ول تن يقنع شقققت  
 كمووو  تموووراً  وووانفراج عنووو ، ولكنووو  اعُتقووو  مووون جديووود فوووور  ووواوس   ووواب اخلوووروج مووون مبوووا  ج،ووواس 

تيإلول/سوووووبتمرب ر وووووم تن  1امل وووووا را  السامووووو . ومل يقووووودَّل إىل النا ووووو  السوووووال تو إىل ايكمووووو   وووووىت 
يوون. عإلوو  واجوو  يقوود  املقبوووض  2001لسوون   3جوورااا  اجلزا قوو  رجمووم موون جموواسون ان 34 املووادة

تيإلول/سوووبتمرب، تُديووون  وووو ن ووو  سوووالح  وووة مووورخ.ن.  4سووواع . ول  24عإلقووو  إىل  كمووو  خوووالل 
تيإلول/سبتمرب، ا تف      باط ل ج،واس امل وا را   7ور م تن ايكم  تمر   بطال  سرا   ل 

إىل  ووني  صوووام عإلوو  إذن  ووانفراج عنوو  موون مقوور اجل،وواس ل الساموو  لقووول آخوور، وذلوو  فقمووا يبوودو 
 تيال تخرى.  10تيإلول/سبتمرب تُفرج عن ، ولكن  ظ  يتسرض لإلمضايق  ملدة  8اهلل. ول  رال
وواتإلت املفو ق  السامق  رتد  واج  يسورض فق،وا فإلسوةقنقون لالعتقوال  وأمر مون  واف   -58

لسووال تو  ديوود األموون القووومي، وذلوو  دون وجووود سقوو   ققققوو  املدينوو   ووُت،م يتسإلوويف  ووانخالل  النظووال ا
. وخوالل الفو ة املشومول   والتقرير، وثّقوت ااق و  املسوتقإل  حلقوو   66  توجق  ُ م ر قو  تو إجوراا  اومو 

. وسوإلا  67  ال  من هذا القبقو ، تي موا يقا و  سيوادة طفقفو   املقارسو  موع السون  السوا ق  88انسسان 
ل وجموت سوا يف األ وواا عإلو  مسوأل  اج ت واس انداري ل فإلسوةني الوذي ركوون تن املفووض السوامي 

يستمر ملدة ست  تش،ر دون مراجس  من جمَب  جماٍض. ويشوسر املفووض السوامي  والقإليف إساا هوذ  املمارسو  
 . 68 ال  تتبحت يشك  إجراًا رويقنقاً يست،دا النشةاا ل املسار  

  ري  التسبة والت مّع السإلمي  
 وووواحليف ل  ريوووو  التسبووووة واحلوووويف ل  2003يسوووو ا القوووواسون األساسووووي الفإلسووووةقة لسووووال  -59

الت مووع السووإلمي. ومووع ذلوو ، اسووتمر  املفو ووق  السووامق  ل يإلقووي يقووارير منتظموو  عوون إعالمقووني 
ومدافسني عن  قو  انسسان ومسار ني سقاسقني ل الضف  ال ر ق  يتسر ون لالعتقال والت،ديد 

ع اض عإل  سقاسوا ا. فقود وثّويف  وي   سب  استقادهم لإلسإلة  الفإلسةقنق  تو اجواملضايق  والت
شووكوى موون هووذا القبقوو  رفس،ووا إعالمقووون  وود  90ملروووز الفإلسووةقة لإلتنمقوو  واحلريووا  انعالمقوو  ا

جموا  األمن الفإلسةقنق  خالل الف ة املشمول   التقرير، مبا ل ذل  شكاوى يتسإليف   ارا  ُشّنت 
 . 69 و  ز مسدا م وا ت اسهم واستدعا ،م لالست واب عإل  مناسام

ُدعوي ايوامي وا و  احلوزال  2016آب/ت سوةن  23ول وا دة من هوذ  احلواج ، ل  -60
نجراا لقاا عإل  إ دى القنوا  التإلفزيوسق  وذل  لإلحديا عن التويرا  السقاسق  وما يبدو تسو  

الووذي يُووزعم تسوو  جمُتوو  عإلوو  يوود جموووا  األموون إعوودال خووارج سةووا  القضوواا يسوورض لوو  ت وود  ووالوة 
الفإلسوووةقنق  ل سوووا إلن. وتوووود ايوووامي لإلمفو وووق  السووووامق  تن ثالثووو  تفوووراد يوووا سني جل،ووواس األموووون 

__________ 

 ج يزال ينةبيف ل الضف  ال ر ق . 1954جماسون منع اجلرا م األرد  لسال   66 
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الوجما ي ايصإلوا    ل اجستديو وهددو   اجعتقال إن مل رتنع عون إجوراا الإلقواا. ول وجموت ج ويف 
 تيإلووول/ 1ارا  ساريوو  عإلوو  منزلوو . ول عقوو 10موون سفوون القووول تطإلوويف رجووالن مسووإلحان تو وور موون 

سبتمرب، وّج،ت املفو ق  السامق  رسوال  خةقو  إىل وسيور الداخإلقو  تعر وت فق،وا عون اسشو ااا إساا 
هوذا احلووادث. وذووور الوووسير ل رد  تن التحققوويف ل هووذا احلووادث متواتوو . و ووىت منتصوو  يشوورين 

 ق . ، مل يتإليف املفو ق  تي مسإلوما  إ اف2016ال ا /سوفمرب 
ويتضوومن جموواسون السقو ووا  األرد  السوواري ل دولوو  فإلسووةني ت كاموواً فضفا وو  يتسإلوويف  الووذل  -61

والقوووودح والتحقووووة تو  سووووّ  املوووووظفني السمووووومقني والش صووووقا  الساموووو ، وهووووي ت كووووال يسووووت دم،ا 
 ، تداست  كم  الصوإل 2016يشرين األول/توتو ر  3السإلةا  الفإلسةقنق  لتقققد  ري  التسبة. ول 

ل رال اهلل فإلسوووةقنقاً  اريكا ووو  جررووو  نذل السوووإلة  السامووو ن و كموووت عإلقووو   السووو ن ملووودة ثالثووو  تشووو،ر 
مث  2014من جمواسون السقو وا  األرد . ويُوذور تن املوت،م ووان جمود اعُتقو  ل عوال  191مبوج  املادة 

 إلسةقنق . تُفرج عن   كفال  وذل   سب  سشر يسإلقيف ل الفقسبو  يُزعم تس  تساا لإلققادة الف
ويوووووووربهن ردة فسووووووو  السوووووووإلة  الفإلسوووووووةقنق  عإلووووووو  إ وووووووراب سفوووووووذ  املسإلموووووووون ل شوووووووباط/  -62
عإل  يقإل. احلقز املتواح ملمارسو  احلويف ل  ريو  التسبوة واحلويف ل الت موع السوإلمي.  2016 فرباير

، مل يتسوورض  سووض 2016آذار/مووارس  7شووباط/فرباير وال اسقوو  ل  23ففوي مناسووبتني، األوىل ل 
 وي إلوووق،م لالعتقوووال واج ت ووواس أل وووراض اجسوووت واب لوووقاًل فحسووو ،  ووو  ُمنوووع سووووا  املسإلموووني

احلافال  وشروا  النقو  تيضواً مون سقو  املسإلموني إىل رال اهلل ل  اولو  ملنوع ا ت واج،م السوإلمي 
خووارج مكايوو  ر اسوو  احلكوموو . ووثّقووت املفو ووق  السووامق  تيضوواً  وواج  ا ت ووز  فق،ووا جموووا  

 ةاجمووووا  هويوووو  املسإلمووووني وتسووووزلت،م  ووووالقوة موووون وسووووا   النقوووو  السمووووومي ملنووووع األموووون الفإلسووووةقنق  
مشوواروت،م ل املظوواهرا . وتثووار  املفو ووق  السووامق  هووذ  الشوووا   لوور قن الوووسراا ش صووقاً ول 

 رسال  خةق ، لكن،ا مل يتإليف تي رد  ىت اخن. 

 السن  املمار س عإل  املرتة  
ايتإلووو  مسوووتويا  متسوووددة مووون السنووو  والتمققوووز. ول  يواجووو  املووورتة ل األرض الفإلسوووةقنق  -63

، سوووإّلةت املقوووررة اخلاتووو  املسنقووو  مبسوووأل  السنووو  املموووار س عإلووو  املووورتة، ل 2016تيإلول/سوووبتمرب 
تعقوواب سيار ووا القةريوو ، األ ووواا عإلوو  اجستشووار الواسووع لألشووكال املت إل إلوو  موون السنوو  املمووار س 

والووزواج املبكوور والسنوو  اجلنسووي،  مبووا يشووم  اج تصوواب  مبووا ل ذلوو  السنوو  املنووز  -عإلوو  املوورتة 
والووو  تتوووبحت،  سوووبما ج ظتووو  املقوووررة اخلاتووو ،  -وسوووفاح ايوووارل  ونالقتووو   اسوووم الشوووران 

 . 70 نم س   ل سقا  اج تالل الذي طال تمد ن
وج يوجوود إ صووااا  موثوجموو  عوون ن وواج  القتوو   اسووم الشووران ل الضووف  ال ر قوو ، لكوون  -64
 ووق  السووامق  يشووسر  ووالقإليف إساا ال  وورا  املوجووودة ل القوواسون والوو  يفسوو  اجملووال لإلت ا ووي عوون املفو 

والوذي يقضوي  بل واا  كوم  ودد  2014هذ  احلاج . ور م األمر الر اسي الصادر ل تيار/مايو 
__________ 

 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20584&LangID=Eاسظر   70 
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موووون جموووواسون  98يتسإلوووويف  ت فقوووو  السقو ووووا  ايكووووول فووووا عإلوووو  مووووريك  نجوووورا م الشووووران  املووووادة 
  ل 99    ج يزال القضاة يتمتسون  سإلة  يقديري  واسس  لتةبقيف األسباب امل ففو   املوادةالسقو ا

 31 . ول  الوو  رتوود ا املفو ووق  السووامق ، تتوودر   كموو  ل سووا إلن  توواريأ 71 نجورا م الشووران
سون  جمتو  سوجتو   48 كماً  الس ن ملدة سنتني فقا مليف رجو  يبإلوال مون السمور  2016تيار/مايو 
عوون شوورف ن. وج وو  القا ووي تن اجلووا  تجموودل عإلوو  اريكوواب اجلرروو  نل سووورة  ضوو  سوواين  ندفاعوواً 

عن عم   ة  يف وعإل  جاسو  مون اخلةوورة تيتو  اجملوة عإلق،وان واسوتفاد املودان مون ختفقو  السقو و  
  اعتبار تن عمإلق  القت   دثت جمب   دا سفاذ األمر الر اسي. 98مبوج  املادة 

 عقو   انعدال  
 يُنفووذ تي  كووم  انعوودال ل الضووف  ال ر قوو  خووالل الفوو ة املشوومول   ووالتقرير. وج يووزال مل -65

ر قن دول  فإلسةني ُيصر عإل  عدل التصدييف عإل  عقو ا  انعدال، عإلماً تن القاسون األساسوي 
يشووو ط يوجمقوووع الووور قن لتنفقوووذ تي  كوووم  انعووودال. وموووع ذلووو ، ج يوووزال ايووواوم يصووودر ت كامووواً 

، تتووودر  ايكمووو  اجلنا قووو  ل ترلوووا  كمووواً 2015وووواسون األول/ديسووومرب   29فوووي  انعووودال. ف
  انعدال ل  يف رج  تدين  اريكاب جرر  جمت . وهذا القرار هو  القاً جمقد اجست ناا.

 غزة -2 

 احليف ل احلقاة  
 31ففوي ش،د  الف ة املشمول   التقرير است نافاً م ةاً لإلقإليف لسمإلقا  انعدال ل  زة.  -66

، تُعوودل ثالثوو  رجووال تدينوووا  اريكوواب جرروو  جمتوو . وجموود سُفووذ  ت كووال انعوودال 2016تيار/مووايو 
هووذ  دون موافقوو  ر ووقن دولوو  فإلسووةني، تي تممووا يشووك  است،اووواً لإلقوواسون الفإلسووةقة وإسكوواراً حلوويف 

لودو  اخلوا، من الس،د ا 6من املادة  4الفرد ل تن ينتفع  السفو تو  ب دال السقو    اسظر الفقرة 
، تعإلنوووت وتا ووو  القسوووال  اجلنووواح 2016شوووباط/فرباير  7. ول  72  ووواحلقو  املدسقووو  والسقاسوووق  

السسوووكري حلمووواس  عووون إعووودال ت ووود عناتووورها  سوووب  نسووووا السوووإلو  وانخوووالل  ووواألخال ن. 
وإ اف  إىل يقارير يتحدث عن سوا املسامإل  والسوزل ل السو ن ألو ور مون سون ، يبودو تن عمإلقو  

ال سُفووذ  خووارج سةووا  القضوواا ألن القوورار الووذي يسووتند إىل الشووريس  اختذيوو  هق وو  جمضووا ق  انعوود
 . 73 عسكري  يا س  لكتا   القسال وج يشك  جزااً من النظال القضا ي الر ي ل  زة

وموووا سالوووت  وووواوم  وووزة ُيصوووودر ت كامووواً  انعوووودال. فحسووو  املروووووز الفإلسوووةقة حلقووووو   -67
 كمووواً  انعووودال جريكووواب جووورا م يشوووم   19املشووومول   وووالتقرير  انسسوووان، تووودر خوووالل الفووو ة

__________ 

 _www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Executive_summary_study_called_honourاسظووووووووور   71 

killings_Palestine.pdf. 
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20037&LangID=Eاسظر   72 
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القتوو  والتسوواون مووع تطووراا مساديوو . وجموود توودر  عشوورة موون هووذ  األ كووال  انعوودال عوون  وواوم 
عسووكري ، ل است،ووا  لإلقوواسون الوودو  الووذي لظوور  اوموو  املوودسقني تمووال  وواوم عسووكري . ويووراود 

ا واسوت اياوموا  املدسقو  والسسوكري  ل  وزة يسوتول املفو ق  السامق  شكو  جدي   وول موا إذ
 املساية الدولق   شأن اياوم  السادل .

جمضوووت  كمووو  ل  2016يشووورين األول/توتوووو ر  5ول وا ووودة مووون هوووذ  القضوووايا، ل  -68
خان يوسن  بعدال امرتة تُدينت  قتو  سوج،وا. وتفواد  ج،وا  يا سو  لإلمفو وق  السوامق  ومكإلفو  

 ووأن املوورتة املسنقوو  مل يتمتووع خووالل  اومت،ووا ملق،ووا الكاموو  ل اجسووتساس  مبستشووار  رتوود القضووق  
جمووواسو  وتن ايكمووو  مل ينظووور ل األسوووباب امل ففووو  املمكنووو ، وحتديوووداً ل ادعووواا املووورتة تمموووا واسوووت 

 يتسرض  استظال لالعتداا البد  والإلفظي من جاس  سوج،ا.
عامواً ل  39ةقة مون الزوايودة يبإلوال مون السمور ، يول فإلسو2016شباط/فرباير  17ول  -69

مروز شرط  دير البإل   ُسقد  ضور  لالست واب. وادعت الشرط  تس  يول  سب  ظروا توحق   
وووان يسووا  من،ووا جمبوو  يوجمقفوو ، وهووو مووا تسكريوو  تسووري . واملفو ووق  السووامق  لقسووت عإلوو  عإلووم  ووأي 

 حتققيف فُت  ل هذا احلادث  بذن من السإلةا  ل  زة.

 اج ت اس التسسفي والتسذي  وسوا املسامإل   
اسوووووتمر  جمووووووا  األمووووون ل  وووووزة ل يارسووووو  اعتقوووووال األشووووو ا، وا ت ووووواسهم يسسوووووفاً،  -70

دون  موو  ل  سووض احلوواج . وجموود رتوود  املفو ووق  السووامق   الوو  رجوو  موون اجلبإلقوو  ل  وذلوو 
 وودعوى نإسووااة  2016اير ووواسون ال ا /ينوو  24احلاديوو  وال الثووني موون السموور، اعتقإلتوو  الشوورط  ل 

اسووووت دال التكنولوجقووووان. و سوووود اعتقالوووو  ملوووودة يووووومني ل امووووع عرفووووا  لإلشوووورط ، سُقوووو  إىل مروووووز 
انتالح والتأهق   قا ظ  هنا  ملدة ست  تش،ر دون تن يوج  إلق   م  ر ق  ودون تن يقودل 

 إىل  كم . 
ودعووون ل احلووبن اجسفوورادي ويإلقووت املفو ووق  السووامق  تيضوواً يقووارير يتحوودث عوون تفووراد ي -71

وعوون  وواج  سوووا مسامإلوو ، مبووا ل ذلوو  اج ت وواس املةووول مووع منووع اجيصووال واجعتووداا الإلفظووي 
البد . ول  اج  و ةة، ينقو  ايت وزون مون مرفويف إىل آخور، موا جيسإل،وم عر وً  تو ور لسووا  تو

 املسامإل  واج ت اس التسسفي. 
ج،وواس األموون الووداخإلي ل رفوو   ووا ةاً ل ج،وواس  ، اعتقوو 2016تيإلول/سووبتمرب  25ول  -72

امل ا را  السام  وعضوواً ل  روو  فوت  لتساوسو  موع السوإلةا  ل رال اهلل. ول وجموت توقا   التقريور،  
وووان هووذا الشوو . ج يووزال مودعوواً ل احلووبن اجسفوورادي ل مرفوويف يووا ع جل،وواس األموون الووداخإلي ل 

يومواً إ وافقاً،  60النقا و  السسوكري تمور  ا ت واس  ملودة  زة. وجمد عإلمت املفو ق  السامق  تن ووق  
وهووي يشوووسر  ووالقإليف إساا التقوووارير الوو  يتحووودث عووون يسر وو  لإلضووورب ولإلتسووذي   اسوووت دال تسوووإلوب 

 خالل است وا  ، ما يشك  است،اواً ملبدت  ظر التسذي  وسوا املسامإل .  الشب 
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جمبو  اموعوا  مسوإلح  اوا اريبوواط وروار س اج ت واس التسسوفي وسووا املسامإلو  تيضواً مون  -73
مووع السووإلةا  ل  ووزة لكن،ووا  ووة يا سوو  اووا. وجموود رتوود  املفو ووق  السووامق   الوو  رجوو  موون ديوور 

حلمإلوووو   2016 زيران/يوسقوووو   18عاموووواً اعتقإلتوووو  وتا وووو  القّسووووال ل  29الووووبإل  يبإلووووال موووون السموووور 
كتا   القّسال لفو ة سال اً  ة مرخ.. وجمد ظ  ل اج ت اس مع منع اجيصال ل  قم يا ع ل

لسواعا  طويإلو . مث سقو   الشوب يناهز األسبوعني ويسرض لإلضرب ولإلتسذي   اسوت دال تسوإلوب 
 إىل س ن يا ع جل،اس األمن الداخإلي،  قا تذن ووق  النقا   السسكري  تمديد ف ة ا ت اس . 

عني ل و س  ترجمال مقدم  من السإلةا  ل  زة، وان عودد السو ناا وايت وزين املوود -74
مرفقوووواً لال ت وووواس امل جمووووت  يسووووم   18املروووووز الر قسووووي ل تووووالح والتأهقوووو  ل مدينوووو   ووووزة ول 

سوو ني و ت ووز.  2 000نالنظووارا ن  يووديرها الشوورط  املدسقوو  ل  تإلوو  تحنوواا جمةوواا  ووزة، حنووو 
ومووووون يبسوووووا  القووووودرا  ايووووودودة جل،ووووواس القضووووواا، البقووووواا فووووو ا  طويإلووووو  ل اج ت ووووواس السوووووا يف 

، موا ي وة تيضواً شووا    شوأن ظوروا اج ت واس ل هووذ  النظوارا   واجوتظوا  داخو  لإلمحاومو
 املرافيف ال  يف ض تمما مسدة لال ت اس امل جمت. 

 احليف ل  ري  التسبة، واحليف ل  ري  يكوين اجلمسقا  والت مع السإلمي  
يتسإلووويف ملريووو  التسبوووة  تفووواد املرووووز الفإلسوووةقة لإلتنمقووو  واحلريوووا  انعالمقووو   وووأن احلالووو  فقموووا -75

. وموع ذلو ، وثّويف املرووز  74 2015مقارسً  مبا واست عإلقو  ل عوال  2016حتسنت سوعاً ما ل عال 
 إىل آب/ 2015است،اوووووووواً ل  وووووووزة ل الفووووووو ة مووووووون يشووووووورين ال وووووووا /سوفمرب  30موووووووا ج يقووووووو  عووووووون 

، ويتسإلوويف مسظم،ووا  اسووتدعاا تووحفقني ويوووجمقف،م وا ت وواسهم ويسووذيب،م وإسووااة 2016 ت سووةن
عامواً اعتقإلتو  ووالو  األمون  29مسامإلت،م. ورتد  املفو ق  السوامق   الو  توحفي يبإلوال مون السمور 

وظوو  ل اج ت وواس ملوودة يووول  سوود تن ادعووت السووإلةا  تسوو   2016تيإلول/سووبتمرب  1انسوورا قإلق  ل 
سوووري  ل وسوووا ا التواتووو  اججتمووواعي. ويوووذور تن تفوووراد ووالووو  األمووون عمووودوا إىل جموووال  نشووور وثوووا يف 

  وز  اسووو   ايمووول وهايفو  النقووال ومتسإلقايوو  الش صوق  األخوورى خووالل مودة اعتقالوو . ول ممايوو  
املةوواا، تُفوورج عنوو  دون تن يوجوو  إلقوو  تي  موو   اريكوواب جرروو  جنا قوو . وادعوو  تسوو  خضووع لسوووا 

 اج ت اس، ويسرض لإلضرب ولإلتسذي   است دال تسإلوب الشب . املسامإل  وهو ل 
وج يزال الفإلسةقنقون ل  وزة يتسر وون لإلمضوايق   سوب  رتي،وم تو استموا ،م السقاسوي.  -76
اخُتة  منسيف احلمإل  اجست ا ق  حلرو  فت  ل  إلدة  وة سو،قال  2016آب/ت سةن  29ففي 

عو  مون الرجوال املإل موني يوذور تمموم ينتموون شر  خان يوسن مث يسرض لالعتوداا مون جاسو  امو 
إىل  وواس. ول سفوون القووول يإلقووت مرشووح  عإلوو  جما موو  فووت  ل  إلديوو   ووة سوو،قال  ديوودا  عوورب 

يشورين  17مكاملا  هايفق  ورسا   خةق  تادرة عن رجو  يوزعم تسو  ينتموي تيضواً حلمواس. ول 
ديودا  مون مسو ولني وبووار ل وسارة ، يوذور تن جمقاديواً وبوةاً ل فووت  يإلقو   2016األول/توتوو ر 

 الداخإلق  وووال  األمن انسرا قإلق  ل عالجم   شب،  التحريض  د السإلةا . 
__________ 
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وإ ووووواف  إىل ذلووووو ، منسوووووت جمووووووا  األمووووون ل  وووووزة اجتماعوووووا  سوووووإلمق  عووووودة وفرجمت،وووووا  -77
فرجمووووت  2016آب/ت سوووةن  16 اسوووت دال القووووة. ول  الووو  رتوووود ا املفو وووق  السوووامق ، ل 

اجلامسووو .   ووورلاعتصووواماً سظمووو  موظفوووون صامسووو  األجمصووو  ينتموووون إىل فوووت  داخووو   جمووووا  األمووون
 واعتدى تفراد من الشرط  ومن  راس تمن اجلامس  عإل  عدد من املشاروني ل اجعتصال. 

 الستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
خالل السنوات السبع الماضية، وثقت المفوضية السامية انتهاكات متكررة جسويمة  -78
حقووووق اإلنسوووان علووو  يووود جميوووع الجهوووات المتحملوووة للمسوووؤولية فوووي األرض الفلسوووطينية ل

المحتلووة، ول سوويما علوو  يوود السوولطات اإلسوورائيلية، وأبلغووت عوون تلوو  الحووالت  ومووا فت ووت 
المفوضووية تقوودم معلومووات تفعوويلية عوون الكيفيووة التووي يسوواام بهووا اإلفووالت موون العقوواب فووي 

التووي يغوووذي بهووا انعوودام المسوواءلة موون الجوووانبين دورات  انتهاكووات حقوووق اإلنسووان والكيفيووة
  ولووم يبووذل الطرفووان سوووى  75 جديوودة موون العنووف والعووراع بووين اإلسوورائيليين والفلسووطينيين

جهوووداا قليلووةا إلرسوواء المسوواءلة وإتاحووة النتعوواا موون النتهاكووات الماضووية والحاليووة للقووانون 
ن، باسوتثناء حالوة الجنودي اإلسورائيلي الوذي الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقووق اإلنسوا

اتُّهوووم بارتكووواب جريموووة قتووول فوووي الضوووفة الغربيوووة  وحتووو  فوووي تلووو  الحالوووة، دعوووا بعووو  كبوووار 
المسؤولين والسياسيين في إسرائيل إل  وقف المحاكمة أو إلو  العفوو عون الجنودي إن ثبتوت 

عمووال العدائيووة التووي   وقوود فتحووت السوولطات اإلسوورائيلية بعوو  التحقيقووات فووي األ 76 إدانتوو 
، لكون تحقيوا العدالوة ل يوزال أموراا صوعا المنوال، باسوتثناء حالوة 2014جدت في غزة فوي 

واحدة صدر فيها قرار إدانة بارتكاب جريموة نهوا  ولح وت المفوضوية السوامية توداوراا فوي 
 حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة خالل السنوات القليلة الماضية  

ورغم التراجع الملحوظ فوي النتهاكوات المسوجلة، فوإلن اإلفوالت مون العقواب ل يوزال  -79
يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلا باإلجراءات المتخوذة مون جانوا السولطات الفلسوطينية فوي  
كوول موون غووزة والضووفة الغربيووة  وكمووا تبووين الحووالت المعروضووة فووي اووذا التقريوور، ل تتوووافر سوووى 

ن نتووائا التحقيقووات التووي عووادةا مووا تعلوون عنهووا السوولطة الفلسووطينية  ففووي معلومووات يووحيحة عوو
 غزة، ل تتوافر إل معلومات قليلة عن تحقيقات جارية بشأن انتهاكات القانون الدولي 

ول يمكن الحديث عن سيادة القانون عنودما ت ول انتهاكوات حقووق اإلنسوان دون  -80
سووووؤولية التزاماتهووووا الدوليووووة  ول يمكوووون عقوووواب وعنوووودما تتجااوووول الجهووووات المتحملووووة للم

الحديث عن عدالة عندما ُيحرم ضحايا النتهاكات من سبل النتعاا  ول يمكن تحقيوا 
 السالم في غياب العدالة وسيادة القانون 

__________ 
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ومستقلة ونزيهوة وفعالوة فوي جميوع  أن تعجل بفتح تحقيقات جنائية ياملة  ت  
الحوادث التي يؤدي فيها تدخل موظفي إنفاذ القانون إل  وفيوات أو إصوابات فوي صوفوا 

 الفلسطينيين، بما في ذل  "المنطقة المقيد الوصول إليها" في غزة؛
أن تكفوول عوودم اسووتخدام األسوولحة الناريووة إل لوودفع خطوور محوودق يهوودد   ب  

والمتنواع عون اسوتخدام تلو  األسولحة كتودبير لمكافحوة الشوغا بالموت أو بإلصابة خطورة 
وأن تضوومن مسوواءلة المكلووف بإلنفوواذ القووانون المسووؤول عوون جميووع الحوووادث التووي تنطوووي 
علوو  السووتخدام غيوور الضووروري لنسوولحة الناريووة أو للقوووة؛ وأن تكفوول أيضوواا تجهيووز أفووراد 

 عل  استخدام أسلحة أقل فتكاا؛ قوات األمن بالمعدات الكافية وتدريبهم تدريباا كافياا 
أن تعطي ألفراد األمن تعليمات واضحة بتقديم المساعدة األولية لنفراد الوذين   ج  

 تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المساعدين الطبيين من إسعاا المعابين؛
لي وفووي سووياق األعمووال العدائيووة فووي غووزة، أن تكفوول احتوورام القووانون الوودو   د  

اإلنسووواني، وبخاصوووة مبووواد  التمييوووز والتناسوووا والحيطوووة، وتضووومن المسووواءلة عووون جميوووع 
 النتهاكات الجسيمة، بما يشمل المسؤولين في مناصا القيادة؛

أن تكفوول احتوورام حقوووق المحتجووزين، وأن تتحقووا موون أنهووم ل يخضووعون   ه  
 أفراد أسرام؛للتعذيا أو سوء المعاملة وتضمن لهم إمكانية التعال بمحاميهم و 

أن تعجووول بوضوووع حووود لممارسوووة الحتجووواز اإلداري وبتوجيووو  الوووتهم إلوووو    و  
 األفراد المحتجزين حالياا في إطار ن ام الحتجاز اإلداري أو اإلفراج عنهم؛

أن تكفوول معاملووة جميووع األطفووال دون سوون الثامنووة عشوورة معاملووةا تراعووي   س  
إل كموالذ أخيور، وألقعور فتورة زمنيوة ممكنوة  المراعاة الواجبة وتمتنع عون احتجوازام سنهم

 وألغراض التأايل فحسا؛
أن تعجل بفتح تحقيا يوامل وفعوال فوي جميوع ادعواءات التعوذيا تجريو    ح  

 اي ة مستقلة ونزيهة؛
أن تنهي فوراا جميع ممارسوات العقواب الجمواعي، بموا فوي ذلو  الحعوار   ط  

ق الموودن والقوورى واحتجوواز الجثووامين  المفووروض علوو  غووزة، وعمليووات اوودم المنووازل وإغووال
 كتدابير عقابية؛

أن تكفوول احتوورام الموودافعين عوون حقوووق اإلنسووان وحمووايتهم، فووي كوول موون   ي  
 إسرائيل واألرض الفلسطينية المحتلة، وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة 
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أن تتحقا من أن اسوتخدام القووة يتسوا فوي جميوع الحوالت موع المعوايير   ت  
 الدولية لحقوق اإلنسان؛

أن تكفل التحقيا في ادعاءات انتهاكات حقووق اإلنسوان بموا يتوافوا موع   ب  
 المعايير الدولية؛

أن تنهووي الحتجوواز التعسووفي، بمووا فووي ذلوو  ممارسووة الحتجوواز المتكوورر   ج  
اإلداري بوووودلا موووون توجيوووو  الووووتهم، وأن تعموووود إلوووو  توجيوووو  الووووتهم إلوووو  جميووووع  والحتجوووواز

 المحتجزين بهذه الطريقة أو اإلفراج عنهم؛
أن تكفوول احتوورام وحمايووة وإعمووال الحووا فووي حريووة التعبيوور والوورأي والحووا   د  

 في حرية التجمع السلمي وأن تلغي جميع القيود غير القانونية من قوانينها المدونة؛
أن تكفوول عوودم التسووامح مووع العنووف الممووار، علوو  الموورأة، بوسووائل منهووا   ه  

من قانون العقوبات لستبعاد إمكانية التخفيف في حالت "القتل تحت  99 تعديل المادة
 مسم  الشرا"؛

أن تعلوون وقفوواا اختياريوواا رسوومياا لتنفيووذ أحكووام اإلعوودام كخطوووة أولوو  نحووو   و  
عل  البروتوكول الختياري الثواني الملحوا بالعهود الودولي إلغاء عقوبة اإلعدام، وأن تعّدق 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 السلطات الحاكمة والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة -جيم 
 يوصي المفوض السامي السلطات والمجموعات المسلحة في غزة بما يلي: -83

وبخاصووووة مبوووواد  التمييووووز أن تكفوووول احتوووورام القووووانون الوووودولي اإلنسوووواني،   ت  
 والتناسا والحيطة، وتضمن المساءلة عن النتهاكات الجسيمة؛

أن تعلن وقفاا اختيارياا لتنفيذ أحكام اإلعدام، وتتحقا من أن جميع الذين   ب  
تشملهم حالياا إجراءات قضائية، وبخاصة في قضايا يمكن أن تنطبا فيهوا عقوبوة اإلعودام، 

 ا يتفا مع المعايير الدولية؛يتمتعون بمحاكمة عادلة بم
أن تعجوول بووالتحقيا فووي جميووع حوووادث الوفوواة فووي مرافووا الحووبس التابعووة   ج  

 لقوات األمن والمجموعات المسلحة التابعة لها؛
أن تكفوووول عوووودم تعوووورض أحوووود لالحتجوووواز التعسووووفي والعووووزل فووووي السووووجن   د  

 خضوع  للتعذيا وسوء المعاملة؛ أو
وإعمال الحا فوي حريوة التعبيور والحوا فوي حريوة  أن تكفل احترام وحماية  ه  

تكووووين الجمعيوووات والتجموووع السووولمي، بموووا فوووي ذلووو  حوووا العووواملين فوووي وسوووائل اإلعوووالم 
 والمن مات غير الحكومية في الضطالع بأنشطتهم دون مضايقة 


