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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة واألربعون

 2020آذار/مارس  20 -شباط/فرباير  24

 من جدول األعمال  7و 2البندان 

اةتحرردة السررا قة  قرروق اإلنسرران التقريررر السررملوو ة وألررة األ رر  
 وتقارير اة وألقة السا قة واأل ني العام

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراألي العربقة احملتلة األخرى 

 12/1-ودإ 9/1-تمل قذ قرارو جملس حقوق اإلنسان دإ  

 *تقرير   وألة األ   اةتحدة السا قة  قوق اإلنسان  

 موجز  
التقريييرو واييو التقرييير الريياذ عتيير اليي ة اقدمييمل مدو ييس األميي  ا ت ييد  ال ييام س يغطييه ايي ا  

 1و الديي   ا متييد  ميين 12/1-و   9/1-حلقييوا اسا ييان عيين اند يي  سييرارة إلنيين دقييوا اسا ييان   
. ويقييدحمل  ييس عامييس عيين دالييس دقييوا 2019اتييرين األول/توتييو ر  31 ىل  2018اتيرين الريياذ/اوفمرب 

ض الدن ط ن س ا تنسو وي نط الضوء  وجمل خاصو عنى اقنص احل يز ا يدذ والق يو  اسا ان يف األر 
ا درو س عنى احلق يف دريس التعبري ويف دريس التجمي  ال ينمه واييوين ايمع ياي. ويتضيمن التقريير 
اوص اي موجهس  ىل ايهاي ا  ؤولس الرئ   س ا عن سو واه ديومس  سرائ ل وديومس  ولس فن طني 

 طاي يف غز .وال ن
 

__________ 

  النهائه لتضم نمل تددث ا  تجداي.ُسدحمل ا ا التقرير  عد ااقضاء ا وعد  *
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  قد ة -أولا  

و  س عاميس 12/1-و   9/1-يعرض ا ا التقريرو ا قدحمل عماًل  قرارة إلنن دقوا اسا ان    -1
 2018اتيرين الرياذ/اوفمرب  1عن دالس دقوا اسا ان يف األرض الدن ط ن س ا تنيس يف الدي   ا متيد  مين 

 والتقريييييير يلتد يييييي ل يتنييييياوللنقيييييرارين ا يييييي وورين تعيييييال و  وفقييييياً و  .2019اتيييييرين األول/توتيييييو ر  31  ىل
 سرائ لو  وصدها سنطس االديتاللو وايماعياي  اليت ارايبتهاااتهاواي القااون الدويل حلقوا اسا ان 

ا  يؤولس اليرالث   ايهياي اليت ارايبتهاالدن ط ن س ا  ن سو وااتهاواي القااون الدويل حلقوا اسا ان 
 وافسو واه ديومس  سرائ لو وديومس  ولس فن طني وال نطاي يف غز . 

و  ىل تاتييييطس رصييييد دقييييوا اسا ييييان اليييييت تساسيييياً وا ييييتند ا عنوميييياي الييييوار   يف ايييي ا التقرييييير  -2
اضطن  هبا مدو ي س األمي  ا ت يد  حلقيوا اسا يان ضا دو ي سر يف األرض الدن يط ن س ا تنيس. ويتضيمن 

معنوماي م تقا  من م ا ر ديوم س وو ااني تخرى ات عس لألم  ا ت د  ومنظماي غري  تيضاً تقرير ال
التقرير يالس ان م  التقارير األخرى ذاي ال نس ا قدمس من األمني العياحمل ا ا ديوم س. وينبغه تن يُقرت 

 .ر1ضوا دو س ال ام س  ىل إلنن دقوا اسا ان وايمع س العامس

 ييما الديي   ا تييمولس يلتقرييير يسييتمرار اقنييص مج يي  تءيياء األرض الدن ييط ن س ا تنييسو اا  ويف  -3
احل ز ا دذ يف ظل مت ك ديومس  سرائ ل وال نطس الدن ط ن س وال نطاي يف غز   تق  د احلق يف دريس 

عين تجيزين العدييد مين األشي اص ا   ني التعبريو ويف دريس ايوين ايمع ياي والتجمي  ال ينمه. وسيد ت
التواصيل  لوسيائ عنيىل يوء ا عامنيس ويف عيد  مين احليااليو ُعي  وا مير  ت ي  عيربوا عين آرائهي   اعر ه 

 االجتماعهو تو شارووا يف مظااراي تو ااتقدوا ال نطاي. 

واستمري ممارسس العنف  درجاي عال س. وخالل الد   ا تيمولس يلتقرييرو ستنيا سيواي األمين  -4
يف  فييو وفتييااتن. وسُتييل تدييد عتيير  سييرائ ن اً  21ميين   يينه  سيين ا يياء و ور2ضفن ييط ن اً  113اسسييرائ ن س 

اجماي اد اا فن ط ن ونو من   نه  س س جنو  وتر عس مدا ني تثناء األعمال القتال يسو وم يتوانانو 
يف سيي اا مظييااراي داشييد  عنييى ايييول  ش  يياً  39تدييد ا فتييا . وسييقط ميين  ييمن اييؤالء القتنيييىو 

ال يي اا احلييدو ة الداصييل  ييني  سييرائ ل وغييز و وال اييزال انييات شييواغل  تييقن االسييت داحمل ا دييرط لنقييو  
سيييييقط معظمهييييي  يف سييييي اا االشيييييتباواي   اًوفن يييييط ن 35وااعيييييداحمل ا  ييييياءلس. ويف الضيييييدس الغر  يييييسو سُتيييييل 

ي اند   اجماي تو عنى اجماي مزعومس. وعمن اي التدت ش واالعتقال تو يف س اا الر  عنى حماوال
وجيرة حبث ا   التطوراي مبزيد من التد  ل يف اقرير ا دو س ال ام س عن  مان ا  اءلس والعدالس يف 

وا ياعدي عيد   .ر3ضمج   ااتهاواي القااون الدويل يف األرض الدن ط ن س ا تنسو مبا ف هيا القيدس التيرس س
اليييت وااييا س ييري  يف مييدةا وشييديد  يف دييدةاو  ييني ايماعيياي ا  يين س  مييرايو واييري  األعمييال القتال ييسو

  .2014الدن ط ن س و سرائ ل يف غز و واعُتربي  ددى داالي الت ع د ا  و األشد من اوعها من  عاحمل 
غيالا اليييت ادر ييها  سيرائ لو واييه ايدا ري  خنييا عامهييا واساحل ييار  اييزال ايدا ريويف غيز و ال  -5

 تد  من دروس  خول األش اص والبضائ   ىل غز  واخلروا منهاو وحتد و لك مين  الرالث عترو حتد  
 مياا ييس احل ييول  اخييل غييز  عنييى اخلييدماي األساسيي س واليهييريء والوسييو  واسمييدا اي الطب ييس. ويف ظييل 
اعرر عمن س ا  احلس  ني فتح ومحاسو استمري ال نطس الدن ط ن س يف اطب ق ادا ري عقا  س عنى سيان 

__________ 

 . A/74/468و A/74/357و A/HRC/40/43و A/HRC/40/39 ر1ض

مبييين يف ذليييك تر عيييس رجيييال تصييي بوا سبيييل الدييي   ا تيييمولس يلتقريييير   لقيييوا ديييتده  متيييقثرين  يييراده  خيييالل الدييي   ا تيييمولس  ر2ض
 يلتقرير. 

 .A/HRC/43/21 ر3ض
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ا ييوظدني عنييى التقاعييد ا بييير. وواصيينا جبييار   عيين اريييق  ديي ب روااييا مييوظده اخلدمييس ا دا ييس و غييز 
ال نطاي يف غز  اعتقال وادتجاز األش اص ا نت بني حلروس فتح وغريا و   ور  اع د س؛ وسد ور ي 

يسعداحمل خيالل الدي   ماً دي 11 تيضاً اقارير عديد  عن  ساء  معامنس ا تجزين. وتصدري ال نطاي 
 امرت  وادد . ومشناا تمولس يلتقريرو صدري منها سبعس تدياحمل عن ا او  الع يريسو 

ويف الضدس الغر  سو صّعدي  سرائ ل واري   ناء ا  تواناي ايديد  وايدحمل منيازل الدن يط ن ني  -6
م ييتوى عنييف ازايييد  سييتمروا .ر4ضو جييالء تصيي اهبا. وتعنيين رئيي ن وزراء  سييرائ ل ا تييمل  يي  غييور األر ن

عييين محاييييس ال ييييان  يف التقييياعن ال ييينطاي اسسيييرائ ن سو يف تغنيييا األوسيييايومييي  اسيييتمرار  ا  يييتوانني
 ا جييييييوحمل عنييييييىالدن ييييييط ن نيو ومرافقييييييس ا  ييييييتوانني واييييييوفري احلمايييييييس  يييييي و يف  عييييييب احلييييييااليو تثنيييييياء 

 دو س ال ام س عين ا  يتواناي الدن ط ن ني. وجيرة حبث ا   التطوراي مبزيد من التد  ل يف اقرير ا
 .ر5ضاسسييييرائ ن س يف األرض الدن ييييط ن س ا تنييييسو مبييييا ف هييييا القييييدس التييييرس سو ويف ايييييوالن ال ييييورة ا تييييل

 تيييقن ممارسييياي االدتجييياز الييييت انجيييق  ل هيييا  سيييرائ لو وال سييي ما يف ديييق  تيضييياً ايييزال انيييات شيييواغل  وال
 .األادال وا دافعني عن دقوا اسا ان وال  د ني

 اإلطار القانوين  

ي رة القااون الدويل حلقوا اسا ان والقااون الدويل اسا اذ عنى وامل األرض الدن ط ن س  -7
ف هيا القيدس التيرس س. ويير  حتن يلل مد يلل لاللتزامياي القااوا يس ذاي  ا تنسو تة غز  والضيدس الغر  يسو مبيا

دقييوا اسا يييان يف األرض الدن ييط ن س ا تنيييسو مبييا ف هيييا ال يينس يف اقرييير تعيييد   األمييني العييياحمل عيين داليييس 
  .ر6ضالقدس الترس سو وينطبق ا ا الت ن ل عنى الد   ا تمولس يلتقرير

انتهاكرراا القررانون الرردو   قرروق اإلنسرران والقررانون الرردو  اإلنسرراين يف  -اثنقاا  
 مجقع اجلهاا اةسؤولة  اليت ارتكبتهااألرض ال لسطقملقة احملتلة 

 إسرائقل -ألف 

 التزا اا السلطة القائمة ابلحتالل مبوجب القانون الدو  اإلنساين  -1 

اسغالا العقا  س حيدان  تد  من دروس  خول األش اص  وادا ريال يزال احل ار اسسرائ نه  -8
ل اتييّ سيد الييت خيرى األسيرائ ن س اسمارسياي واستمر ازاييد معيدالي ا  والبضائ   ىل غز  واخلروا منها.

العقيا  و العقا  س ا تمرنس يف ادحمل ا نازل واسغالا وادتجياز ايريث.  التدا ريو مبا يف ذلك مجاع اً  عقايً 
عين ووايمل ينتهيك إلموعيس مين  فضيالً و صرحياً راً دظ القااون اسا اذ الدويل دظراا ممارسساو ايماعه 

 دقوا اسا ان.

  ا ييؤر  والعييدل العن ييا يف  سييرائ ل سراراييا ال ييا قو اقضييا حميمييس 2019تينول/سييبتمرب  9ويف  -9
وسضييا  ييواز ادتجيياز ال يينطاي اسسييرائ ن س يرييا الدن ييط ن ني اليي ين و 2017 وييااون األول/ ي ييمرب

وحبنيول  اييس الدي   ا تيمولس يلتقرييرو   .ر7ضلتدياوضيف استنته  سواي األمن اسسرائ ن س ووس نس ا ت دحمل 
و فنيوا يف   سعمال القتالاألتثناء وا سُتن ش  اً  253 منه  فن ط ن نيو 303وااا  سرائ ل حتتجز جرث 

__________ 

  .www.timesofisrael.com/netanyahu-after-jordan-valley-and-settlements-ill-annex-other-vital-areas ر4ض

 . A/HRC/43/67 ر5ض
 .12-3و الدقراي A/HRC/34/38 الوث قس ر6ض

 ر.10190/17 ضالقض س رس  سائد ج ش الدفاع اسسرائ نه يف الضدس الغر  س  د عن انحميمس العدل العن او  ر7ض

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-after-jordan-valley-and-settlements-ill-annex-other-vital-areas
http://www.timesofisrael.com/netanyahu-after-jordan-valley-and-settlements-ill-annex-other-vital-areas
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جرييس تخييرى لدن ييط ن ني سُتنييوا وادتجييزي  20 العييد . ويتييمل ايي ا وعالميياي  فقييطميياً ترسا حتمييلمقييا ر 
ألسيير األشيي اص ا تييوفنيو يً وميرييل ادتجيياز ايرييامني عقييا .ر8ضجرييام نه  خييالل الديي   ا تييمولس يلتقرييير

وينتهييك مبييدت دظيير التعيي يا وسييوء ا عامنييس وااللتزاميياي الواسعييس  مجاع يياً  واييو  يي لكو سييد يتيييل عقييايً 
 .ر9ضمن ااداس س جن ف الرا عس 27ي ا    يالدتاللو عمالً  عنى  سرائ لو  وصدها ال نطس القائمس

ويف الضييدس الغر  يييسو ادييي ي سييواي األمييين اسسيييرائ ن س قييياذ عمن يياي ايييدحمل عقا  يييسو مج عهيييا يف  -10
ويف دالس وادد و تسدما سواي األمن  .ر10ضا نطقتني تلف ويءو اخلا عتني لن  طر  ا دا س الدن ط ن س

و عنييييى اييييدحمل مبييييب ميييييون ميييين تر عييييس اوا ييييق يف  يييي   2018وييييااون األول/ ي ييييمرب   15اسسييييرائ ن سو يف 
األمعييرة لالج ييني وييان ثوة ثييالث عييائاليو مبييا يف ذليييك عائنييس رجييل مييته   قتييل جنييدة  سيييرائ نه. 

تايمل ميييين ال يمام  عمن يياي  ورتيميير ا يدحملو ورفضيا حميميس العييدل العن يا يف  سيرائ ل التماسيياً سلغياء ت
 .ر11ضعنى عن   ن س اند   ا جوحمل اينال يان يف اند   ا جوحمل تو مل  ق س ا دحمل دو لو مل ي اعد 

  لقييياءاسييتمرار سييواي األمييين اسسييرائ ن س يف  غييالا القيييرى عقييا مييزاع   تيضييياً وممييا يرييري القنييق  -11
ا   احلااليو تسدما سواي األمن اسسرائ ن سو عقا  لقاء  ويف  ددى .ر12ضاحلجار  يف ا نااق ا  طس

احلجيييار  ا زعيييوحمل عنيييى مروبييياي ا  يييتوانني خيييارا عيييزون مب افظيييس سنق ن يييسو عنيييى  غيييالا ميييدخل البنيييد  
و 2019آذار/مييارس  27ا تييداء ميين  ميياًويو  20الرئ  ييه وتسامييا اقطييس ادتيي ش عنييد ا ييدخل الرييااوة  ييد  

 .ر13ضا مس 9 000ينااز عد ا  عنى ال يان ال ين  رتثّ  مما

و ر ي سييييييواي األميييييين 2019ويف الديييييي   ا متييييييد   ييييييني دزيران/يوا ييييييمل واتييييييرين األول/توتييييييو ر  -12
 لقاء احلجار   تند ي  عمن ياي اعتقيال متييرر  وميدا اي ل ن يس وفيرض س يو  عنيى مزاع  اسسرائ ن س عنى 

 365التنقل يف ده الع  ويس يف القدس الترس س. وخيالل انيك الدي  و اعتقنيا سيواي األمين اسسيرائ ن س 
ييمل االةيياحمل ر  42واًل اديي 95  يينه  مييا ال يقييل عين   اًوفن يط ن   يياًومسامييرت . وحبنييول  اييس تينول/سييبتمربو ُوجّم

مييين ايييؤالء األشييي اصو مميييا يريييري  ييياو  مييين تن اييييون معظييي   10لنتقييياريرو  ىل ميييا ال يقيييل عييين  وفقييياً 
 30و 29ويف يومه  .ر14ضعمن اي االعتقال واالدتجاز سد اد ي  ون تساس سااوذو مما جيعنها اع د س

اخلام يييييس وال ا سيييييس و اسيييييتدعا سيييييواي األمييييين اسسيييييرائ ن س واليييييدة ادنيييييني يف سييييين 2019متوز/يول يييييمل 
 يا اقنتيمل وسيائل اسعيالحمل اسسيرائ ن سو في ن  وفقياً الستجواهبماو زاعمًس ت ما تلق ا احلجيار  عنيى القيواي. و 

  لقيياء سائييد شييراس القييدس ذوييرو يف تينول/سييبتمربو تن االعتقيياالي يف الع  ييويس ست ييتمر  اا ييا اسييتمر
 عنييين السيييتمرار اييي   العمن ييياي وادتجييياز ويبعيييث ا يييد  ا .ر15ض احلجيييار  عنيييى ويييل سييي ار  شيييراس متيييرّ 

 األش اص عنى القنق من وجو  منط من العقا  ايماعه ل يان الع  ويس.

 الل الد   ا تيمولس يلتقرييرو ايدما فوال ازال خطط االست طان والبناء ا ري  واري  عال س.  -13
957ال ينطاي اسسييرائ ن س 

وايو تعنييى عييد   -س التييرس س مبييب يف الضيدس الغر  ييسو مبييا يف ذليك القييد ر16ض
__________ 

 معنوماي مقدمس من مروز القدس لنم اعد  القااوا س ودقوا اسا ان ومن مروز دقوا اسا ان. ر8ض

 . 25و الدقر  A/71/364 تيضاً ااظر  ر9ض

 ا عنوماي ُمقدمس من ميتا ان  ق التؤون اسا اا س يألمااس العامس.  ر10ض

 ر.6905/18ضالقض س رس   انجه  د القائد الع يرة يف الضدس الغر  سحميمس العدل العن او  ر11ض

 .11و الدقر  A/HRC/40/39 ر12ض

  .http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/QalqiliyaE.html ر13ض

-www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/israel-police-arrest-25-in-east-j-lem  ر14ض

neighborhood-despite-vow-toease-crackdown-1.7883879 . 
 . ا رج  اد مل  ر15ض

  .www.ochaopt.org/data/demolition  ر16ض

http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/QalqiliyaE.html
http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/QalqiliyaE.html
http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/israel-police-arrest-25-in-east-j-lem-neighborhood-despite-vow-toease-crackdown-1.7883879
http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/israel-police-arrest-25-in-east-j-lem-neighborhood-despite-vow-toease-crackdown-1.7883879
http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/israel-police-arrest-25-in-east-j-lem-neighborhood-despite-vow-toease-crackdown-1.7883879
http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/israel-police-arrest-25-in-east-j-lem-neighborhood-despite-vow-toease-crackdown-1.7883879
http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/israel-police-arrest-25-in-east-j-lem-neighborhood-despite-vow-toease-crackdown-1.7883879
http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/israel-police-arrest-25-in-east-j-lem-neighborhood-despite-vow-toease-crackdown-1.7883879
http://www.ochaopt.org/data/demolition
http://www.ochaopt.org/data/demolition
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2016ُي يييييجل منييييي  عييييياحمل 
الدن يييييط ن ني  يييييدرجاي  يف ممارسيييييس العنيييييف  يييييدن و واسيييييتمر ا  يييييتوان .ر17ض

واتري اتائج تاتطس الرصد الييت اضيطن  هبيا ا دو ي س ال يام س حلقيوا اسا يان  ىل تن  عيب  .ر18ضعال س
دس التيييرس س وان نييين واخلن يييلو تمامهيييا مييين خ يييار سيييوى مغيييا ر  مناز يييا يف حمافظييياي القييي جتيييداألسييير مل 

يريييري  ييياو  مييين تن اييييون اييي   احلييياالي مبرا يييس اقيييل س يييرة. ويييير    يييان اييي   التطيييوراي يف اقريييير  مميييا
  .ر19ضا دو س ال ام س ا قدحمل  ىل إلنن دقوا اسا ان يف  ورامل األر عني

ا عننيس مين جاايا واديد ل خري  احل يس لديرض الق يو  ا ت دحمل اسواي األمن اسسرائ ن س  وظنا -14
مين صي ا ة األمسيات خيالل ديوا ث  ايالا النيار الييت  ش  ياً  18وسيد تصيا ا  .ر20ضيف الب ر يف غز 

  ييييينه  س يييييس تاديييييالو   اًوصييييي ا 42دا ثيييييس. ويس يييييافس  ىل ذليييييكو تلقيييييه القيييييبب عنيييييى  354 نغيييييا 
اليييدييي سيييار  صييي د. وعنيييى امتيييدا  خيييط احليييدو  الداصيييل  يييني غيييز  و سيييرائ لو اتوغيييل  17 وصيييو ر

لت ييويس ار ييس األرا ييه الزراع ييس وجتريدهييا. وسييد ايً وايرافيياي التا عييس لقييواي األميين اسسييرائ ن س يف غييز   ور 
 ر عس مزارعني خالل الد   ا تمولس يلتقرير.  صايي أب سواي األمن اسسرائ ن ستحلقا 

ظييور  ميي  القييااون الييدويل  ذ وال اتدييق تسييال ا اساديياذ اليييت ا ييت دمها  سييرائ ل يف ا نييااق ا  -15
ت يييا غالبييياً ميييا انتهيييك القواعيييد ا تعنقيييس  نجيييوء ميييوظده  ادييياذ القيييااون  ىل اسيييت داحمل القيييو . ويف سييي اا 

التم  يز الي ة يينص عنيى عيدحمل اسيتهدا   و غالباً ما انتهك األسال ا ا  يت دمس مبيدت   سعمال القتالاأل
 عنير واألع ان ا دا س.ا دا ني ضيف ا   احلالسو ص ا ة األمسات وا زار 

 قةعمال القتالاأل اإلصاابا يف ص وف اةدنقني يف سقاق -2 

 352و صاروخاً  1 078خالل الد   ا تمولس يلتقريرو تانقا ايماعاي ا  ن س الدن ط ن س  -16
سي ائف ميداف  اليدييي عنيى غيز و  308و صياروخاً  848س يدس ااون يجتا   سرائ لو وتانقا  سيرائ ل 
و مين   ينه  تر ي  ا ياء وثالثيس تاديالو فن يط ن اً  ميدا اً  16مما تسدر عن مقتل تر عس مدا ني  سيرائ ن ني و

ال يواري  وسي ائف ا ياون الييت تُانقيا مين غيز و وسيقط معظمهيا  واا يما .ر21ضاثنان منه  من الر  
  لك القااون الدويل اسا اذ لعدحمل سدرةا عنى التم  ز  ني طا   عتوائهو فااتهيا   اخل  سرائ لو 

 تيقن  يلغياً  األادا  الع يريس واألادا  ا دا س. وتاثري عد  اجماي شنتها  سرائ ل عنى غز  سنقاً 
 مراعا  مبدتْة التم  ز والتناسا وا اذ االدت اااي يف ا جوحمل.مدى 

و عنى  سألعمال القتاللتشد ا ع د يف سرائ ن سو و تسدما سواي األمن اس2019ويف تاير/مايو  -17
و ينتمييه ش  ياً  25اسيتهدا  ا واسي  الع يييريس لنجماعياي ا  يين س الدن يط ن سو مميا تسييدر عين مقتييل 

مراوز ثقاف س  تيضاً عد  منه   ىل ايماعاي ا  ن س عنى دد زعمها. و ر ا سواي األمن اسسرائ ن س 
 و2019تاير/ميايو  5اقي  يف منيااق مقاوليس يل ييان. ويف  ومنيزالً  مبيب سيين اً  324ومواائ حبرييس ومبياذ جتارييس و

و سيييين اً  شييينا سيييواي األمييين اسسيييرائ ن س  يييريي يف   يييا الا يييا  تيييمال سطييياع غيييز و اسيييتهدفا  رجييياً 
فقتنا ستس فن ط ن نيو من   نه  امرتاتن وتادا ماو وادنس يف شهراا الرا  و وفو يف الراا س عتير مين 

شيواغل  تيضياً . وذور شهو  ع ان تن ا جوحمل ال اروخه مل ي بقمل تة حت ير. واريري اي   احليوا ث العمر
 مبدتْة التم  ز والتناسا وا اذ االدت اااي يف ا جوحمل.  تقن مدى مراعا  

__________ 

 ا رج  اد مل.  ر17ض

 ا عنوماي ُمقدمس من ميتا ان  ق التؤون اسا اا س التا   لألمااس العامس. ر18ض

 .A/HRC/40/42 ر19ض

 .33و الدقر  A/73/420 ر20ض
 شؤون ال المس واألمن يألمااس العامس.معنوماي مقدمس من   ار   ر21ض
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يف ا جماي اليت استهدفا ا باذ ال ين س   سول ن لدى ا دو  س عن  أبة حتق قاي  سرائ ن -18
و معنومياي عاميس عين تيضياً يف غز  وا ببا يف مقتل مدا ني خالل الدي   ا تيمولس يلتقريير. وال اوجيد 

عنييى  اييالا ال ييواري  العتييوائه عنييى  سييرائ ل اليي ة تسييدر  اً تة حتق قيياي تجرةييا ال يينطاي يف غييز  ر 
 عن مقتل مدا ني.

 النتهاكاا اةتكررة  قوق اإلنسان  -ابء 

 انتهاكاا حرية التملقل  -1 

 705 سامس   طرا منهاصارمس عنى دريس الدن ط ن ني يف التنقلو  اً ال ازال  سرائ ل ادرض س و  -19
والعوائيييقو واعتميييا  اظييياحمل  ور22ضرو نييوم اً   465اقيياط ادتييي ش وديييواجز اث تيييسو وايييدار ضالييي ة يبنييي  اوليييمل 

سصييدار الت يياريح و طاسيياي ا ويييس. ودريييس التنقييل ميدولييس مبوجييا القييااون الييدويل  عتييوائه واق  ييدة
واه من التروط ا  بقس ا عتا   لنتمت  يلعديد من احلقوا األخيرىو مبيا يف ذليك  ر23ضحلقوا اسا ان

 احلق يف م توى مع ته مناسا واحلق يف ال  س واحلق يف التعن   والعمل واحلق يف احل ا  األسريس.

 306وخالل الد   ا تيمولس يلتقرييرو تصيدري ال ينطاي اسسيرائ ن س سيراراي مني  ال يدر  يد  -20
لألشيييي اص  ايتييييففن ييييط ن ني يف الضييييدس الغر  ييييس  نيييياء عنييييى  تسييييبا  تمن ييييس  مزعومييييسو ميييين  ون تن 

ليس ويف دا .ر24ض ام ه  األساس ال ة ا تند  ل مل ا   القرارايو دو يف  اار  جيراءاي االسيت نا  تو
 ميين احلييااليو اسييتجو  جهيياز ا  ييا راي العامييس الدن ييط ة مييرانيو ال يي د س الدن ييط ن سو إلييدلني د ييواسو

و عييييد اسييييتجواهبا مييييرانيو  .2019آ /تغ ييييطن  18و 6عنييييد ا عييييرب احلييييدو ة الييييرا ط ميييي  األر نو يف 
س اسيتدعاء مين تصدري ال نطاي اسسرائ ن س سراراً مبنعها مين ال يدر  ىل األر ن. وانقيا ال ي د  د يوا

سييواي األميين اسسيييرائ ن س سجييراء مقا نييس تمن يييس ف ضييري ثيييالث مييرايو ولييين سيييواي األميين اسسيييرائ ن س 
رفضا مقا نتهاو و دالً من ذلكو تدالتها  ىل ميتا التن  ق واالراباط يف ا نااق الدن ط ن سو وانات 

   ا تمولس يلتقرير.يف  ايس الد   اً لرف  من  ال در. ومل اين سد انقا ر باً سدما ان

زاي   اد دس يف عد  األش اص ال ين غا روا غز  ي قاراس م  الدي    وعنى الرغ  من ا ج ل -21
ن  ييول عنيييى ا يييريح ل انبيييايالييي ين سييدموا األشييي اص  آال انييات  فييي نا تييمولس يلتقريييير ال ييا قو 

و وظنيييا اخلا ييي  ل ييي طر   سيييرائ ل ومعيييرب رفيييح اخلا ييي  ل ييي طر  م ييير وا غيييا ر  عييين ارييييق معيييرب  يرييييز
 ىل  ر25ضقخر البيييا يف انبييياة . وسيييد رفعيييا ا   يييس العاميييس لنتيييؤون ا دا يييسيتيييتو انبييياة  اقا يييل يليييرفب 

يف  44ضي وافقس باً ان 24 623انباً لن  ول عنى ا اريحو دظه منها  55 950ال نطاي اسسرائ ن س 
يف ا ائيييييسر  25,5ضبييييياً ان 14 291يف ا ائيييييسرو ولخييييير البيييييا يف  27,6ضبييييياً ان 15 447ا ائيييييسرو ورُفيييييب 

 يومييياً  242وفُيييتح معيييرب رفيييح  يييد   .ر26ضيف ا ائيييسر س يييد ا راجعيييس األمن يييس 74,2ضمنهيييا بييياً ان 1 539 وظيييل
 75 961ل زاي   من وظييس مقاراييس يلديي   ا تييمولس يلتقرييير ال ييا قو و يي لكو متييين و واييو مييا ميرّيياقومي يياً 

 .ر27ضن من  خول غز و آخر  64 807من مغا ر  غز  و فن ط ن اً 

__________ 

 ا عنوماي ُمقدمس من ميتا ان  ق التؤون اسا اا س يألمااس العامس. ر22ض
 ر.1ض12العهد الدويل اخلاص يحلقوا ا دا س وال  اس سو ا ا    ر23ض
 األرساحمل مقدمس من مروز الدفاع عن احلرايي واحلقوا ا دا س. ر24ض
 .18–11الدقراي  وA/73/420لالاالع عنى التداص ل ا تعنقس  طنباي احل ول عنى الت اريحو ااظر  ر25ض

 . 2019اترين األول/توتو ر  24األرساحمل مقدمس من ا   س الوان س لنتؤون ا دا س الدن ط ن سو  ر26ض
 ا عنوماي ُمقدمس من ميتا ان  ق التؤون اسا اا س يألمااس العامس. ر27ض
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 وغيز  ادتقير  ل يمل الي ين حيتياجون  ىل عيالا ايخ مت  يص ووال يزال ا ر يى مين سييان غيز  -22
 ييبا الق ييو  اليييت ادر ييها  سييرائ ل عنييى التنقييل. صييعويي يف احل ييول عنييى الرعايييس الطب ييس   يواجهييون

مين ا ر يى خيالل الدي   بياً ان 25 063 نظمس ال ي س العا  يسو في ن ال ينطاي اسسيرائ ن س انقيا  وفقاً و 
يف ا ائييسر ولخييير  8ضبيياً ان 2 050ي وافقييس ورفييب منهيييا بيياً ان 16 334ا تييمولس يلتقريييرو دظييه منهيييا 

 يف ا ائسر. 26,6ضباً ان 6 679البا  يف 

 انتهاكاا ا ق يف ا قاة ويف السال ة البدنقة  -2 

الدن ييط ن ون يف غييز  انظيي   مظيياارايو اعيير  يسيي   م ييري   يواصييل بيياًويف وييل يييوحمل مجعييس اقري -23
فيي  احل ييار و  يياء االدييتالل العييو   اليييربى و عنييد ال يي اا اليي ة يد ييل  سييرائ ل عيين غييز و لنمطالبييس  ر 

ميين ا تظيياارين تسييدموا يف مييراي  اً اسسيرائ نه. وسييد ظنييا ا ظييااراي سيينم س  ىل دييد وبيريو غييري تن عييد
لزجاجييياي احلارسيييس والقنا يييل ي سيييواي األمييين اسسيييرائ ن سرشيييق عدييييد  عنيييى  حلييياا ت يييرار يل ييي اا و/تو 

ى  ىل  صيييا س جنيييديني  سيييرائ ن ني خيييالل الدييي   ال يييوا س واألجهيييز  ا تدجييير  ال دوييييس ال ييين . وايييو ميييا ت 
ايائراي ورس ّيس متيتعنس ويليواني  508ا تمولس يلتقرير. واد د التقارير أبن ا تظياارين تلقيوا ميا إلموعيمل 

 .ر28ضدارسس سببا ت راراً ج  مس يف األرا ه الزراع س والغايي  اخل  سرائ ل

واست دما سواي األمن اسسرائ ن س الغاز ا   ل لندموع والرصاص ا غنف ي طياط وخيراا    -24
 39ا  يييا  واألسييين س ال يييوا سو وتانقيييا ياتظييياحمل الييي خري  احل يييس عنيييى ا تظييياارين. وات جيييس لييي لكو سُتيييل 

 2 075ميين ادييال وامييرت  وادييد و يف الديي   ا تييمولس يلتقرييير. وتصيي ا توريير  12ميين   يينه    اًوفن ييط ن
و يل خري  احل س اليت تانقتها سواي األمن اسسيرائ ن س. وتسيدري ادالً  577من   نه   ور29ضش  اً آخر

ي تاييرا  و/تو تصييا    ش  يياًو ميين  55اسصييايي يف العديييد ميين احليياالي عيين  عاسييس  ائمييسو  ذ  ُيي م
 .ر30ضص   را  جزئ ياً تش ا 10  نه  تر عس تادال وامرت  وادد و وُتص ا ستس تش اص يلتنل وفقد 

ورصييدي ا دو يي س وسييوع العديييد ميين ديياالي القتييل واسصييا س  ييني ا تظيياارين يلقيير  ميين ال يي اا. ويف 
الغالب س العظمى من احلااليو مل يُعرر عنى ميا ييدل عنيى تن ا تظياارينو مبين في ه  األاديال الي ين سُتنيوا 

رنيون م يدر خطير حميدا يهيد  سيواي األمين تو تص بوا  روم خطري  من جراء  االا ال خري  احل يسو مي
 اسسرائ ن س تو اآلخرين ي وي تو إبصا س خطري .

و تانقا سواي األمن اسسرائ ن س النار يف شرا مدينس خان 2018وااون األول/ ي مرب   8ويف  -25
وذويير ييوانو عنيى إلموعييس مين ا تظياارينو ممييا ت ى  ىل  صيا س صيخ يف الرا عييس مين عمير   صييا س مم تيس. 

شهو  ع ان تن ال خ وان مم يا   د والد  عندما وس  احلا ث وتامل وان يقف عنى  عد م افس ا اوم 
ميي  ميين ال يي اا. وسييد تصيي ا  تييظ س يف الييبطن وايمجمييس وخضيي  لعمن يياي جراد ييس  300و 150 ييني 

 ويييااون الرييياذ/  11  يييبا ازييييف عييياحمل. ويف  2018 ويييااون األول/ ي يييمرب  11متعيييد  و ولينيييمل ايييويف يف 
عاميياً يليي خري  احل ييس فقصييا تها يف  44و رمييا سييواي األميين اسسييرائ ن س امييرت  ابنيي  ميين العميير 2019 ينيياير

وتفا  شهو  ع ان أب ا وااا اراسيا  .ال  اامن باً اقري م اً  250عد م افس قف عنى  الرتسو ووااا ا
ط/فربايرو تسدما سواي األمن اسسرائ ن س يف شيرا مدينيس غيز  عنيى شبا 8ا ظااراي عندما ستنا. ويف 

ميين  يليي خري  احل ييس فقصييا تمل يف عنقييمل   نمييا وييان يراسييا ا ظيياارايميياً عا 17رمييه فييو يبنيي  ميين العميير 
ويف  تيضيياً و سُتمييل يف منطقييس شييرا مدينييس غييز  2019تينول/سييبتمرب  6ميي  ميين ال يي اا. ويف  300 م ييافس

__________ 

 معنوماي مقدمس من   ار  شؤون ال المس واألمن يألمااس العامس. ر28ض
 ا ا اسد اء سدمتمل منظمس ال  س العا  س. ر29ض

 ا رج  اد مل. ر30ض
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عامياً عنيى  ثير  صيا تهما يلي خري  احل يس يف  17و 14لتيوايلو فت يان يبنغيان مين العمير شرا جبال يا عنيى ا
 اخلاصر  والرسبس. 

وامييرت   اًلورجيي 28ميين   يينه   فن ييط ن اً  35ويف الضييدس الغر  ييسو ستنييا سييواي األميين اسسييرائ ن س  -26
ن اقيل تعميارا  عيين مين الي وور الي ي ر21ضواديد و وس يس فت يانو وفتيا  واديد . وويان معظيي  الضي ااي 

دالس من ا   احلااليو ا عا سواي األمن اسسرائ ن س وسوع اجوحمل ت ى  ىل  18سنس والدت ان. ويف  24
صييا س تفييرا  ميين سييواي األميين اد ييد إبستييل األشيي اصو يف دييني مل ايير  يف ا يي  ديياالي منهييا تة اقييارير 

ش  ييييياً خيييييالل اشيييييتباواي  12اسسيييييرائ ن س تو تة شييييي ص آخييييير. وستنيييييا سيييييواي األمييييين اسسيييييرائ ن س 
غيياراي تو عنييد اقيياط التدتيي ش تو تثنيياء الق ييا  و   نمييا مل يييين انيياتو عنييى مييا يبييدوو م ييدر خطيير  تو

 يييي  عمن يييياي اعتقييييال. يهييييد  عناصييييراا ي ييييوي تو إبصييييا س خطييييري و وستنييييا س ييييس تشيييي اص تثنيييياء اند
 ويس افس  ىل ذلكو تسدحمل م توانون عنى ستل رجنني فن ط ن ني يف الضدس الغر  س.

و تسدما سواي األمن اسسرائ ن س يف   ا حلي و عنيى ستيل م يعف 2019آذار/ مارس  27ويف  -27
الوصيول  ىل اًل و و حميا واجبااملعاماً يف     الدا تس لالج ني   نما وان يقوحمل  17متطوع يبن  من العمر 

رجييل م ييا . ووييان ميين ال ييهل التعيير  عن ييمل  تيييل وا ييح الرادائييمل سيي    راقال ييس يرز و عنييدما رمتييمل 
 م اً.  25سواي األمن اسسرائ ن س يل خري  احل س يف  طنمل من م افس 

و عنيى رميه 2019ا  يان/ت ريل  18ويف شرا   ا حلي و تسيدما سيواي األمين اسسيرائ ن سو يف  -28
ووييان  اً.ميي   50يليي خري  احل ييس يف سيياسمل ميين اخلنييف ميين م ييافس  عاميياً  16فن ييط ة يبنيي  ميين العميير فييو 

 31ل ال ييدين ومع ييو  الع نييني. ويف الدييوو واييو حييياول الدييرار ميين وجييمل سييواي األميين اسسييرائ ن سو ميبّيي
تير يلي خري  و تسدما سواي األمن اسسرائ ن س عنى رمه فو تعزل يف عاممل ال يا س ع2019تاير/مايو 

 تمتيارو   نميا ويان يت ينق سي اجاً حمياوالً  4و 3مين م يافس اي اوم  يني  احل س يف منطقس البطن وتر امل ست الً 
  خول القدس الترس س.

و است ما سواي األمن اسسرائ ن س يف حمافظس   ا حل  منزل رجل 2019شباط/فرباير  20ويف  -29
  ريس. وا ال تدد اينو  يلنيماي عنى وجمل الرجيل ويدييملو يف عاممل ال ا   واألر عني م ا   عااس 

وايو راسييد عنيى ال ييريرو واسييتمر ذليك عييد   سيائقو فقصييا   دييدى يدييمل  ي يير وخني  فيييمل. وغييا ري 
 اعتقيلدون تن  يعين رجيل مطنيو و  سواي األمن اسسرائ ن سو اليت وااا سيد فتتيا التيقس العنوييس حبرياً 

يلغييس  تيقن اسييت داحمل القيو   ون مييربر  يد شيي ص م يا  إبعاسييس. وارييري اي   القضيي س شيواغل  داً.تدي
 2019اتييرين الريياذ/اوفمرب  18وسييد رفيي  الضيي  س شيييوى؛ وتغنييق جيي ش الييدفاع اسسييرائ نه منييف سضيي تمل يف 

 من  ون ا اذ تة  جراءاي تخرى.

وييييينص القييييااون الييييدويل عنييييى عييييدحمل جييييواز اسييييت داحمل القييييو  يف عمن يييياي  اديييياذ القييييااون  ال يف  -30
 بييدت التناسييا. وال جيييوز اسييت داحمل القييو  الدتاوييس  ال يف احليياالي اليييت  وفقيياً ديياالي الضييرور  الق ييوى و 

ر اً عنى خطر حمدا يهيد  ي يوي تو إبصيا س خطيري . واسيت داحمل داً ا تدعه ذلك ومالذ تخريو وحتدي
. ومبوجييا اع ييداً القييو   طريقييس اتعييارض ميي  انييك ا بييا ل واييؤ ة  ىل الوفييا  يعييد مبرا ييس سيينا لن  ييا  

 من تعمال القتل العمد. عمالً  تيضاً ل ذلك القااون الدويل اسا اذو سد يتيّ 

واؤود ا دو س ال ام س مين جدييد تن  سيرائ ل منزميس مبوجيا القيااون اليدويل إبجيراء حتق قياي  -31
ي األميين سييريعس وشييامنس وم ييتقنس وازيهييس يف مج يي  ديياالي الوفييا  تو اسصييا س النامجييس عيين اسييت داحمل سييوا

 التا عس  ا لنقو . 
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 العملف اجلملساين  -3 

الدييخ خييرباء األميي  ا ت ييد  يف ا ا ييه تن ستييل اسانث يهييد  دييق ا ييرت  الدن ييط ن س يف احل ييا   -32
وعنيى اليرغ  مين ورير  عيد   .ر31ضوتن التتريعاي الرام س  ىل الت دة لنعنف اين اذ ال ازال غري واف يس

دياالي العنييف اين يياذ اليييت يُبن يي  هبييا مقييدمو اخلييدمايو فميين ا ييرجح تن ايييون ا ييبس ديياالي العنييف 
و اتيييير ايهيييياز ا روييييزة 2019. ويف اتييييرين الريييياذ/اوفمرب تسييييل  يرييييري ممييييا حيييييدث يف الواسيييي ا بنيييي  عنهييييا 

يف ا ائييس ميين  29و اليييت تظهييري تن 2019لإلد يياء الدن ييط ة  راسييتمل االستق ييائ س عيين العنييف لعيياحمل 
الن اء يف مج   تءاء األرض الدن يط ن س ا تنيس اعر ين ألديد تشييال العنيف مين تزواجهين مير  واديد  

ووالس األم  ا ت د  سغاثيس واتيغ ل الالج يني  راًولدراسس اترةا مؤخ وفقاً ومن ا رجحو  .ر32ضعنى األسل
تن يز ا  اعرض ا رت  لنعنف  تزايد اتاشيس الو ي  وايوار   ور33ضروارالدن ط ن ني يف الترا األ ىن ضاألوا

داليس مين  22يف غز . وخالل الد   ا تمولس يلتقريرو سجل مرويييز ا يرت  لإلرشيييا  القااوذ واالجتماعه 
 دالس يف الضيدس الغر  يس وسين 17ها   ن داالي القتل  داف  جن اذ يف األرض الدن ط ن س ا تنسو من

لنوساييييس ال ييينطاي ا  يييؤولس و  يييعف التيييدا ري الييييت ات ييي اا دييياالي يف غيييز . ومييين  واعيييه القنيييق البيييال 
 والت ق ق م  ا  ؤولني عن ممارسس العنف يف امال اخلاص ومقا اة  واقدميه   ىل العدالس.

داليس جدييد  مين دياالي  1 250ويف غز و ت ن  مروز معة  قضااي ا يرت  عين اسيتقبال ديوايل  -33
العنيييف  يييد ا يييرت و وعييين داجيييس الضييي ااي  ىل خيييدماي مييين سب يييل ا  ييياعد  القااوا يييس وا يييقوى واليييدع  

انب يس داجيس ا يرت  ا تزاييد  يف ايهيو  الرام يس  ىل وال ازال انات ثغراي خطيري   .ر34ضالند ه واالجتماعه
ديياالي عنييف  10ز  عيين اسييتقبال دييوايل  ىل احلمايييس واخلييدمايو د ييث ت نيي  تدييد ميي وة الن يياء يف غيي

ووثقا منظميس تخيرى وفيا  سيا ا ياء يف ظيرو  ايوده أب يا دياالي ستيل  يداف   .ر35ض د ا رت  يوم اً 
لنتقاريرو ف امل مل اُرف  تة سض س  ىل القضاء دو  اييس  وفقاً وعنى الرغ  من فتح حتق قاي  .ر36ضجن اذ

اتيرين األول/توتيو رو عنيى  14االي ا بني  عنهياو ُعريرو يف ويف  ديدى احلي .ر37ضالد   ا تمولس يلتقرير
مدفوايس يف منييزل واايا مقتوليس و و و 2019تينول/سييبتمرب  17مني   فقيديعامياًو  31اميرت  ابني  مين العميير 

 األسيير . ويقييال  ن األ  اعيي    قتنهييا. وتو معييا التييق قس ال ييغرى لنضيي  س يف مييقوى حلمايتهييا  عييد
لعنييييييف  ييييييد وييييييان ميييييييارس ااأل   اتييييييري  ىل تن ي عيييييياءاي  و  الئهييييييا عيييييين اختديييييياء شييييييق قتها  الغهييييييا 

 .ر38ضالض  س

عامياً  ىل م تتييدى  21ويف  ديدى احلياالي يف الضيدس الغر  ييسو تُ خنيا اميرت  ابني  ميين العمير  -34
وواايييا م يييا س  ي يييور يف العميييو  الدقيييرة. ويف ال يييوحمل التيييايلو  2019آ /تغ يييطن  10  يييا جييياال يف 

آ /تغ يطنو  22ال ايزال خطير . ويف دالتهيا ُتخرجا من ا  تتدى  نياء عنيى انيا تسيرةا وواايا 
آ /تغ يطنو تعننيا الن ا يس العاميس الدن ييط ن س  29تدضيري تسيرةا جرتهيا  ىل ا  تتيدى اد يمل. ويف 

__________ 

 .27–26و الدقراتن CEDAW/C/PSE/CO/1و و69و 66و 29و 25-24ي او الدقر A/HRC/35/30/Add.2 ر31ض

ر. 2019ايهاز ا روزة لإلد اء الدن ط ةو  النتائج األول س   ح العنيف يف امتمي  الدن يط ة  ضاتيرين الرياذ/اوفمرب  ر32ض
 ن زيسر. يساضيلنغتني العر  س وا http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf :متام عنى ا وس  التايل

 How Does She Cope? Women Pushed to New Limits in the عيدا  توج ية رييدة يلتعياون مي  األوايرواو  ر33ض

Gaza Strip  ر.2019ضاترين األول/توتو ر 

 القااوا س واحلمايس لنمرت . واالستتارايمعنوماي مقدمس من مروز األحباث  ر34ض

 ا رج  اد مل. ر35ض

   .https://pchrgaza.org/en/?p=13489 ر36ض

 ا رج  اد مل. ر37ض

 ا رج  اد مل. ر38ض

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf
https://pchrgaza.org/en/?p=13489
https://pchrgaza.org/en/?p=13489
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ا التراس القيبب عنيى شيق قْه الضي  س وصيهر او ووجهيا  ي  عن فتح حتق قو ويف وسا الدقو تلق
ُةمييس القتييل  ييدون سييبق  صييرار لضييرهب  الضيي  س دييو ا ييويو ويُنتظيير تن ابييا ا يمييس يف ايي   الييته . 
وايييدعو اييي   القضييي س  ىل القنيييق يف  يييوء س يييور اسيييتجا س ميييوظده ا  تتيييدى والتيييراس  تقيييد  اليييدع  

 واسسراع يف الت ق ق.

العديييييد ميييين ا رن يييياي وا رن ييييني ومز وجييييه ا  ييييل اين ييييه ومغييييايرة ا ويييييس اين يييياا س ويتعييييرض  -35
لنعنف البدذ والند ه عنى تيدة تفرا  تسرا . فهنات عنى سيب ل  وودامنه صداي اين ني يستمرار

د ا ريالو امييرت  مرن ييس يف الضييدس الغر  ييس اختطدهييا تفييرا  تسييرةا  عييد تن داولييا مغييا ر  البنييد وُدب ييا  عيي
مراراً وايراراًو يقي ذلك  اخل منزل األسر و وسد ت نغا ا دو  س ال ام س حلقوا اسا ان أبن تسرةا 

عن هيييا. وتفيييا  مج ييي   ييي ااي اييي ا العنيييف أب ييي   واعتيييديعنيييى االات يييار   ىل ةدييييداا يلقتيييل ودضيييتها
 خيتون ااتقاحمل ال نطاي وتسرا   ذا ما ت نغوا عن احلوا ث.

 حرية التعبري ويف تكوين اجلمعقاا والتجمع السلمي تقققد ا ق يف  -4 

يف مج يييي  تءيييياء األرض الدن ييييط ن س ا تنييييسو اسييييتمر اقنييييص احل ييييز ا ييييدذو يف ظييييل ااتهاويييياي  -36
 سييرائ ل وال يينطس الدن ييط ن س وال يينطاي يف غييز  لن ييق يف دريييس التعبييري ويف التجميي  ال يينمه وايييوين 

ا اسا ان وال  د ون ومنظمياي امتمي  ا يدذ ضالدن يط ن ون ايمع اي. وال يزال ا دافعون عن دقو 
ر يتعر ون ياتظاحمل لالعتقال واالدتجاز التع د ني وحلمالي اتويمل ال معس. تيضاً واسسرائ ن ون ساً تسا

ويتضييييييرر ميييييين ذلييييييك  وجييييييمل خيييييياصو ا ييييييدافعون عيييييين دقييييييوا اسا ييييييان يف األرض الدن ييييييط ن س ا تنييييييس 
واييييمل تو احلقيييوا الييييت ييييدافعون عنهيييياو مريييل دقيييوا ا رن ييياي وا رن ييييني نلت  يييه  تو   يييبا ميييا ميرّ   ميييا

ومز وجيييه ا  يييل اين يييه ومغيييايرة ا وييييس اين ييياا س وديييامنه صيييداي اين يييني. واواجيييمل ا يييدافعاي عييين 
 .ر39ضدقوا اسا ان حتدايي   اف س وفريد 

ر40ضا دافعاي عن دقوا اسا ان  
 

منظمييس العديو الدول يس وااييا اغطيه مظيااراي  اخييل خضيعا موظديس يف  آذار/ميارسو 19يف  -37
غييز  لالسييتجوا  لييدى سييواي األميين يف غييز  لعييد  سيياعاي. واعر ييا لإلسيياء  الندظ ييس والت ويييف ميين 

 ر41ض تر عس  باط يف التراسو مبا يف ذلك التهديد ي الدقس القضائ س  تهمس الت ا ر م  جهاي تجنب س.
 دافعاي عين دقيوا اسا يان أب يا انقيا ميراراً ااتقيا اي عين ويف مشال الضدس الغر  سو تفا ي  ددى ا

اريييق وسييائل التواصييل االجتميياعه ميين  نديييس سنق ن ييس هبييد  منيي  انظيي   اتيياط  تييقن دقييوا ا ييرت  يف 
وعييالو  عنييى ذلييكو منعييا سيواي األميين اسسييرائ ن س  خييول دافنييس اقييل  .2019عيزونو يف ت ريل/ا  ييان 

 ا تاروني يف يوحمل انظ   ا ا النتاط. 

ميييييين الناشييييييطاي الدن ييييييط ن اي يف القييييييدس  و اظمييييييا إلموعييييييسل 2019تينول/سييييييبتمرب  27ويف  -38
 اييار حتييا شييعار  ال وجييو  لييوان دييّر  اّل  ن يياء دييرّ   يف  مظيياار ً  والتييرس سو عرفييا يسيي   االعيياي 

ا ظييااراي اليييت خرجييا يف مج يي  تءيياء األرض الدن ييط ن س ا تنييس و سييرائ ل ولبنييان. ووصيينا ا ظيياار و 

__________ 

 .22و الدقر  A/HRC/34/52و و88-32و الدقراي Corr.1و A/HRC/16/44ااظر ر39ض

اسا يان ا ييدافعاي عين دقييوا اسا يان أب يين الن ياء ا ييدافعاي اعيّر  ا قيرر  اخلاصييس ا عن يس حبالييس ا يدافعني عيين دقيوا  ر40ض
عن دقوا اسا ان وغرياا من ا يدافعني عين دقيوا اسا يان العيامنني يف إليال اليدفاع عين دقيوا ا يرت  تو عين القضيااي 

 Corr.1)و .(A/HRC/16/44اين اا س
-www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/gaza-hamas-must-end-brutal-crackdown-against ر41ض

protesters-and-rights-defenders . 

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/gaza-hamas-must-end-brutal-crackdown-against-protesters-and-rights-defenders
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/gaza-hamas-must-end-brutal-crackdown-against-protesters-and-rights-defenders
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/gaza-hamas-must-end-brutal-crackdown-against-protesters-and-rights-defenders
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/gaza-hamas-must-end-brutal-crackdown-against-protesters-and-rights-defenders
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/gaza-hamas-must-end-brutal-crackdown-against-protesters-and-rights-defenders
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/gaza-hamas-must-end-brutal-crackdown-against-protesters-and-rights-defenders
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 ىل  وا س  متقو وانات رف   عب ا تظاارين العن  الدن ط ةو ف ارعا سواي   اًواليت وااا سنم س ون
 العن  ومنعا استمرار ا ظاار . األمن اسسرائ ن س  ىل ادريق ا ظاار  يلقو و و فعا الن اءو وصا ري 

ات عييس حلروييس فييتح أبن سييواي األميين يف غييز  اسييتدعا شييق قها  ُع ييد  ويف غييز و تفييا ي صيي د سل  -39
وااون الراذ/ينايرو   7ااتقدي ف مل محنس القم  اليت شنتها محاس عنى جتم  حلروس فتح. ويف الً اتراا مقا

ال يينطاي يف دقييمل  ذا اا سييتت   اييدا ريميين  ديي ر  ييا ط ميين جهيياز األميين الييداخنه يف غييز  التييق ق
 يقن  شق قتمل يليف عن ااتقا  ال نطاي يف غز .  مل

 االعتداء عنى وسائط اسعالحمل وال  د ني   

ا عيييياءاي اد ييييد أبن سييييواي األميييين  ر42ضور ي ا روييييز الدن ييييط ة لنتنم ييييس واحلييييرايي االعالم ييييس -04
من   نه  سن ا اءو   اًوص د 113خالل الد   ا تمولس يلتقريرو  ي  ور43ضاسسرائ ن س تحلقا  صايي

وتفا ي التقارير أبن سيواي األمين   اً.ص د 40يف غز  والضدس الغر  س وتسدما عنى اعتقال تو ادتجاز 
اء يف غييز  و ا ييا ا يتييا التييا   لووالييس األابيياء  وفييا  يف اسسييرائ ن س س ييدا ميااييا ات عييس لوويياليْت تابيي

وايو  ور45ضصي د اً  22واد د التقارير أبن سواي األمن التا عس لن نطس الدن ط ن س ادتجزي  .ر44ضهللا راحمل
و و عيد ذليكو تُ ني  عين سين دياالي 2019ل اراجعاً وبرياً يف تاتطس سواي األمن من  تاير/مايو ما ميرّ 

  عين تة حماوليس ارميه  ىل مني  التغط يس اسعالم يس. ويين  اي ا ال اجي  عين  ي ل احليوميس مل يبنّيو  ادتجاز
لنوفييييياء  تعهييييداةا لنجمهيييييور مبنييييي  ادتجييييياز ال ييييي د ني واالعتيييييداء  اً  وليييييس فن يييييطني جهيييييو يف ايديييييد  

صيي د اًو ميين   يينه  امييرت و  46واد ييد التقييارير أبن سيينطاي األميير الواسيي  يف غييز  ادتجييزي  .ر46ضعنيي ه 
 وفقياً و  .ر47ضمنعا وسائط اسعالحمل من اغط س تاتطس حمد   سن مراي ومنعا اوزي  صي  دس واديد و 

السييتطالع تجييرا  ا روييز الدن ييط ة لنتنم ييس واحلييرايي اسعالم ييس آلراء ال يي د ني يف األرض الدن ييط ن س 
ميين ااتقيياحمل فيياً الرسا ييس ال اا ييس خو أب يي  مارسييوا  182يف ا ائييس ميين ام بييني البييال  عييد ا   90 تفييا ا تنييسو 

 142العتباراي اجتماع يس. وتفيا  ا رويز أبن ف  يبوت تغنيق باً سواي األمن   نما مارستها ا بس مماثنس اقري
  قواعد  اخلاصس.داً ل  د ني يف األرض الدن ط ن س ا تنسو م تته ات عاً  د ايً 

واي األميين اسسييرائ ن س ال ييي د س والياابييس  ييى خييياار و اعتقنييا سييي2018متوز/يول ييمل  25ومنيي   -41
 تهمس االاتماء  ىل انظ   فن ط ة حمظور واند   تاتطس ل احل التنظ  . وت نغيا عين اعر يها ألشييال 
شييو ميين سييوء ا عامنييسو مبييا يف ذلييك  يييداعها احلييبن االادييرا ة  ييد  شييهر وادييدو و خضيياعها ين يياي 

سيياعس يف ال ييوحملو ور ييط يييديها  ىل م ييند ورسييه صييغريو ودرما ييا ميين  20يوميياً  ييد   17اسييتجوا  ا نييس 
النوحمل. واد د التقيارير أبن ا ققيني ايد واا يالدتجياز ا طيول وادتجياز تادا يا ميا مل اعي  و ورفضيا 

 26و وتُانيق سيرام ال ي د  خياار يف 2018 آ /تغ يطن 26ذلك. وااتها جن ياي االسيتجوا  يف 
اا اداو يييه لت د يييف العقو يييس  عيييد اةامهيييا يالاتمييياء  ىل مجاعيييس حمظيييور  مبوجيييا اادييي 2019متوز/يول يييمل 

سضاء حميوم تهيا و في  غراميس. واعتقنيا سيواي األمين اسسيرائ ن س ا نهيا مقا ل والق احمل أباتطس ل احلهاو 

__________ 

 . www.madacenter.org/en ر42ض

  صايي يل خري  احل س والتظااي والرصاص ا غنف ي طاط و صايي مباشر   عبواي الغاز ا   ل لندموع. ر43ض

 . http://english.wafa.ps/page.aspx?id=2wTHZxa107687996691a2wTHZx ر44ض
 ا روز الدن ط ة لنتنم س واحلرايي اسعالم س. ر45ض

 ضيلنغس العر  س فقطر. /www.alquds.com/articles/1555229023511210200 ر46ض
 ا روز الدن ط ة لنتنم س واحلرايي اسعالم س. ر47ض

http://www.madacenter.org/en
http://www.madacenter.org/en
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=2wTHZxa107687996691a2wTHZx
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=2wTHZxa107687996691a2wTHZx
http://www.alquds.com/articles/1555229023511210200/
http://www.alquds.com/articles/1555229023511210200/
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 60و واو ال يزال حمتجزاً  من إلموعس اض  تورير مين 2019 متوز/يول مل 2عاماً يف  19البال  من العمر 
 .2019س ل     اعتقنوا يف جامعس  ريزيا يف عاحمل  ر48ضاالباً 

ويف الضدس الغر  سو اعُتقمل تدد ال  د ني مراني تثناء اغط تمل لنمظااراي يف ان نين وراحمل هللا.  -42
يوميياً  تييبهس  اثر  النعييراي ا  اب ييس  ىل تن  18وادتجزاييمل سييواي األميين التا عييس لن يينطس الدن ييط ن س  ييد  

خييرى  ييد  سيين سيياعاي   اعُتقييل ميير  ت .2019 وييااون الراذ/ينيياير  6تمييري ا يمييس يسفييراا عنييمل يف 
 وااون الراذ/يناير وُتجرب عنى د   النقطاي ا  ور .   15 يف

و سييييييرري حميمييييييس ال يييييينح يف راحمل هللاو التا عييييييس لن يييييينطس 2019اتييييييرين األول/توتييييييو ر  17ويف  -43
و   ريعييس احلدييا  ذائعييسصييد س  لي وا ييسو يعييو   عضييها  نافيي   خباريييس  50الدن ييط ن سو دجييا دييوايل 

ايييي ا احلظيييير العيييياحمل لنمواسيييي  ال ينييييدرا القييييومه وال يييين  األانييييه والنظيييياحمل واآل ا  العامييييس. و عنييييى األميييين 
من الق و  اليت ُي مح  در يها عنيى احليق يف درييس التعبيري مبوجيا القيااون اليدويل حلقيوا  اسلي وا س 

  اسا يييييانو وال جييييييوز فيييييرض الق يييييو  اخلاصيييييس ي تيييييوى مييييير  تن اييييي ا ا تيييييوى سيييييد ينطيييييوة عنيييييى ااتقيييييا
ايص عن هيا فضدا يس ذاي صي غس وادعو ا   التدا ري  ىل القنق  تقن است داحمل تدياحمل  .ر49ضلن يومس

اتيييرين األول/توتييو رو تداليييا حميميييس  24ويف  .ر50ضسييااون اييييرائ  اسلي وا ييس ال يييا ر مبوجيييا مرسييوحمل
 ميين ايي ا القييااون  ىل ا يمييس الدسييتوريس لن  ييول عنييى رتة اد ييرية ولينهييا مل اغييرّي  39ال يينح ا ييا   

 سراراا األصنه. وظنا صد اي اسا اا حمجو س دو  ايس الد   ا تمولس يلتقرير.

و استجو  جهاز األمن الداخنه يف غز  رجاًلو واةممل إبسامس عالساي 2019ويف مارس/آذار  -44
ن س و سيرائ ل   يبا   يان اتير  عنيى الد  يبوت وااتقيد ف يمل مظيااراي م يري  العيو   م  ال نطس الدن ط 

اليربىو مبا يف ذلك سا   محاس. وتثناء ف   ادتجاز و وان مع و  الع نينيو واعيرض لنضير و وُتجيرب 
لعنييف  ذا اسييتمر يف ااتقيييا  لالدتجييياز واميير  تخييرى  يلتعيييرضعنييى البقيياء يف و يييع اي مراقييسو وُاييدّم  

. ويف دالس مماثنس يف غز و ادُتجز ص ده  د  ثالثس تايحمل  عد تن اقل يلبيث ا باشير متيااد مين محاس
ييي   نقيييل  مربدييياً  ا ظيييااراي عنيييى وسيييائل التواصيييل االجتمييياعه. وُ يييرم   يييريً  وخضييي  لالسيييتجوا  واة 

مييس جنائ ييس متييااد ا ظييااراي  نيياء عنييى اعن ميياي انقااييا ميين ال يينطس الدن ييط ن س. ومل ُاوجييمل  ل ييمل تة ة
 رمس اً.

و ا   يييس العاميييس لإلذاعيييس والتندزييييون 2019ويييااون الراذ/ينييياير   4ويف غيييز و اسيييت   إلهوليييونو يف  -45
 170 000الدن ييط ن س ضاندزيييون و ذاعييس فن ييطنير و بييوا حمتوايةيياو ويييزع  ت يي  ا ييببوا يف ت ييرار  نغييا س متهييا 

 اند ي م يؤول س  وزار  الداخن يس يف سطياع غيز  ا يبايف تعقا  حتق ق تُ ن  عن  جرائملو و  والر تمرييه. 
س يس رجيال ينتميون  ىل درويس فيتح واايا ال ينطس الدن يط ن س سيد خدضيا مرابياة و   ىل االعتداء ا ا

واقا س ويُزع  تن تددا  وان يعمل لدى ا   س العامس لإلذاعس والتندزيون الدن ط ن س. ومحّنا دروس فتح 
ال  د ني دروس محاس ا  ؤول س عين االعتيداء. فقسيدما ال ينطاي يف غيز  عنيى اعتقيال صي ده يبني  

االعتيداء عنيى مقير  يفدرويس محياس  ينقه يلالئمس عنيىعاماً وادتجزامل   با اتر    اانً  40من العمر 
ضر  خبراوحمل اندزيون و ذاعس فن طني. وخض  ال  ده لالستجوا  واو مع و  الع ننيو واعرض لن

 وُتجرب عنى البقاء يف و ع اي مراقس.

__________ 

 محنس  احلق يف التعن   و جامعس  ريزيا. ر48ض

 .43ر  تقن دريس الرتة ودريس التعبريو الدقر  2011ض34النجنس ا عن س حبقوا اسا انو التعن ق العاحمل رس   ر49ض
 .60و الدقر  A/HRC/40/39 ر50ض
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 دريس التجم  ال نمه  

يف مج يي  تءيياء األرض الدن ييط ن س ا تنييسو اواصييل مج يي  ايهيياي ا  ييؤولس الييرالث التييدخل يف  -46
و سيياء  داً التجمعيياي ال يينم س ومنعهييا وادريقهييا يلقييو و وانجييق  ىل اعتقييال ا تظيياارين وادتجييازا  اع يي

 .معامنته 

ومن احلوا ث اليت ادعو لنقنق  وجمل خاصو محنس القم  الودته اليت شنتها سيواي األمين يف  -47
و  ييد ا تيياروني يف ا ظييااراي اليييت اُظمييا يف مج يي  2019مييارس/آذار  16 ىل  14غييز و يف الديي   ميين 

عييين  لنتعبيييرياتيييطاء عنيييى وسيييائل التواصيييل االجتمييياعهو وجههيييا تءييياء سطييياع غيييز و اسيييتجا س ليييدعواي 
االدتجاا عنى غالء ا ع تس. واست   تفرا ل من سواي األمن يف غز  يرادون الزة الرمسه ورجال يرادون 

صييدو  ا تظيياارين وفرسييوا  يلقيييو   -ووييان العديييد ميينه  منرميييني وحيمنييون اييراواي  -مال يين مدا ييس 
مبين في ه  الن ياء  ض عيد  وبيري مين ا تيارونيوومنعوا  من ا وير مقاا  ف ديو تو التقاط صور. واعيرّ 

 1 000واألادييييييالو لنضيييييير  وت خنييييييوا ا  تتييييييدىو و نيييييي  عييييييد  ا تيييييياروني اليييييي ين اعُتقمنييييييوا وادتجييييييزوا 
من   نه  تادال. واُقل م اي ا تظاارين من مرفق ادتجاز  ىل آخر ومن مواس  تمن س  ىل  ور51ضش ص

تخرىو وُ ر وا وُتجربوا عنى البقياء يف و يع اي مراقيس لدي اي اوينيس. ويف  عيب احليااليو تسيدحمل تفيرا  
ارسو تُ خل آذار/م 16األمن عنى دنق شعور ا تظاارين ال وور يلقو . ويف دالتني مند نني وسعتا يف 

 ىل ا  تتدى فت انو وادد يف عاممل احلا ة عتر واآلخير يف عاميمل اخليامن عتيرو   يبا  صيايي يف 
ال اا والرتس انمجس عن اعر هما لنضر  ي راواي عنيى تييدة رجيال منرميني ويااوا يقوميون  يدورايي 

ن الديييو البيييال  مييين  صيييا س متوسيييطسو يف ديييني تمييياً عا 11الديييو البيييال  مييين العمييير  وتصييي ايف التيييوارع. 
سضى يومني يف س ي  العناييس ا رويز  ي  تتيدىو واسيتدعا دالتيمل  جيراء عمن يس جراد يس  عاماً  15 العمر

 يف ايمجمس.

وخيييالل مدا يييس تديييد ا نيييازل يف سييي اا مظيييااراي ميييارس/آذارو ا اليييا سيييواي األمييين يف غيييز   -48
ييري يييداا  49يلضيير  عنييى امييرت  ابنيي  ميين العميير  ج ييداا.  يفوتصيي با  يييدماي شييديد  عاميياً فُي م

وا طري ا رت و تثناء خضوعها لنعالا يف ا  تتدى ا نهو  ىل ا يرو  عين ارييق  يرا خنديه عقيا 
مدا ييييس تفييييرا  األميييين لنم تتييييدى ميييير  تخييييرى. وتفييييا  عييييد  ميييين ا تظيييياارين ا  ييييا ني أب يييي  وصيييينوا  ىل 

 عيدما الدظيوا ااتتيار تفيرا  األمين العتقيا  .  ا  تتد اي ا ن س لتنقه العالا ولينه  رفضوا اليدخول
انئييا مييدير ا   ييس ا  ييتقنس حلقييوا اسا ييان ومن ييق الت ق قيياي والتييياوى يف  ىل ا  تتييدى وت خييل 

لنضييير  مييين سيييواي األمييين يف غيييز . وويييان تر عيييس  واعر ييياا   يييسو النييي ان وييياان يرصيييدان سيييري ا ظييياارايو 
حياولون رصد ا ظااراي فمنعته  سواي األمن يف غيز  مين  موظدني من منظماي دقوا اسا ان ا ن س

ذليييكو وادتجيييزة  فييي   وج يييز . وخيييالل انيييك الدييي  و ُمنعيييا منظمييياي دقيييوا اسا يييان ا ن يييس وا   يييس 
ا  ييتقنس حلقييوا اسا ييان ميين الوصييول  ىل مرافييق االدتجيياز اليييت ادُتجييز ف هييا ا تظيياارون وال يي د ون. 

 .ر52ضعنناً العنف ال ة مارستمل سنطاي غز  يف ذلك الوسا وت ااا مدو  س دقوا اسا ان

و عين ا ت يدث الرمسيه 2019تغ يطن/آ   17ومن التطوراي ا رري  لنقنقو صدور   انو يف  -49
يس  التراس الدن ط ن س ينص عنى من  تة اتاط انظممل إلموعس القوس لندفاع عين ا رن ياي وا رن يني 

ويس اين اا س ودامنه صداي اين نيو ويدعو ايمهور  ىل اس الغ ومز وجه ا  ل اين ه ومغايرة ا 
عيين تعضييائها  الدقييته . واييال ذلييك  ييث اآلال  ميين رسييائل اليراا ييس والت ييريب عنييى العنييف عنيييى 

__________ 

ر. https://ichr.ps/ar/1/26/2629اسا يانو ا ؤس يس الوان يس حلقيوا اسا يان يف  وليس فن يطني ضا   س ا  تقنس حلقيوا  ر51ض
 لنجنس ا عن س حبقوا اسا ان. 34و التعن ق العاحمل رس  تيضاً ااظر 

 . www.facebook.com/UNHumanRightsOPT/posts/1082548781933446 ر52ض

https://ichr.ps/ar/1/26/2629
https://ichr.ps/ar/1/26/2629
http://www.facebook.com/UNHumanRightsOPT/posts/1082548781933446
http://www.facebook.com/UNHumanRightsOPT/posts/1082548781933446
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وسييائل التواصييل االجتميياعهو مبييا يف ذلييك اوج ييمل ةديييداي يلقتييل لألشيي اص اليي ين يعتقييد ت يي  عنييى 
دو يي س دقييوا اسا ييان ديياالي تفييرا  اعر ييوا لنتهديييد اي ييدة. صيينس مبجموعييس القييوس. ورصييدي م

و ولينها مل ا اج  2019 آ /تغ طن 19ود فا التراس الب ان ال ا ر من صد تها اسلي وا س يف 
 رمس اً عما ور  ف مل ومل اعنن   ااتها لنت ريب عنى العنف وخطا  اليراا س.

ويف القييدس التييرس سو است مييا سييواي األميين اسسييرائ ن سو  نيياء عنييى تميير موسيي  ميين وزييير األميين  -50
و 2019آ /تغ يييطن  31و 18و 17اسسيييرائ نهو مقييير مجع يييس مرويييز  يييرا النقنيييق امتمعيييه يف  اليييداخنه

ال ييينطس  رعايييس ومنعييا عقييد دنقيييس  راسيي س و ورة  طولييس وييير  القييدحملو  يييدعوى  سامييس ايي ين النتيييااني 
يف ا روز الستجوا ملو و ر ا من ق  طولس ور  القدحمل داً ط ن س. واستدعا التراس اسسرائ ن س موظالدن 

ضال ة تص ا  ي رين يف ذراعملرو واعتقنا تر عس ميوظدني السيتجواهب  ا نيس عيد  سياعاي   تفرجيا 
ا رويز  عن وادد منه  مقا ل ودالس غري مدفوعسو وتفرا عن اآلخرين  ترط منعه  من الوصيول  ىل مقير

 تايحمل. 5 د  

 الحتجاز التعس ي والتعذيب وسوء اةعا لة -5 

خالل الد   ن اً فن ط  5 846لنا ة األسري الدن ط ةو اعتقنا سواي األمن اسسرائ ن س  وفقاً  -51
و ت نغييييا 2019اتييييرين األول/توتييييو ر  31امييييرت . ويف  120ادييييل و 901ا تييييمولس يلتقريييييرو ميييين   يييينه  

 31فيييوو و 185رجييياًلو و 4 515فن يييط ن اًو مييينه   4 731م ييين س ال يييجون اسسيييرائ ن س عييين ادتجييياز 
 460ويتيمل اي ا العيد   .ر53ضفن ط ن اً خالل الد   ا تيمولس يلتقريير ال يا ق 5 426امرت و مقاراس م  

 األول/اً يف اتيرين ش  ي 481ش  اً خيضعون لالدتجاز اس ارةو من   نه  ثالثس فت انو مقاراس م  
ا عاء  35وسد ُسدحمل لنجنس العامس  نااضس التع يا يف  سرائ لو واه منظمس غري ديوم سو  .2018توتو ر 

 تقن التعرض لنمعامنس القاس س تو الال ا اا س تو ا ه نس والتع يا خالل الد   ا تمولس يلتقريرو منهيا 
  سبعس ا عاءاي اتعنق  ن اء وستس اتعنق  دت ان.

ومن التوجهاي اليت ابعث عنى القنقو است داحمل التهديد يالدتجاز ألجيل غيري م يمى  يد  -52
اسيتجوا  ن ياي ا دافعني عن دقوا اسا ان وال  د ني ا تجزين لدى  سرائ لو ال ين خيضيعون ي

اسيييت داحمل  يييع اي مراقيييس وحيرميييون مييين النيييوحمل. وميييا تن و يف  يو يييعون خال ييياسييياعاي اوينيييس ا يييتغرا 
االاداساي التداو  س لت د ف العقو س عند ااتهاء ف   االدتجاز يف ظل ا   الظيرو  يريري  ياو  مين 

  ورا  األش اص عنى االع ا .

وف ميييا يتعنييييق مبراوييييز االدتجيييياز التا عييييس لن يييينطس الدن ييييط ن س يف الضييييدس الغر  ييييسو ت نغييييا وزار   -53
و وتفيييا ي ا   يييس ا  يييتقنس حلقيييوا 2019ان/ت ريل ا  ييي 21ش  ييياً ديييو  1 134الداخن يييس عييين ادتجييياز 

االدتجييياز اس ارة مبوجييا توامييير صييا ر  عييين  ش  يياً  213اسا ييان أبن ال ييينطس الدن ييط ن س تو عيييا 
ش  ياً يف مراويز  1 885ا افخ خيالل الدي   ا تيمولس يلتقريير. ويف غيز و ت نغيا محياس عين ادتجياز 

 .2019ا  ان/ت ريل  23اسصالم والتقا ل دو 

شيييوى  تييقن التعييرض ل ييوء ا عامنييس والتعيي يا  354وانقييا ا   ييس ا  ييتقنس حلقييوا اسا ييان  -54
شييوى اتعنيق أبشي اص حمتجيزين ليدى ال ينطس الدن يط ن س  172خالل الد   ا تيمولس يلتقرييرو منهيا 

 نغييا شيييوى اتعنييق أبشيي اص يف غييز و مبوجييا سيينطس األميير الواسيي  ا تمرنييس يف دروييس محيياس. وت 182و
عيين اراجيي  عييد  تعضيياء ايماعيياي ال ييند س ا تجييزين يف غييز  مقا ييل ازايييد مطيير  يف عييد   تيضيياً ا   ييس 

تعضيياء دروييس فييتح وتا يياراا. ويف مييراي عديييد و وجهييا اسييتدعاءاي لنضيي ااي   ادتجييزوا  عييد ذلييك 
__________ 

 .30و الدقر  A/HRC/40/39 ر53ض
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ائ ل تو ميي  ال يينطس لعيد  تايحملو اسييُتجو وا خال ييا  تيقن ااتمييائه  ال  اسييه واُةميوا يلتعيياون  مييا مي   سيير 
إبسامس عالساي م   سوى تجنب س . ويف الغالب س العظمى من احلااليو تُفرا عن الض ااي  الدن ط ن سو تو

  ون اوج مل االةاحمل    رمس اً.

و تفرجا ال نطاي اسسيرائ ن س عين خاليد  جيرارو وايه عضيو  يف 2019شباط/فرباير  28ويف  -55
يف إلييال الييدفاع عيين  تيضيياً بهييس التييعب س لت رييير فن ييطنيو وانشييطس امنيين التتييريعه الدن ييط ة عيين اي

 ال حماومسو  نياء عنيى ت ليس راً شه 19ورر من أل االدتجاز اس ارة يداعها دقوا ا رت  واألسرىو  عد 
سريس. وتُفرا عن ال  د  جرار مبوجا ااداا اداو ه لت د ف العقو س عقا اةامها يلت ريب واالاتمياء 

ايبهييييس التييييعب س لت رييييير فن ييييطنيو مقا ييييل سضيييياء حميوم تهيييياو ودييييي  يل ييييجن ميييي  وسييييف التند يييي و  ىل 
 عيد  2016غرامسو واه شروط مماثنس لبنو  االاداا التداو يه الييت واايا سيد سبنتهيا يف دزيران/يوا يمل  و ف 

ي األميين و اعتقنيا سيوا2019اتييرين األول/توتيو ر  31ويف  .ر54ضيف االدتجياز اس ارةراً شيه 14سضياء 
  .ر55ضاسسرائ ن س خالد  جرار مر  تخرى  تبهس الضنوع يف  اتاط  راايب 

و ادتجييزي سييواي األميين اسسييرائ ن س يف اييوليرحمل وراحمل هللا 2018 وييااون األول/ ي ييمرب  10ويف  -56
صيي د اً م يييتقاًل وميييدافعاً عييين دقيييوا اسا يييان يعميييالن يف مرويييز القيييدس لنم ييياعد  القااوا ّيييس ودقيييوا 

واايييا ا يييتغرا يف جن ييياي   تيييقن عمنيييمل  ملاسا يييان. وسيييد ت نييي  ويييل منهميييا عنيييى ديييد و عييين اسيييتجوا 
ساعس يف ال وحملو وعن اعر مل لنتهديد يالدتجاز اس ارة ما مل يقر يل اا و و عمل يف  20و 14  ني ما

ويس افس  ىل دالس من الت مل. ي با و مما يؤ ة  ىل احلرمان من النوحمل و وال يُطدق  وءاازازااس  ال اواف  
ذلكو ذوري التقارير تن ال  ده ُتجنن عنى ورسه س ري تثناء جن اي االسيتجوا  مي  ر يط يدييمل 
وسدم مل  ىل ساسْه اليرسه اخلند تيني. ويقيال  ن سيواي األمين اسسيرائ ن س وجهيا  ير س  ىل رتس ا يداف  

ااديياا اداو ييه   نيياء عنييى وتُفييرا عيين وييال الييرجننيعيين دقييوا اسا ييان  بندس ييس تثنيياء عمن ييس االعتقييال. 
ودي  مي  وسيف  وسضاء ا يوم سو عنى التوايلو 2019وااون الراذ/يناير   24و 16لت د ف العقو س يف 

وتفيييا  وال يييا أبايييمل ت ىل يع افييياي واذ يييس لتجنيييا االدتجييياز  .سواسفيييراا ا تيييروطو و فييي  غراميييالتند ييي  
و واعييي   ا يييداف  عييين دقيييوا 2007 عييياحمل فييياع   ال ييي ده ياتمائيييمل  ىل إلنييين اييياليب يف -اس ارة 

 .2015و 2014اسا ان إبلقاء احلجار  عنى سواي األمن اسسرائ ن س يف عامه 

و اعتقنيا سيواي األمين اسسيرائ ن س يف الع  يويس يلقيدس التيرس س 2019آ /تغ طن  25ويف  -57
اديياًل. واةمتيمل سيواي األميين  450حمميد ت يو احلمييص يف ال يوحمل الي ة وييان يينظ  ف يمل ردنييس ارف ه يس لدائيد  

يتيه أبة حتيريب. وتُفيرا عنيمل ما حمتوا  من اسسرائ ن س يلت ريب عنى العنف يف شريط ف ديو ال يبدو 
د تن رفب ا وافقس عنى ااداا اداو ه لت د ف العقو سو واسفراا عنمل  يدالسو وُمن  من  عد يومنيو  ع

ويف وسييا سييا قو اعتقنتييمل سييواي األميين اسسييرائ ن سو يف  .2019 تينول/سييبتمرب 15 خييول الع  ييويس دييو 
 و  د  سن ساعاي يف ال وحمل ال ة اظ  ف مل ماراثوانً راي  اً. 2019آذار/مارس 

و  ييرتي حميمييس ال يينح يف اييوليرحمل رجيياًلو وسضييا أبن ا ييوا  2019وييااون الراذ/ينيياير   2ويف  -58
اليت اتراا عنى موس  ف  يبوت وااتقيد ف هيا محنيس الوفياء ليرئ ن  وليس فن يطنيو حمميو  عبياسو انيدرا يف 

و وعوميييل 2018بييريو ووييان سيييد ادتجييز   ييبا ذليييك  ييد  شييهر واديييد يف عيياحمل  اييار دقييمل يف درييييس التع
و ادتجزامل سيواي األمين التا عيس لن ينطس الدن يط ن س 2019 وااون الراذ/يناير  28ويف  داً.معامنس س  س ج

مر  تخرى واستجو تمل  تقن ا وا  اليت اتراا عنى ف  بوت ادتجاجا عنيى سيااون الضيمان االجتمياعه. 
  عد ثالثس تايحملو  ون تن اوجمل  ل مل تة ةمس. وتُفرا عنمل 

__________ 

 . A/HRC/WGAD/2016/15و و83واحلاش س  55و الدقر  A/HRC/37/42 ر54ض
  .www.timesofisrael.com/israeli-forces-re-arrest-senior-pflp-member-in-ramallah ر55ض

http://www.timesofisrael.com/israeli-forces-re-arrest-senior-pflp-member-in-ramallah
http://www.timesofisrael.com/israeli-forces-re-arrest-senior-pflp-member-in-ramallah
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 تيقن شيريط ف يديو  مرن ياً  و استجو  جهاز ا  ا راي العامس الدن ط ة رجيالً 2019ويف عاحمل  -59
اتر عنى وسائل التواصل االجتمياعه وظهير ف يمل مي  شيريك ذويرو ووتيف عين عالساايمل اين ي س وذوير 

ه ومغيييايرة ا وييييس اين ييياا س وديييامنه صيييداي اين يييني تمسييياء ا رن ييياي وا رن يييني ومز وجيييه ا  يييل اين ييي
ادتجييياز   ذا اسيييتمر يف  ساميييس عالسييياي   جهييياز ا  يييا راي مبعييياو   والنتيييطاء يف الضيييدس الغر  يييس. وايييد 

و ادتجييزي التييراس الدن ييط ن س امييرت  ميين 2019نا يف عيياحمل جّم جن يي س ميي  اليي وور. ويف دالييس تخييرى ُسيي
لنرويل والضير  والت ير  راً تايحمل  تهمس د از   دراي. واعر ا ميرا مغايرة ا ويس اين اا س  د  س س

اويتها اين اا سو مبا يف ذلك اوج يمل تسي نس اطدن يس  يا  اسشار   ىل يست داحمل عباراي مه نس يفاين ه 
 عن د اةا اين  س.

 يط ن س واستمري عمن ياي االعتقيال واالدتجياز الييت ادي ةا سيواي األمين التا عيس لن ينطس الدن -60
ألسيبا  س اسي سو عنييى ميا يبييدوو مميا يرييري شيواغل يلغيس  تييقن غ يا  الضييمااني األساسي س لنم اومييس 

و اعتقنا سيواي األمين التا عيس لن ينطس الدن يط ن س 2019دزيران/يوا مل  10 ىل  4العا لس. ويف الد   من 
ينتمييون  ىل دييز  الت رييير اسسييالمه ألسييبا  اعييزى  ىل ااتقييا ا  لقييرار ال يينطس  ش  يياً  60توريير ميين 

الدن ط ن س  تقن موعد االدتدال  ع د الدطر. وتُفرا عنه  مج عاً يف  دايس متوز/يول مل  ون تن اوجيمل  ي  
لدين تة ة و مما يرري شواغل  تقن ااتهات سرار ادتجازا  حلقه  يف دريس ايوين ايمع اي ويف دريس ا

 وا عتقد.

سواي األمن يف غز  ثالثس رجال  عدما اعتقنا و 2019 دزيران/يوا مل 27 ىل  23ويف الد   من  -61
داولوا انظ   سباا لندراجاي يلتزامن مي  ديدث مماثيل اُظي  يف  سيرائ ل. ويقيال   ي  اُقنيوا مين جهياز 

ملو وخضييعوا لالسييتجوا   تييقن تميية  ىل آخيير خيتنييف عيين غييري  يف م ييتوى الييدور الرسييايب اليي ة ميارسيي
اليت انطوة تائ  الت   اعر وا ل وء ا عامنسو مبا يف ذلك أبالستجوا و تُف د جن اي اال باا. وتثناء 

تددل  ومل يُته  واحلبن االادرا ةوتو عوا و و ع اي مراقسرؤوسه و وو عوا يف  او ودنقعنى الت وين
 منه  يرايا  فعل  جرامه. 

لرا عييس واخلم ييني لتقسيي ن دروييس فييتحو اسييتدعا سييواي األميين يف غييز  توريير وعتيي س اليي ورى ا -62
ميين تعضيياء احلروييس وتا يياراا يف مج يي  تءيياء سطيياع غييز و ويقييال  ن  عضييه  ُتجييرب عنييى  ش  يياً  50 ميين

التوس يي  عنييى اعهييد  عييدحمل ا تيياروس يف تة اتيياط ييينظ  ادتدييااًل هبيي   اليي ورى. ومنعييا سيينطاي األميير 
ميين تعضيياء دروييس فييتح سييد اسييُتدعواو يف  ش  يياً  38األاتييطسو وذوييري تن دييوايل الواسيي  يف غييز  انظيي   

 اييار اييدا ري احلدييا  عنييى النظيياحمل يف غييز و   سييرعان مييا تُفييرا عيينه   عييد فيي   وج ييز . ويف  جييراء مماثييل 
و اعتقنييا سييواي األميين يف غييز  س ييس تشيي اص ميين تعضيياء دروييس فييتح 2019شييباط/فرباير  23 تيياري  

لنضيير  ي ييراواي واخلييراا   البالسييت ي سو عيياً ار  مؤيييد  لنييرئ ن عبيياس. واعر ييوا مج   ييبا انظيي   مظييا
 واسُتجو وا  تقن ااتمائه   ىل دروس فتح وتُفرا عنه   دون اوج مل االةاحمل   .

 نزع الشرعقة عن العمل يف جمال حقوق اإلنسان والتدخل يف عمل اجلمعقاا -6 

واالةاماي اليت ارمه  و وم  ىل  سياي ا دافعني عن دقوا اسا ان اواصنا ا ضايقاي  -63
 وازع ا  داس س عن عمنه  ومن  الدع  عنه و   بل منها اق  د التمويل الدويل.

 عييييا ف ييييمل راً و اتييييري وزار  التييييؤون اسسيييي اا ج س واسعييييالحمل اقرييييي2019ويف وييييااون الراذ/ينيييياير  -64
ل عن  عب ا نظماي غيري احليوم يس الدن يط ن س والدول يسو وا عيا اليوزار  االحتا  األورويب  ىل وسف التموي

تن الرسيييائل ا وجهيييس مييين  عيييب اييي   ا نظمييياي  ىل األميييني العييياحمل وا دو يييس ال يييام س  تيييقن استعرا ييياي 
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اقيييدحمل تمرنيييس عنيييى اتييييج   النييياس عنيييى مقااعيييس  ولييييس  ر56ضاألاتيييطس التجارييييس يف ا  يييتواناي اسسييييرائ ن س
 نظماي امتم  ا يدذ   يبا اعامنهيا مي  األمي   ويتضمن اقرير الوزار  عنى ما يبدوو وصماً  .ر57ض سرائ ل
وايييدعه اليييوزار  وييي لك تن اعيييرض ميييدافعني عييين دقيييوا اسا يييان لالدتجييياز وصيييدور توامييير  .ر58ضا ت يييد 

ء   ىل  االاتميييا ايييتهمه   يييي ر59ضمبييينعه  مييين ال يييدرو يعيييو  اترخيهيييا  ىل الرماا نيييايو ووجيييو  ا عييياءاي عاميييس
مجاعيياي مرييل محيياس وايبهييس التييعب س لت رييير فن ييطنيو يييدل عنييى صيينته  ييماعيياي اسراا  ييس. ومييا تن 

وجييا التق ييد  .ر60ضاقريير اليوزار  ي ياوة دروييس ا قااعيس وسي ا االسيترماراي وفييرض العقيويي يسرايا 
ظيور و وادي احمل  يمااني يف اوج مل اةاماي اسراا  إباار سااوذ حمد   و يوم يينص عنيى اسجيراءاي ا 

وجييا عنيى  .ر61ضا اومس العا لسو مبا يف ذلك احلق يف ا راجعس القضيائ سو ومبيدت التيرع سو وافي اض اليرباء 
وانتهييك  ر62ضلنمييدافعني عيين دقييوا اسا ييان سيينطاي الدولييس تن اتجنييا الت ييرحياي اليييت اتضييمن وصييماً 

و عنيى تديد 2019متوز/يول يمل  15اقريير اليوزار و يف وسد اسُت دما ا عنوماي اليوار   يف  .ر63ضانك احلقوا
مواسيي  التواصييل االجتميياعه اليييت اييديراا الدولييس ميي  صييور  لنمييداف  عيين دقييوا اسا ييانو شييوان جييربينو 
ميييدير منظميييس احليييقو وايييه مييين منظمييياي امتمييي  ا يييدذ الدن يييط ةو واواليييا عقيييا ذليييكو اعن قييياي 

 .ر64ض س  ىل ستنملايمهور عنى وسائل التواصل االجتماعه الداع

وتفيييا ي منظمييييس الضييييمري غييييري احليوم ييييس الدن يييط ن س أبن سييييواي األميييين اسسييييرائ ن س است مييييا  -65
وصا ري معيداي ميتب يس وارويا مي ور  ميتو يس خبيط و 2019تينول/سبتمرب  19يف  وميتبها يف راحمل هللا

ال ييييد وغييييري موسعييييس اتضييييمن اداصيييي ل عيييين ا عييييداي ا  ييييا ر . ويف دالييييس مماثنييييسو تسييييدما سييييواي األميييين 
تينول/سبتمربو عنى ادت ش ميتا احتا  يان ا رت  الدن ط ن س يف اخلن لو وصا ري  24اسسرائ ن سو يف 

اتيييرين األول/توتيييو رو  11دتييي ش تو اوث يييق ا يييوا  ا  يييا ر . ويف معيييداي ميتب يييس  يييدون اس الء أبمييير الت
مقير ييان العميل ال ي ه وفتتيتمل  يد  سياعس ومل ا يا ر شي  اً.  تيضياً است ما سواي األمين اسسيرائ ن س 

وعنيييى ميييا يبيييدوو فييي ن عمن ييياي التدتييي ش اييي    ياايييا ات عيييس  نظمييياي غيييري ديوم يييسو اقييي  مج عهيييا يف 
اخلا يييعس لن ييي طر  الدن يييط ن س اليامنيييسو  يييدون االسيييتنا   ىل تمييير يلتدتييي ش  H1تو ا نطقيييس  Aا نطقيييس 

 ا  ا ر  تو  ىل وث قس رمس س تخرىو اتيل ادخالً اع د اً يف اتاط ايمع اي واحلق يف اخل وص س. تو

و تلغا وزار  الداخن يس اسسيرائ ن س لشيري  العميل ا منوديس  يدير منظميس 2018مايو/تاير  7ويف  -66
حميميس وعقيا الطعيون ا قدميسو ديميا  .ر65ضمن رايتن وواش يف  سرائ ل وفن طنيو عمر شياورا و 

__________ 

 .31/36مبوجا سرار إلنن دقوا اسا ان  ر56ض

 Israel, Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy, The Money Trail: European Union ر57ض

Financing of Organizations Promoting Boycotts against the State of Israel, 2nd edition (2019) . 

 .65و 62و وا رفق األولو الدقراتن 61و الدقر  A/HRC/42/30 ر58ض

 Israel, Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy, The Money Trail, and Terrorists in ر59ض

Suits: the Ties between NGOs Promoting BDS and Terrorist Organizations (2019) . 

 :الرالثييييييييييييييييييييييس ضمتييييييييييييييييييييييام عنييييييييييييييييييييييى ا وسيييييييييييييييييييييي  التييييييييييييييييييييييايلااظيييييييييييييييييييييير الب ييييييييييييييييييييييان ال ييييييييييييييييييييييا ر عيييييييييييييييييييييين ا قييييييييييييييييييييييررين اخلاصييييييييييييييييييييييني  ر60ض
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24516&LangID=E).   ومل يت يييييييي

ا قييييررون اخلاصييييون موسديييياً  تييييقن دروييييس ا قااعييييس وسيييي ا االسييييترماراي وفييييرض العقييييوييو ولييييينه  رتوا تن لي ييييداا تو 
 معار تها ميدول متاماً مبوجا احلق يف دريس الرتة والتعبري ويف دريس ايوين ايمع اي. 

 .26  و الدقر A/61/267و و27-26و الدقراتن Corr.1و  A/HRC/16/51/Add.3 ر61ض

 .27و الدقر  HRC/13/22 و والوث قس5و الدقر  26/6سرار إلنن دقوا اسا ان  ر62ض
 Inter-American Commission on Human Rights, Criminalization of Human Rights تيضيياً ااظيير  ر63ض

Defenders (2015) 89-84و الدقراي. 
 ضيلنغس العر  س فقطر. www.facebook.com/4IL.org/posts/2234827600161728 ر64ض

 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24516&LangID=E ر65ض

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24516&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24516&LangID=E
http://www.facebook.com/4IL.org/posts/2234827600161728
http://www.facebook.com/4IL.org/posts/2234827600161728
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24516&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24516&LangID=E
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و أبن الدوليس مين دقهيا ارد يل ال ي د شياور. 2019اتيرين الرياذ/اوفمرب  5العن ا اسسرائ ن سو يف  العدل
يف لي ييد دروييس ا قااعييس وسيي ا االسييترماراي وفييرض  وذوييري ا يمييس تن اتيياط ال يي د شيياور سييا قاً 

العقيييويي وعمنيييمل يف منظميييس رصيييد دقيييوا اسا يييان يتييييل  عيييواي  ىل مقااعيييس  سيييرائ لو وويييل ذليييك 
اسييتهد  ا  ييتواناي اسسييرائ ن س. ورتي ا يمييس تن معييب  الييدعو  العنن ييس لدييرض مقااعييس عنييى  ولييس 

لقيييااون اليييدخول  ىل  سيييرائ لو والييي ة جييييوز معيييمل دظييير  28 سيييرائ ل و ا ن يييوص عن يييمل يف التعيييديل رسييي  
 يتييييمل ا قااعييييس ا بن ييييس عنييييى الدييييير  القائنييييس أبن ال يييي طر  اسسييييرائ ن س يف األرض   خييييول األشيييي اص

يف اً خطييري راً وميريل اي ا احليي  القضيائه ايداو  .ر66ض]الدن يط ن س ا تنيست اتييل ااتهاوياً لنقيااون الييدويل 
ن دقييوا اسا ييان يف األرض الدن ييط ن س ا تنييسو  ذ يد ييح امييال سمياا ييس دالييس ا ييدافعني الييدول ني عيي

اعرض ول تجنخ يدعو  ىل فرض عقويي عنى  سرائ ل لتبن ها س اسس االدتاللو لن د ل من  سيرائ ل 
 تو األرض الدن ط ن س ا تنس.

 التوصقاا -اثلثاا  

 :توصي اة وألة السا قة سلطاا حكو ة إسرائقل مبا يلي -67

ألررمان توافررق قواعررد الاررتبات الرريت تعتمررد ا قررواا األ ررن اإلسرررائقلقة وطريقررة  ضتر 
ات اا  ع اةعايري الدولقة، ول سقما عردم اسرتادام األسرلحة الملاريرة إل يف حالرة وجرود قاا تطبققها، تواف

حرواد  السرتادام خطر حمدق يهدد ابةوا أو اإلصابة اخلطرية؛ واختاذ مجقع التردابري الالز رة ةملرع 
اة رر  للقروة؛ وتقردإل اإلسرعافاا األولقرة، يف أقررمم وقرإ  كرن، إ  األاراام اةررابني  رن جرراء 

 استادام القوة،  ع ال تملاع عن اختاذ أو تدابري تر ي إ   ملع تقدإل الرعاية الطبقة الالز ة؛

الا الرريت إجررراء يقققرراا سررريعة واررا لة و سررتقلة ونزيهررة وفعالررة يف مجقررع ا رر ض ر 
استاد إ فقها قواا األ رن اإلسررائقلقة القروة وأدا إ  قترل فلسرطقملقني أو إصرابته ، ول سرقما 

 يف اةملطقة احملظورة يف غزة، وألمان  ساءلة اجلملاة وتوفري اجلرب للضحااي؛

ألمان احرتام القانون الدو  اإلنساين وإجراء يقققاا سريعة واا لة و ستقلة  ضار 
عررراءاا ارتكرررامم انتهاكررراا يف سرررقاق ترررراعد األعمرررال القتالقرررة السرررابقة واألخررررية، ونزيهرررة يف اد

 وحماسبة اةسؤولني عملها وتوفري اجلرب للضحااي؛

وألررع حررد علررر ال ررور، جلمقررع  ارسرراا العقررامم اجلمرراعي، واةسررارعة، علررر وجرر   ض ر 
لسرما  لل لسرطقملقني يريرة اخلروم، إ  رفع ا رار وتدابري اإلغرالق العقابقرة اة روألرة علرر غرزة، وا

 التملقل عرب األرض ال لسطقملقة احملتلة، وإهناء عملقاا اهلدم العقابقة وسقاسة حجز جثث ال لسطقملقني؛

وألع حد ةمارسراا الحتجراز اإلدارو وأو اركل  رن أاركال الحتجراز التعسر ي،  ضاير 
 ؛ ات اا  وألمان ا ق يف حماكمة عادلة ألمانا إ  مجقع احملتجزين أو اإلفراج عمله ،  عاا،وألمان توجق  الهتام سري

للقررانون الرردو   قرروق اإلنسرران،  ات رراا  ألررمان ا تثررال  ررروف الحتجرراز ا تثررالا  ضور 
واةبررادرة فرروراا إ  وألررع حررد جلمقررع اةمارسرراا الرريت قررد تعررد  ررن التعررذيب أو غررري   ررن ألرررومم 
اةعا لرررة أو العقوبرررة القاسرررقة أو الالإنسرررانقة أو اةهقملرررة، وألرررمان إجرررراء يقققررراا سرررريعة ونزيهررررة 

اجلملرراة، وألررمان عرردم تكرررار  ررذ  و سررتقلة يف مجقررع ادعرراءاا التعرررض هلررذ  النتهاكرراا وحماسرربة 
 اةمارساا وحرول الضحااي علر سبقل انتراف فعال؛

__________ 

 ر.2011-5771ير  اعريف ا قااعس يف سااون من  ا ن  دولس  سرائ ل  واسطس ا قااعس ضرس   ر66ض
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ألمان احرتام ومحاية ا ق يف حرية التعبري ويف تكوين اجلمعقاا والتجمرع السرلمي،  ضزر 
 والسما  للجهاا ال اعلة يف اجملتمع اةدين والرح قني مبزاولة نشاطها يف أ ان وحرية بال  ضايقة.

  :ة وألة السا قة حكو ة دولة فلسطني مبا يليتوصي ا -68

ك الرررة ال تثرررال للتزا اهترررا يف جمرررال حقررروق اإلنسررران  رررا  مجقرررع ال لسرررطقملقني  ضتر 
 والتوقف فوراا عن أو تدابري تملتهك تلك اللتزا اا أو تزيد  ن سوء ا الة اإلنسانقة يف غزة؛

اا، وألررمان ا ررق الكا ررل يف إهنرراء مجقررع اةمارسرراا الرريت تشرركل احتجررازاا تعسرر ق ض ر 
  راعاة األصول القانونقة ويف حماكمة عادلة؛

اةبادرة فوراا، إ  وألع حد جلمقع اةمارساا اليت قد تعد  ن التعذيب أو غري   ضار 
 رن ألررومم اةعا لرة أو العقوبرة القاسرقة أو الالإنسرانقة أو اةهقملرة، وألرمان إجرراء يقققراا سررريعة 

مجقع ادعاءاا التعرض هلرذ  النتهاكراا وحماسربة اجلملراة، وألرمان عردم تكررار ونزيهة و ستقلة يف 
  ذ  اةمارساا وحرول الضحااي علر سبقل انتراف فعال؛

اختاذ مجقع التدابري الالز ة ةملع مجقع أاركال العملرف اجلملسراين وألرمان  قاألراة  ض ر 
 العقوابا اةملاسبة هب ؛  رتكيب  ذا العملف، مبا يف ذلك أعمال القتل بدافع جملساين، وإنزال

الوفاء ابلتزا اهتا يف جمال حقوق اإلنسان يمايرة حقروق مجقرع ال لسرطقملقني دون  ضهر 
 متققز، مبا يف ذلك التمققز القائ  علر اةقل اجلملسي أو اهلوية اجلملسانقة؛

السرلمي، ك الة احرتام ومحاية ا ق يف حرية التعبرري ويف تكروين اجلمعقراا والتجمرع  ضور 
 ومتكني اجلهاا ال اعلة يف اجملتمع اةدين والرح قني  ن  زاولة نشاطه  يف أ ان وحرية بال  ضايقة.

  :وتوصي اة وألة السا قة السلطاا يف غزة مبا يلي -69

أن تضرررمن،  ررري واجلماعررراا اةسرررلحة ال لسرررطقملقة يف غرررزة، الحررررتام الكا رررل  ضتر 
احررررتام  برررادي التمققرررز والتملاسرررب واختررراذ الحتقاطررراا، وأن للقرررانون الررردو  اإلنسررراين، ول سرررقما 

 تضمن  ساءلة  رتكيب النتهاكاا اجلسقمة مبا يت ق  ع اةعايري الدولقة؛

أن تتارررذ مجقرررع التررردابري الالز رررة لضرررمان احررررتام حقررروق األاررراام  سرررلو   ض ر 
يب أو غرري   رن ألررومم جلمقع اةمارسراا الريت قرد تعرد   رن التعرذداا ا رية، وتضع علر ال ور، ح

اةعا لررة أو العقوبررة القاسررقة أو الالإنسرررانقة أو اةهقملررة، وأن تك ررل إجرررراء يقققرراا سررريعة ونزيهرررة 
و سررتقلة يف مجقررع ادعرراءاا التعرررض هلررذ  النتهاكرراا وحماسرربة اجلملرراة، وتك ررل عرردم تكرررار  ررذ  

 اةمارساا وحرول الضحااي علر سبقل انتراف فعال؛

الترردابري الالز ررة ةملررع مجقررع أارركال العملررف اجلملسرراين وألررمان  قاألرراة أن تتاررذ  ضار 
  رتكيب  ذا العملف، مبا يف ذلك أعمال القتل بدافع جملساين، وإنزال العقوابا اةملاسبة هب ؛

أن تك ل احرتام ومحاية ا ق يف حرية التعبري ويف تكوين اجلمعقاا والتجمع السرلمي،  ض ر 
 تمع اةدين والرح قني  ن  زاولة نشاطه  يف أ ان وحرية بال  ضايقة.ومتكني اجلهاا ال اعلة يف اجمل

    


