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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣ -شباط/فرباير  ٢٦
 من جدول األعمال 7و ٢البندان 

 قرروقحل التقريررر السررملوو  اررو  اتحرر  ا تمرردة السرراح 
 عامال واتحني اإلنسان وتقارير ا اوضية الساحية

يرررة حالرررة حقررروق اإلنسررران ا رلسرررلني واتراضررر  العرب
 احملتلة اتخرى

 حالة حقوق اإلنسان ا اتر  الالسليملية احملتلة، مبا ريها القدس الشرقية  
 *الساح  حلقوق اإلنسان تقرير ا او   

 موجز  
سشدد ن  الددو  قددو   ٣4/٣٠يُقددد ه اددلا الرقريددر عمدد جم سقددرار إلنددن  قددو  ا   ددان  

ممارسددددو  ركددددز عندددد ا   ددددان ر األرف الين ددددتلنلو ا رنددددوق سددددا فل.ددددا القدددددس الشددددر لو  واددددو ي
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 حقدحة -أولا  
ق الدل  لندف فلده ا ندن ٣4/٣٠سقرار إلندن  قدو  ا   دان  يُقد ُه الا الرقرير عم جم  -١

ذلددا القددرارق  ن تنيلددلعدداجم إىل ميددوف األمددم املرحددد  ال ددامرت سقددو  ا   ددان أن يُقددد ِّه إللدده تقريددر 
ن دتلنل  رفدزين اليخدا  عند  الموامد  الدمي تددت از رفداه الرم ديرت لن دفناء وا ويركز سوجه 

 ديرت  ويبحد  فداه الرمر ال فون ا سراولنلوق وذلا ابلرشداور مدا اليريدل المامد  املمدت ابز ر
سلدو وزدز   لضديو الرر ممارسو ال دنتاإل الين دتلنلو ل  رفداه الرم ديرت ر ااجم امليوف ال امرت أيض

الدددمي  ن اسريدددوريدددر إىل تقددددت قدددور  خم لقدددو عدددن ارندددع أشددد ال اسرمدددان الرم ددديرت مدددوي.ددددل الرق
وقددلاتهق تامرتق ر يرمددرف  ددا الين ددتلنلون ر األرف الين ددتلنلو ا رنددو  ويشددفا امليددوف ال دد

  ن الدويلمجلا اجل.اإل امل ؤولو عن  ازمرثال ل لرزاماإل ذاإل الصنو سوجف القا و 
 تشدددددرين األول/ ٣١إىل  ٢٠١٦تشدددددرين الثددددداين/ وفمرب  ١مدددددن ويشدددددم  الرقريدددددر اليددددد    -٢

سقدو   رحدد  ال داملوإىل اسازإل المي رقدهتا ميوضلو األمم املاجم   وي رند أساس٢٠١7 أكروسر
ى المامنو د  األخر ا   ان )امليوضلو(ق وكللا إىل ممنوماإل  صنت عنل.ا كلاانإل األمم املرح

ء ر اجددوعمدد جم سددا  زددح   وملددو إسددراولنلو وفن ددتلنلو  ر األرف الين ددتلنلو ا رنددو ومن مدداإل
ل المامدددد  املمددددت ق أُعِّددددد  اددددلا الرقريددددر ابلرشدددداور مددددا اليريدددد٣4/٣٠  ددددرار إلنددددن  قددددو  ا   ددددان

 ابز رفاه الرم يرت  
ويركدز اددلا الرقريددر عندد  از رفدداه الرم دديرتق ل دن تقددارير أخددرى ل مدد  المدداه وامليددوف  -٣

سالو  قدو  ا   دان ر األرف الين دتلنلو ا رندوق سدا ر ذلدا  ثر مشوزجم أك ال امرت تقده حتنل جم 
  (١)رول از رفاهفلما يرمنل س 

 اخللاية القانونية -اثنياا  
ينتبددل القددا ون الدددويل ا   دداين والقددا ون الدددويل سقددو  ا   ددان ر األرف الين ددتلنلو  -4

القدس الشر لو  واألرف الين دتلنلو ا رندو ادرت أرف  ا رنوق أ  ر زز  والضيو الررسلوق سا فل.ا 
وتمردددرب الوزيدددو  (٢)  ددداه املرمنقدددو ابز دددر لختضدددا ز دددر ل  دددرل تنتبدددل عنلددده ابألخددد ق األ

القضاولو وال لتر  اليمنلو المي متارس.ا إسراول  سوقي.ا ال دنتو القاومدو ابز در ل ادرت األسداس 
  األرف الين ددتلنلو ا رنددو  وترماشدد  اددلم ازلرزامدداإل زلرزاماهتددا ر إلددال  قددو  ا   ددان خماخدد

ما الرزاه إسراول ق سوجدف  دا ون از در لق يمايدو ال د ان الين دتلنل  ر األرف الين دتلنلو 
ا رنددو  ور الو ددت  ي ددهق تمرددرب خمولددو فن ددت  منزمددوجم ابلوفدداء ابلرزاماهتددا ر إلددال  قددو  ا   ددان 

الرزامداإل اجم  دتلنلو ا رندو  وتقدا عند  عداتل ال دنتاإل ر زدز  أيضدفلما يرمنل س امد  األرف الين
س وماإل كمدا ر إلال  قو  ا   ان ابلن ر إىل أهنا متارس وظاوع شبل.و سرنا المي متارس.ا ا

  (٣)متارس سلتر  إ نلملو
__________ 

  A/HRC/37/43و A/HRC/37/38و A/HRC/34/38 ا  ر (١)
ق اتيا لددو جنلددع سشدد ن ألايددو األشدد ا  املددد ل  ر ١9٠7زاددا  لمدداه   واعدددعندد  النحددو املنصددو  عنلدده ر  (٢)

  ١٠  ق اليقر A/HRC/34/38و ت اسرب )اتيا لو جنلع الراسمو( والقا ون الدويل المرر؛ ا  ر 
 ق ل ل ع عن  مزيد من الرياقل  سش ن ا لار القا وين املنتبل  ١١-٣ق اليقراإل A/HRC/34/38ا  ر  (٣)
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واز رفدداه الرم ددديرت   دددور  سوجدددف القدددا ون الدددويل سقدددو  ا   دددان والقدددا ون الددددويل  -٥
مددن الم.ددد الدددويل اقددا  ابسقددو  املد لددو وال لاسددلو ت يدد   ددل اليددرخم ر  9  فاملدداخم  ا   دداين

وتمررب   (4)واه تو لع أ د أو اعرقاله تم ياجم اسريو ور األمان عن  ش صهق وتن  عن  عده ج
سدلما مدا   ازإل اسرمان من اسريو تم ديلو إذا كا دت ترمدارف مدا أ  داه القدا ون الددويلق وز

كما ادو منصدو  ق  (٥)و أو ابلضماانإل ا جراولو األخرىملرصنو ابسل ر  اكمو عاخملاأل  اه ا
ويمدد  اسفدز زدح املشدروع وتمم دد  رمدان الشد   ا مدرت مدن   (٦)ل أيضاجم عنله ر  ا ون از ر 

 قه ر أن حياكم  اكمو عاخملو و ا و لو سثاسو االيو ج لمو زتيا لو جنلع الراسمو سش ن ألايو 
واب ضدافو   (7)وابلرايلق يمدد سثاسدو جدراوم  درب ملد ل  ر و ت اسرب )اتيا لو جنلع الراسمو(قا

إىل ذلدداق ز زددوه ا رفدداه األشدد ا  ا ملدد  إز ر األرف الين ددتلنلو ا رنددوق وعددده ا دد اه 
يا لددو تادلم القاعدد  فلدده ا ر.داد  ملبدددأ   در النقدد  الق در ؛ ويمدد ذلددا االيدو ج ددلمو إضدافلو ز

   (٨)جنلع الراسمو وجرميو  رب

 الحتجاز التعسا  ا اتر  الالسليملية احملتلة -اثلثاا  
 حقدحة -ألف 

 دخم اليريدل المامد   دن ف داإل  ا و لدو فلمدا يرصد  ابز رفداه الرم ديرت ادرت كالردايل   -٦
سدددنف (؛ و)ب( إذا كدددان ١)أ( إذا مل ي دددن انددداد أ  أسددداس  دددا وين لرربيدددر سدددنف اسريدددو )الي دددو 

عن ممارسو اسرايإل األساسلوق و)ج( عندما ت ون ا ر.اكداإل القواعدد املرصدنو ابسدل اجم اسريو انمج
و)خم( عنددددما  اجمقتم ددديلاجم ر  اكمدددو عاخملدددو مدددن اقتدددور  يلددد  تضددديرت عنددد  سدددنف اسريدددو لاسمددد

 يرمددرف امل.ددداجرون الوافددددون ز رفددداه إخمار  متدددول مدددن خمون إم ا لدددو املراجمدددو أو الدددر نم إخمارايجم 
 ضدداولاجمق و) ( إذا كددان سددنف اسريددو يم ددن متللددزاجمق وز سددلما عندد  أسدداس املولددد أو األقدد   أو

  (9)الدينق أو الرأ  ال لاسرت أو زحمالقومرت أو ا ثت أو ازجرماعرتق أو النروق أو 
إىل اددلم الي دداإلق وابلن ددر إىل اسددازإل الددمي رقدددهتا امليوضددلو ال دداملو سقددو   واسددرناخماجم  -7

م الا الرقرير إىل جدزأين يرنداوزن ابلوقدع إلمدوعر  ا   ا ن خ ل الي   املشمولو ابلرقريرق ُ   ِّ
مدددددن الموامددددد  الدددددمي تددددددت از رفددددداه الرم ددددديرت ر األرف الين دددددتلنلو ا رندددددو  ور اجلدددددزء األول 

الرقريرق يبح  امليوف ال دامرت  دازإل ا رفداه ز توجدد فل.دا أسدباب ظداار  أو مشدروعوق  من
(  ور اجلدددزء الثددداينق يبحددد  امليدددوف ٣و ١ُي يددد  فل.دددا اسدددل ر  اكمدددو عاخملدددو )الي ردددان أو ز 

 (  ٢ال امرت  ازإل ترمنل أبفراخٍم ا رفزوا س بف ممارسو  رايهتم األساسلو )الي و 
__________ 

  9ا ع ن الماملرت سقو  ا   انق املاخم  اجم ضا  ر أي (4)
  ا   ددانق النفنددو املمنلددو يقددو  ؛ ا  ددر أيضدداجم ١4و 9الم.ددد الدددويل اقددا  ابسقددو  املد لددو وال لاسددلوق املدداخم ن  (٥)

قددو وعددو املبدداخمت املرمن( سشدد ن  ددل اليددرخم ر اسريددو ور األمددان عندد  ش صدده؛ وإلم٢٠١4)٣٥الرمنلددل المدداه ر ددم 
 ( A/RES/43/173مجلا األش ا  اللين يرمرضون أل  ش   من أش ال از رفاه أو ال فن )يمايو 

  7٥-٦٦واتيا لو جنلع الراسموق املواخم  (٦)
 ( ٦)()أ(٢)٨ح مو اجلناولو الدوللوق املاخم  ؛ و  اه روما األساسرت لنم١47املرجا  ي هق املاخم   (7)
ح مدددددو اجلناولدددددو الدوللدددددوق ؛ و  ددددداه رومدددددا األساسدددددرت لنم١47و 7٦(ق و١)49اتيا لدددددو جنلدددددع الراسمدددددوق املدددددواخم  (٨)

 ( 7)()أ(٢)٨ املاخم 
 ( A/HRC/36/38أساللف عم  اليريل المام  املمت ابز رفاه الرم يرت ) (9)
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وعنددد  الدددرزم مدددن وجدددوخم قدددنو خاقدددو ل  رفددداه الرم ددديرت ألسدددباب متللزيدددو ابل دددلا  اسدددايل  -٨
يددر مل يرناولدده سشدد   منيصدد  ألن اددلا از رفدداه ينتبددل عندد  األرجدد  عندد  (ق فدد ن اددلا الرقر ٥)الي ددو 

مم م اسازإل المي يرناو ا  و د ذكر اليريل المام ق عن  وجده اقصدو ق از رفداه ألسدباب متللزيدو 
وز ددا األمدد    (١٠)ر اسددرنراجاته املرمنقددو سمددد   ددازإل ا رفدداه  يددلهتا إسددراول  ر  ددل فن ددتلنل 

أن تتبلددددل   ددددام   ددددا و ل  ارنيدددد  ر ا  نددددلم  ي ددددهق اسددددرناخماجم إىل اعربدددداراإل اجلن ددددلو اجم المدددداه أيضدددد
  (١١)األق  و دااق يمد إجراء ينتو  عن  متللز مر ق  فلهق ويقوف اسل ر  اكمو عاخملو أو

 الحتجاز حن دون أسباب أو ضماانت احملاكمة العادلة -ابء 
المي حيرم  أن ت ون تم ديلو  رلفدو عدده وجدوخم يركز الا اليرع عن   ازإل از رفاه  -9
و  وابلن ددر كمددو عاخملددأسداس  ددا وين يددربر از رفدداهق أو الدمي تنمددده فل.ددا ا رمددازإل إجدراء  ا  أ 

ن ددتلنلو ألرف اليإىل الرددلرع عندد  تددو مر ددرر أبسددباب أمنلددو زامضددو واسددر داه أخملددو سددريو ر ا
ا اليدددرع رندداول اددلبف مشددروع ل  رفدداه  ويا رنددوق ف  دده كثددحاجم مددا يرمددلر حتديددد مدددى وجددوخم سدد

 ممارسو از رفاه ا خمار  أيضاجم  

 الحتجاز حن دون وجود أسباب حشروعة أو أساس قانوين -١ 
ُيش ط ر أ  إجراء سالٍف لنحريو أن ي رند إىل أساس  دا وين ل درت ي دون مروافقداجم مدا  -١٠

اه رب از رفدددس دددبف ممقدددولق يمردددالقدددا ون الددددويل سقدددو  ا   دددان  ور  الدددو عدددده از رفددداج 
 ز  زتم يلاجم  واز رفاه الرم يرت متارسه إسراول  وخمولو فن ت  وال نتاإل ر 

ف  ل الي   املشمولو ابلرقريرق رقدإل امليوضلو  دازإل ترمندل أبشد ا  مدن سد ان  -١١
وخم زدز  تمرضدواق فلمدا يبددوق ل  رفداه وازعرقدال عند  أيدد  ال دنتاإل ا سدراولنلو مدن خمون وجدد

وخدد ل   (١٢)الددو سددا   زددز  مثددار  نددٍل سوجدده خددا أسدداس  ددا وين  وز يددزال اعرقددال الصددلاخمين  ب
أليدددالق اعرقندددر.م البحريدددو ا سدددراولنلو  ٣قدددلاخماجمق سلدددن.م  4٢اليددد   املشدددمولو ابلرقريدددرق أُفلدددد أبن 

ازعرقدال )عن  ما يبدوق خماخ  منتقو الصلد المي ت م  إسراول  ابلصدلد فل.دا(  وتشدح ظدرول 
واجلوا ف المي ركزإل عنل.ا جن اإل ازسرفواب وإخ ء سبل  مم م الصلاخمين ر هنايو املتدال 
مدن خمون توجلده هتدم إشددار   ويدو إىل أن ادلم ازعرقدازإل ز ت ددرند إىل أسداس  دا وينق وُت ددر ده 

 أخمانم جلما املمنوماإل عن اجلماعاإل الين تلنلو ر زز ق كما تش.د عن  ذلا اسازإل املبلنو 
ق اعرقنت البحريو ا سراولنلو قلاخمْين اثنْ  ر عدرف ٢٠١٦كا ون األول/خمي مرب   4ور  -١٢

البحرق وأُفلد أبهنما مل ي وان يش  ن أ  هتديد لنقدواإل البحريدو ا سدراولنلو ر ذلدا الو دت  وظد  
دده لدده ازهتدداه ر لدداجم ملددد  تزيددد عددن أسددبوع ق ر  أ ددد الددرُجنْ   رفددزاجم لدددى إسددراول  مددن خمون أن يُوج 

 ددد  ُأخندددرَت سدددبل  شدددقلقه فدددوراجم  وأفلدددد أبن األول اهتدددم ابز رمددداء إىل إ ددددى اجلماعددداإل امل دددنحو 
أايه  ١٠وتمددرف ل ددوء املمامنددو أثندداء اسددرفواسه  ومل تددر  لدده إم ا لددو ازسددرما و سحدداه إز سمددد مددرور 

ق مددن خمون أن ٢٠١٦خمي ددمرب /كددا ون األول  ٢٢عندد  اعرقالدده  وأمددرإل ا  مددو لخدد ء سددبلنه ر 
ددز ملددد  ث ثددو أايه  توجدده لدده أيددو هتمددو  وفددور عوخمتدده إىل زددز  اسددردعام ج.دداه األمددن الددداخنرتق وا ُرفِّ

 وخضا ل سرفواب سش ن اعرقال ال نتاإل ا سراولنلو له وا رفاهم  
__________ 

   ١٣/٢٠١٦ق ور م ١٥/٢٠١٦ق ور م ٣١/٢٠١7ا  ر اآلراء ر م  (١٠)
   4٠ اليقر ق A/HRC/34/38ا  ر  (١١)
   ٣7ق اليقر  A/71/364؛ و١9اليقر  ق A/HRC/34/36ا  ر  (١٢)
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 ١٨شددباط/فرباير و ٢١ورقدددإل امليوضددلو اعرقددال ت ددمو قددلاخمين آخددرين ر اليدد   سدد   -١٣
  واعرق  عناقر من القواإل البحريو ا سراولنلو األش ا  الر مو مجدلم.م ٢٠١7ل/سبرمرب أينو 

ر عرف البحرق وألنقوا النار عنل.م وأجربوام عن  خنا م س .م والقيز ر امللدام سمدد اعد اف 
وا رلدد   (١٣)لاخمان مدن.م ردروأ أثنداء اعرقدا ممراكب.م المي قوخمرإل ر هنايدو املتدال  وُأقدلف قد

 لددد  خضدددا أزندددب.مق  لدددا الصدددلاخمين إىل أشددددوخم ومدددن ع  قندددوا إىل ممدددرب سلدددت  دددا ون/إيريزقمج
ل سرفوابق وز سلما سش ن ألاس وزحاا من اجلماعداإلق سدا فل.دا اجلماعداإل ي ف إفاخمهتمق 

ر  يدن اللدوه  وأفداخموا اجم امل نحو  ومل تصددر زوحدو اهتداه ر  دل أ  مدن.م وُأخندرت سدبلن.م مجلمد
ج.اه األمن الداخنرت ا رفزامق لدى عوخمهتم إىل زز ق واسدرفومم ليد اإل تراو دت  مجلم.م أبن

 س  سضا ساعاإل ويوم  
وأفاخم مم م الصلاخمين اللين اسردعاام ج.اه األمن الداخنرت وا رفزام عقف اعرقا م  -١4

و أخدرى لو  الدإل امليوضدعن  أيد  القواإل البحريو ا سراولنلو أهنم تمرضوا ل وء املمامنو  ورقد
  املشدمولو  ل الي  من  ازإل از رفاه الرم يرت ا رمنو المي  يلاا ج.اه األمن الداخنرتق خ

 خمانم( أ ٥9ابلرقريرق سررف ازسرفواب عن  أساس از رماء ال لاسرت )ا  ر اليقر  
ور الضددديو الررسلدددوق أُسندددج عدددن از رفددداه مدددن خمون أسددداس  دددا وين ر  دددازإل ترمندددل ابمرنددداع  -١٥

ممدددا يشددد   ا ر.اكددداجم ق (١4)األمدددن الين دددتلت عدددن تنيلدددل أوامدددر  ضددداولو لخددد ء سدددبل   رفدددزين  دددواإل
مدددا تُرفددداوه ادددلم األوامدددر لعددداخم  اجم لنقدددا ون األساسدددرت ل دددنتو اس دددم الدددلاؤ الين دددتلنلو املؤ ردددو  ف ثدددح 

إىل هتدددم جديدددد ق وحُيدددرص عددداخم  ابلصددد  لاإل امل ولدددو لنمحدددافا سوجدددف اجم اعرقدددال الشددد   اسدددرناخم
أخمانم(  وز تزال الم املمارسو مثاراجم لنقندلق عند  تدو مدا أكدتده ا ل دو  ٢٥القا ون األرخمين )ا  ر اليقر  

شدد وى سشد ن اسددرمرار ال دنتاإل الين ددتلنلو  7٥امل درقنو سقددو  ا   دانق الددمي أفداخمإل أبهنددا تنقدت 
  (١٥)قريرر ا رفاه أش ا  رزم قدور أوامر لخ ء سبلن.م خ ل الي   املشمولو ابلر

ق ٢٠١7أاير/مدايو  ٢٥ومتث   ضلو ا رفاه شاخم  النمدور ق وادو مدن مديندو اقنلد ق مندل  -١٦
من القضااي املقنقو املرمنقو ابسرمرار از رفاه رزم قدور أوامر لخد ء ال دبل   فقدد ا رفدزم أول 

مددر الصدداخمر عددن األمددرق ج.دداه امل دداسراإل المامددو ر مدينددو اقنلدد ق ع ا ُرفددز ر أرحيددا سندداء عندد  األ
 زيران/يو لدددددددهق  ١٣أاير/مدددددددايوق و ٣٠ دددددددافا انسندددددددن  وأقددددددددرإل ا  مدددددددو ثددددددد ث مدددددددراإل )ر 

( أوامددددر لخدددد ء سددددبلنهق ور كدددد  مددددر ق كددددان ا ددددافا يتنددددف اسددددرمرار ٢٠١7آب/أز ددددتن  ٣و
ور املدر  الثالثدوق اسدرند ر اسدرمرار ا رفداهم إىل ضدرور  ألايدو  -ر ظرول مثح  لنقنل  -ا رفاهم 

 ٢٠١7كدا ون األول/خمي ددمرب   7 رفدز مدن  دواإل األمدن ا سدراولنلو  وأُفدرِّج عدن ال دلد النمدور  ر ا
عنددد  ذلدددا  وز تدددزال املمارسدددو املرمثندددو ر  يومددداجم  ١١واعرقنرددده  دددواإل األمدددن ا سدددراولنلو سمدددد مدددرور 

  الدوكما تدل عن  ذلدا أيضداجم   ق(١٦)ا رفاه األش ا  سررف ألاير.مق رزماجم عن.مق مصدر  نلٍ 
  فقدد ظد  ٢٠١7شدباط/فرباير  ٦عمار توفلل أسو انل ق الدل  ُأخندرَت سدبلنه ر هنايدو املتدالق ر 

سمايرده مدن  دواإل  ٢٠١٥تشدرين الثداين/ وفمرب  ٦لدى ج.اه األمن الو اورت ر راه هللا منل اجم  رفز 
ل  ر الضدديو األمددن ا سددراولنلو سمددد وروخم ممنومدداإل تيلددد أبن قددديقاجم لدده  يددل افومدداجم ضددد إسددراولن

__________ 

   A/HRC/37/38ا  ر  (١٣)
   4٢ق اليقر  A/HRC/19/20ا  ر  (١4)
   http://ichr.ps/en/1/5عن  الراسط الرايل     مراأالش.ريو الرقاريرا ل و امل رقنو سقو  ا   انق  (١٥)
   47 اليقر ق A/HRC/28/80؛ و٥9اليقر  ق A/HRC/31/40 ا  ر (١٦)

http://ichr.ps/en/1/5
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الررسلو  ولنف ال لد توفلل أن ُُين  سبلنه عن  م ؤوللره الش صلوق وو ا ادو وذوومق عند  تنداهل 
وسمددد شدد.رين مددن  اجم شدد.ر  ١٥  و ددد ا رفددز رزمدداجم عندده ملددد  سنرددت ر ا مددوع ٢٠١٦ر متوه/يوللدده 

 نلو إخ ء ج.اه األمن الو اورت سبل  ال لد توفللق اعرقنره  واإل األمن ا سراول

 ممارسات الحتجاز اإلدارو غري ا شروعة -٢ 
يشح از رفاه ا خمار  إىل سنف اسريو خدارج سدلا  ا جدراءاإل اجلناولدو  وادو ي درند  -١7

عدددداخم  إىل أمددددر قدددداخمر عددددن ال ددددنتاإل الرنيلليددددو لندولددددوق مددددن خمون أن ت ددددون اندددداد عمومدددداجم هتددددم 
فددداه ا خمار  ر  دددد ذاتدده لدددلن   دددوراجم زوحددو اهتددداه أو  اكمددو أمددداه   مدددو جناولددو  واز ر أو

سضماانإل قارمو اجم رانسوجف القا ون الدويل ول ن ز زوه النفوء إلله إز ر ظرول اسرثناولو و 
شدديد   وترى النفنو املمنلو يقدو  ا   دان أن از رفداه ا خمار  فلده ادالر  (١7)منماجم لنرم ع

املمارسدددو  دددد تقدددوف أادددم ضدددماانإل والوا دددا أن ادددلم   (١٨)مدددن  ددددوث سدددنف تم ددديرت لنحريدددو
ا اكمدددو الماخملدددو  وعددد و  عنددد  ذلددداق فددد ن الرمدددوف الدددل  تنتدددو  عنلددده ادددلم الردددداسح ابلن دددبو 

عددن عددده حتديددد مددد   لنمحرفددز ر ظدد  عددده وجددوخم أ  هتددم أو أخملددو ممنومددو أو  اكمددوق فضدد جم 
ازسددرثناورت  ددلم الرددداسحق  ابلتدداسااجم مرو مددو ل  رفدداهق مي ددن أن يُمددد ا سثاسددو سددوء ممامنددو  وإ ددرار 

وميثد  جلدوء   (١9)املدد ل  إز ألسدباب أمنلدو  داار ين   ا ون از ر ل عن  عده جواه ا رفاه 
ال ددنتاإل ا سددراولنلو والين ددتلنلو عندد   ددد سددواء إىل ممارسددو از رفدداه ا خمار  عددام جم رول ددلاجم 

  (٢٠) يرت ر األرف الين تلنلو ا رنويدت از رفاه الرم

 استخدام إسرائيل لالحتجاز اإلدارو  
فيدددرت   (٢١)إسدددراول  سلاسدددو از رفددداه ا خمار  عدددن شدددواز  سشددد ن ا ر.ددداجاجم أُعدددرِّب مدددرار  -١٨
ق خمعت النفنو املمنلو يقو  ا   ان إسراول  إىل ضمان اسرلياء از رفاه ا خمار  ١99٨ عاه

  (٢٢)ملد لددددو وال لاسددددلواقددددا  ابسقددددو  النشددددروط الصددددارمو املنصددددو  عنل.ددددا ر الم.ددددد الدددددويل 
ق فقددددد خمعددددت النفنددددو إسددددراول  إىل ال ددددع عددددن ٢٠١٠يتددددرأ أ  حت ددددن جنددددرت  دددد  عدددداه  مل وإذ

ق خمعددددت النفنددددو ٢٠١4ور عدددداه   (٢٣)فدددداه ا خمار ق خاقددددو ر  ددددل األليددددالاسددددر داه از ر
__________ 

   7٨الراسموق املاخم   جنلعواتيا لو ؛ 9العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة  (١7)
( سشددد ن  دددل اليدددرخم ر اسريدددو ور األمدددان عنددد  ٢٠١4)٣٥ر دددم  المددداهالنفندددو املمنلدددو يقدددو  ا   دددانق الرمنلدددل  (١٨)

  ١٥ش صهق اليقر  
  ٣٦7عنل.اق الصيحو  الدوللوتمنلل جلنو الصنلف األألر  ؛ ا  ر أيضاجم 7٨يا لو جنلع الراسموق املاخم  ات (١9)
من الم.د الدويل اقا  ابسقو  املد لو وال لاسدلو سشد ن اسدل ر  اكمدو عاخملدو عند   ١4تنتبل أ  اه املاخم   (٢٠)

 د  لدو ُ  ِّدرت  ابإل جناولولبلمر.ا أو شدهتاق عقو اسازإل المي زف أن تمررب فل.ا المقوابإلق س بف زرض.ا أو 
 ( ٣٠ق اليقر  ٣١/٢٠١7از رفاه إخمارايجم سوجف القا ون الولت )الرأ  ر م 

؛ ٢٠؛ اليقددددددر  A/71/355؛ ٢4-٢٢ق اليقددددددراإل A/HRC/34/36؛ ٥٦و ٥٣ق اليقددددددر ن A/HRC/34/38ا  ددددددر  (٢١)
A/71/364؛ ٣٥و ٣4 ق اليقددددر نA/HRC/31/40 ؛ 4٣-٣7ق اليقددددراإلA/HRC/31/43 ؛ 4٣و 4٢ق اليقددددر ن
A/69/347؛ ٢9و ٢٨ ق اليقدددر نA/HRC/28/45 ؛ ٥٠و 49ق اليقدددر نA/HRC/28/80 ٣٣و ٣٢ق اليقدددر ن  
   مو ع إسراول  سش ن ممارسر.ا از رفاه ا خمار   مراأ عن  الراسط الرايل  ا  ر أيضاجم 

www.law.idf.il/602-5089-en/Patzar.aspx  
  ٢١ اليقر ق CCPR/C/79/Add.93ا  ر  (٢٢)
 )ب( 7ق اليقر  CCPR/C/ISR/CO/3ا  ر  (٢٣)

http://www.law.idf.il/602-5089-en/Patzar.aspx
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وخنصدت جلندو منااضدو الرمدليف سددوراا   (٢4)وضا  د ملمارسدو از رفداه ا خمار إسراول  إىل 
 اجمقلويندو جدداجم إىل أن اسر داه إسدراول  ل  رفداه ا خمار ق وز سدلما اسدرمرارم مددخماجم وت رار اجم مرار 

قاسلو أو ال إ  دا لو فله ا ر.اد  زتيا لو منااضو الرمليف وزحم من ضروب املمامنو أو المقوسو ال
   (٢٦) د  لم املمارسو عن  وجه ال رعووخمعت إسراول  إىل وضا ق (٢٥)امل.لنو أو

اجم فن دددددتلنل 4٥٣ق أفلدددددد أبن إسدددددراول  أوخمعدددددت ٢٠١7تشدددددرين األول/أكردددددوسر  ٣١ور  -١9
ليد اإل  ا ُرفدزوا اسدرناخماجم إىل أوامدر ُمدد ِّخمإلاجم ش ص ١٨از رفاه ا خمار ق سلن.م ما ز يق  عن 

   (٢7)ش.راجم  ٢4و ١٨ت اوأ س  
اه ا خمار  ر واألسدددداس القددددا وين الرول ددددرت الددددل  ت ددددرند إللدددده إسددددراول  ر ممارسددددو از رفدددد -٢٠

الدل  ُيدول القاودد الم د ر  ا رفداه ق (٢٨)١٦٥١األرف الين تلنلو ا رنو او األمر الم  ر  ر م 
الش   ملد  همنلو ز تزيد عدن سدرو أشد.رق إذا تدوافرإل لديده أسدباب ممقولدو ل عرقداخم أبن از رفداه 

أوامدر از رفداه ليد اإل إضدافلو وزوه متديد   (٢9)ضرور  لدواعرت ترص  ابألمن الماه أو أبمن املنتقو
تصدددد  إىل سددددرو أشدددد.رق مددددن خمون وجددددوخم  دددددوخم  ا و لددددو لمدددددخم مددددراإل  ديددددد فدددد   از رفدددداهق واددددو 

ومي ددن المثددور عندد  األسدداس   (٣٠)ي ددم  ابلرددايلق سواقددنو ا رفدداه الشدد   إىل أجدد  زددح  دددخم مددا
قد  لاإل التدوارت )اعرقدازإل( القا وين ل  رفاه ا خمار  ر  ا و   إسدراولنل  آخدرْين :دا   دا ون 

واألول ادو القدا ون الو لدد   (٣٢)٢٠٠٢ لمداه و ا ون  دبن املقداتن  زدح الشدرعل ق (٣١)١979لماه 
ز رفداه فن ددتلنلرت زدز   وميددن   اجم املرمندل ابلقدددس الشدر لوق ر  دد  أن القدا ون الثدداين ي در ده عمومدد

 فاه القاسنو لنرفديد إىل أج  زح  دخم  ك  القا و   سنتو تقديريو واسمو  قدار أوامر از ر
والان القا وانن زح مروافقْ  ما القا ون الدويل سقو  ا   دان  فاز رفداه ز ينبردرت  -٢١

ول مددد  از رفدداه ا مجدددايل أن ي ددرمر ألكثددر مددن اليدد   الضددروريو وجددوابجمق وينبرددرت أن ي ددون لدد
أيضدددداجم عندددد  أن ت ددددون أسددددباب ازعرقددددال ويددددن  القددددا ون الدددددويل سقددددو  ا   ددددان   (٣٣) دددددخماجم 

از رفاه منصوقاجم عنل.ا ر القا ون وأن ت ون  دخم  سد دو كافلدو لرفندف ا فدراط ر توسدلا  أو
واألسدددباب الرامضدددو وزدددح ا ددددخم    (٣4)و تي دددحاا أو تتبلق.دددا سشددد   تم ددديرت تدددا  تي دددحاا أ

__________ 

 )ب( ١٠ق اليقر  CCPR/C/ISR/CO/4ا  ر  (٢4)
 .16أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة  املعاملةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب  (٢٥)
  ٢٣و ٢٢ق اليقر ن CAT/C/ISR/CO/5؛ و١7ق اليقر  CAT/C/ISR/CO/4ا  ر  (٢٦)
   ا  ر أيضاجم ؛ www.hamoked.org/Prisoners.aspx ا  ر (٢7)

www.btselem.org/administrative_detention/statistics ؛ وتقارير مش كو  ل دو شدؤون األسدرى الين دتلنل ق
 الين تلت  ومؤس و الضمح لرعايو األسح و قو  ا   انق ومركز امللزان سقو  ا   انق وانخم  األسح

(  مرداأ عند  الدراسط ١٦٥١]قلرو مدإلو[ )ي.وخما وال امر ( )ر م  األمنلوا  ر األمر الم  ر  سش ن األ  اه  (٢٨)
 http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01/67-security-provisions-chapter9-271-315 الرايل 

(English translation)   
 )ألع(  ٢٨٥املاخم   املرجا  ي هق (٢9)
 )ابء( ٢٨٥املاخم   املرجا  ي هق (٣٠)
  www.btselem.org/sites/default/files/1979_emergency_powers_law_detention_0.pdf ا  ر (٣١)
  www.hamoked.org/files/2011/240_eng.pdf ا  ر (٣٢)
  ١٥( اليقر  ٢٠١4)٣٥ر م  الماها   انق الرمنلل  ا  ر النفنو املمنلو يقو  (٣٣)
   ٢٢ اليقر  املرجا  ي هق (٣4)

http://www.hamoked.org/Prisoners.aspx
http://www.btselem.org/administrative_detention/statistics
http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01/67-security-provisions-chapter9-271-315
http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01/67-security-provisions-chapter9-271-315
http://www.btselem.org/sites/default/files/1979_emergency_powers_law_detention_0.pdf
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 خمار  ت دم  لن دنتاإل ا سدراولنلو املنصو  عنل.دا ر القدا و   ا سدراولنل  لرربيدر از رفداه ا
ابسر داه از رفاه ا خمار  سدي جم عن ا جراءاإل اجلناولوق خصوقاجم عنددما ز توجدد أخملدو  اجم فمنل

  (٣٥)ت شع ال نتاإل عما لدي.ا من أخملو كافلو لروجله ازهتاه إىل الش  ق أو عندما ز
ن سمددد ا قضدداء مددد  المقوسددوق   سقدداء الشدد   ر ال ددفاجم وُي ددر ده از رفدداه ا خمار  أيضدد -٢٢

ق وكددان يقضددرت عقوسددو ٢٠٠٣كمددا تشدد.د عندد  ذلددا  ضددلو سدد ل ال ايددد  فقددد أخميددن ر آذار/مددارس 
سنو و صع    قددر أمدر  ليداعده از رفداه ا خمار  ملدد  سدرو أشد.رق وذلدا  ١4ابل فن مدهتا 

ق عندد  أسدداس أن ٢٠١٦  زيران/يو لدده 7 بدد  سددرو أايه مددن موعددد ا فددراج عندده الددل  كددان مرو مدداجم ر 
ا رمددداءم إىل اجلب.ددددو الشدددمبلو لرحريددددر فن دددت  مي ددددن أن يشدددد   هتديدددداجم ل مددددن  وأفدددرج عندددده ر هنايددددو 

وكمددا ورخم   (٣٦)يومدداجم  7١سمددد إضددراب عددن التمدداه ملددد   ٢٠١٦كددا ون األول/خمي ددمرب   ١٣املتددال ر 
مبدددددح عدددددن از رفددددداج ر تقدددددارير سددددداسقوق جلددددد  المديدددددد مدددددن ا رفدددددزين إىل ا ضدددددراب عدددددن التمددددداه لنر

   (٣7)واسرقتاب ازارماه سش ن ا رفاهام ألج  زح  دخم من خمون توجله هتم ر لو  م
وعندددد  الددددرزم مددددن أن الرشددددريا ا سددددراولنرت يددددن  عندددد  املراجمددددو القضدددداولوق وي يدددد  اسددددل ر  -٢٣

رالبلددددو اسصددددول عندددد  املشددددور  القا و لددددوق فدددد ن إم ا لددددو التمددددن ر از رفدددداه عدددداخم  مددددا ترقددددوفق ر ال
  (٣٨)الم مددد  مدددن اسدددازإلق ألن األخملدددو تبقددد  مصدددنيو عنددد  أهندددا سدددريو ألسدددباب ترمندددل أبمدددن الدولدددو

وابلرايلق ز يبنج الش   ا رفز وز  امله ابزخمعداءاإل املرمنقدو ابز رفداه وأسدباسهق ممدا يقدوف أ  
يُيَصد  لنشد    ل فمنرت ر التمن ر از رفداه  ويدن  القدا ون الددويل سقدو  ا   دان عند  أن 

يدددزال امليدددوف  وز  (٣9)ا رفددز عدددن جدددوار األخملدددو الدددمي اسدددرُنِّد إلل.دددا ر اختددداذ القدددرارق عنددد  أ ددد  تقددددير
ال ددامرت يشددمر سقنددل ابلددج سشدد ن ا ر.دداج إسددراول  سلاسددو از رفدداه ا خمار  اسددرناخماجم إىل أسددباب أمنلددو 

من الضدماانإل األساسدلو ملراعدا  زامضو أو زح ممننوق ر إلار إجراءاإل متولو حيره فل.ا األش ا  
ا جددراءاإل القا و لددو الواجبددو  واب ضددافو إىل ذلدداق فدد ن ا رفدداه الين ددتلنل  ر إسددراول  فلدده ا ر.دداد  

  (4٠)س ر النق  الق ر  ل ش ا  ا مل  خارج األرف الين تلنلو ا رنو

 ة صالحية احملارظني الالسليمليني إلصدار أحر احتجاز ا الضاة الغربي  
أعددددرب األمدددد  المدددداه وامليددددوف ال ددددامرت عددددن  نق.مددددا سدددداسقاجم سشدددد ن ممارسددددو ال ددددنتاإل  -٢4

وز يوجددد سددف   مددوع   (4١)الددل  يمددد  سثاسددو ا رفدداه تم دديرت الين ددتلنلو از رفدداه ا خمار 
عدددددخم األشدددد ا  املددددوخمع  از رفدددداه ا خمار  ر الضدددديو الررسلددددوق ل ددددن ا ل ددددو امل ددددرقنو سقددددو  

  الو من  ازإل از رفاه ا خمار  خ ل الي   املشمولو ابلرقرير   97ا   ان سفنت 
__________ 

  www.btselem.org/administrative_detention/occupied_territoriesا  ر  (٣٥)
  ٢٣اليقر  ق A/HRC/34/36 ا  ر (٣٦)
  ٢٨ق اليقر  A/69/347؛ و٣٥ق اليقر  A/71/364؛ ٥٣ق اليقر  A/HRC/34/38 ا  ر (٣7)
مرداأ عند  الدراسط  ( ١٦٥١األمنلو ]قلرو مدإلو[ )ي.وخما وال امر ( )ر م  األ  اها  ر األمر الم  ر  سش ن  (٣٨)

 http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01/67-security-provisions-chapter9-271-315 الرايل 

(English translation)مرداأ ٨و ٦ق املاخم ن ١979رقازإل( لماه التوارت )اع ق  لاإل ا ون  ا  ر أيضاجم  ؛  
  www.btselem.org/sites/default/files/1979_emergency_powers_law_detention_0.pdf عن  الراسط الرايل 

  ١٥ق اليقر  ٣٥يقو  ا   انق الرمنلل الماه ر م ا  ر النفنو املمنلو  (٣9)
   49اتيا لو جنلع الراسموق املاخم   (4٠)
 ؛7٨ق اليقددددر  A/HRC/31/44؛ 74-7٠و ٥٨-٥٥ق اليقددددراإل A/HRC/34/36؛ ٥4 اليقددددر ق A/HRC/34/38ا  ددددر  (4١)

  7٠و ٦9و ٥٨-٥٦ق اليقراإل A/HRC/31/40و

http://www.btselem.org/administrative_detention/occupied_territories
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مدر مدن اجل.دو امل رصدو وز زوهق وفقاجم لنقا ون الين دتلتق سدنف األفدراخم  درير.مق إز أب -٢٥
ا دددافا  سلدددد أن وروخم تقدددارير عدددن تنيلدددل عمنلددداإل اعرقدددال وا رفددداه أبمدددر مدددن  (4٢)سدددللا  دددا وانجم 

ق ُيدول ا ددافا ١9٥4والوا دا أن  دا ون مندا اجلدراوم األرخمين لمداه   (4٣)يدزال يبمد  عند  القندل ز
لن داه المدام ق وادرت إىل  فدو ا اف دو عند  القدا ون وااجم ق  لو اعرقال وا رفاه األفراخم اسدرناخم

وكمدا ي .در مدن اسدازإل الدمي رقددهتا امليوضدلوق ز توجدد لددى ال دنتاإل   (44) فو عامو جداجم 
اكمدو األشد ا  املمرقند  عند  ادلا األسداسق و دد حترفدزام ملدد  تصد   لو واضدحو زهتداه أو  

 إىل سرو أش.ر من خمون أن ُيضدا از رفداه لنمراجمدو مدن  بد   داف أو أ  موظدع آخدر ُيولده
  (4٥)القا ون ممارسو ال نتو القضاولو

منو ددددو لنمحددددافا مددددا وز تن ددددفم املمارسددددو الروتلنلددددو ل  رفدددداه سندددداء عندددد  ال ددددنتو امل -٢٦
واددددرت تثددددح شددددواز  ترمنددددل ابز رفدددداه الرم دددديرتق وز سددددلما ابلن ددددر إىل أن ق (4٦) ون الدددددويلالقددددا

  (47)رفاه املمارض  ال لاسل  أساساجم ا اف   ي ر دمون الم ال نتوق عن  ما يبدوق ز 

 انتهاك ضماانت حراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة ا اإلجراءات اجلملائية -٣ 
األخددرى الددمي تدددت از رفدداه الرم دديرتق ا ر.دداُد اسددل ر  اكمددو عاخملددو ر مددن الموامدد   -٢7

ريددو  ندد  سددنف اسعاجم تم دديلاجم ا جددراءاإل اجلناولددوق عندددما ي ددون مددن اقتددور  يلدد  يضدديرت لاسمدد
 ر دتلنل  ومن خ ل رقد ا اكمداإلق  ددخمإل امليوضدلو عدد  شدواز  سشد ن ا ر.داد  دل الين

   د اسنيب اكمو عاخملو ر إلار   اه المدالو ا سراولنرتق كما يرب  من  ضلو  م
اعُرقِّدد  مدددير م رددف الرعيددو المامللددو ر  تدداع زددز ق  مددد ق (4٨)ذكددر ر تقريددر سدداسل وكمددا -٢٨

إىل اخمعاءاإل مياخمادا اجم ق اسرناخم٢٠١٦ زيران/يو له  ١٥زق ر يسنيبق عند ممرب سلت  ا ون/إير ا
ق ٢٠١٦متوه/يوللده  ٣أ ه  و ل وج.و م اعداإل إ  ا لو لدعم اجلماعاإل امل نحو ر زز   ور 

 باباعُرق  أيضاجم مرما د  آخر ما سرانمص األمم املرحد  ا منداورت عندد ممدرب سلدت  دا ون/إيريز ألسد
أمددا املرما ددد مددا سددرانمص األمددم اجم مماثنددو  و ددره ال ددلد اسندديب مددن ازتصددال سحدداه ملددد  شدد.ر تقريبدد

املرحددد  ا مندداورت فقددد أسنددج عددن هجلدد  اتصدداله سحدداه أيضدداجم  والوا ددا أن القددا ون ا سددراولنرت زلددز 
قاسندو ل ر مل نتاإل الرحقلل  رمان أ  ش   يُمرق  ل شربام ر ارت اسه جرميو أمنلو من اسد

وينتبددل اددلا اس ددم عندد  أ  حتقلددل ر جددراوم أمنلددوق   ددف   (49)يومدداجم  ٢١ دداه ملددد  تصدد  إىل 
 تمريي.ا الواسا ر القا ون 

__________ 

  ٢9ق املاخم  ٢٠٠١؛  ا ون ا جراءاإل اجلزاولو لماه ١١ق املاخم  ٢٠٠٣لماه  املمدلا  ر القا ون األساسرت  (4٢)
  ٥٨-٥٦ق اليقراإل A/HRC/31/40؛ و٥٨ق اليقر  A/HRC/34/36؛ و٥4ق اليقر  A/HRC/34/38ا  ر  (4٣)
  ١9٦٦لماه  ١؛   اه الرق لماإل ا خماريو ر م 4 املاخم ق ١9٥4 ا ون منا اجلراوم لماه  (44)
  ٥٨ق اليقر  A/HRC/34/36ا  ر  (4٥)
ا  مو الين تلنلو المنلا لنتمن ر خمسروريو القا ون األرخمين املشار إللدهق وأفلدد  إىلق ُ د ِّه الرماس  ٢٠١4ر عاه  (4٦)

 أبن ا  مو رخمإل التمن ألسباب إجراولو  
  ٥٨ق اليقر  A/HRC/34/36ا  ر  (47)
   ٢١ اليقر املرجا  ي هق  (4٨)
 )ب( ٣٥ق املاخم  ١99٦اعرقازإل( لماه  - ناولو )ق  لاإل الرتبلل ا ون ازجراءاإل اجل (49)
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ويشرت هجل  ازتصال سحاهق ر كثح من األ لدانق أبن الشد   ا رفدز ُيضدا لنمدزل   -٢9
ن املر.مدد  ابرت دداب جرميددو أمنلددو مددن واب ضددافو إىل ذلدداق ي ددم  القددا ون ا سددراولنرت سنددا ا رفددزي

وابلردايلق مي دن أن يُمدزل ادؤزء ملدد  أسداسلا مدن خمون مقاسندو  داف   (٥٠) ضور جن داإل ازسدرماع
أو  اه أو أ د أفراخم األسر ق وي نون حتدت رألدو ا ققد   ومي دن أن يمدد المدزل ر  دد ذاتده سثاسدو 

  (٥٢)لنرمليف وسوء املمامنو  رلفو المزلعن أ ه يزيد من ختر الرمرف  فض جم  (٥١)تمليف
وهعم أن ال لد اسنيب تمرفق أثناء اسرفواسهق ل وء املمامنو المي  د تمد سثاسو تمليف   -٣٠

وأفلددد أيضدداجم أب دده تمددرف لر.ديددداإل مددن اددربين سددري  ميثنددون خمور سددفناء وحيثددون ا رفددزين عندد  
لنقنددلق أل دده يقددوف  مثددحاجم اجم أمددر أو ا كددرام  ازعدد ال  ويمددد اسصددول عندد  األخملددو سمارسددو الضددرط

عدالددو ا اكمددو عندد  وجدده اقصددو   وز  ددت امليوضددلو كددللا أن سمدد  ا رفددزين مددن زددز ق 
الدددلين أخملدددوا سشددد.اخماهتم ر  اكمدددو ال دددلد اسنددديبق أكددددوا أهندددم اع فدددوا ر و دددت مدددا ابزخمعددداءاإل 

ا ون ا سراولنرت ين  عند  ت دفل  و داوا املن وسو إلل.م ر ظرول مماثنو  وعن  الرزم من أن الق
اسرفواب ا رفزين املشربه ر ارت امم جراوم ختح ق وتصويراا ابليلديوق ف ن الشرلو واألج.ز  

ق من الا الشرط فلما يرمنل ابلين تلنل  املشربه ر ارت دامم ٢٠٠٢األمنلو اسُرثنلتق منل عاه 
  وأُلرلددت مددلا ازسددرثناء ضددما و أساسددلو ملنددا ٢٠١7 جددراوم أمنلددوق وثُدب ِّددت اددلا ازسددرثناء ر عدداه

لنقددددا ون الدددددويل سقددددو  اجم اسددددر داه الرمددددليف وسددددوء املمامنددددو لنحصددددول عندددد  اع افدددداإل  ووفقدددد
ا   انق ز زوه ازسرش.اخم أبيو ممنوماإل يُدىل ما  رلفو الرمليف أو زحم من ضروب املمامنو 

  (٥٣).لنوق كدلل  ر أيو إجراءاإلأو المقوسو القاسلو أو ال إ  ا لو أو امل
  وسددأإل ٢٠١٦آب/أز دتن  ٣٠وعقددإل جن دو ازسدرماع األوىل لن دلد اسنديب ر  -٣١

 اكمره ر جن و مرنقوق وكا دت القضدلو ر البدايدوق خاضدمو لقاعدد  تقللديدو متندا ا دامرت أيضداجم 
جن دداإل اسددرفواب مددن  شددر أ  ممنومدداإل  وتددرم ا اكمددو اجلاريددو ر جن دداإل عننلددوق ابسددرثناء 

سم  شد.وخم اقصدم ألسدباب أمنلدو مزعومدو  واب ضدافو إىل ذلداق ترم دا النلاسدو المامدو سيدرف 
ال ريو عن  جزء كبح من األخملو  وميث  اسر داه مبددأ سدريو األخملدوق الدل  يقضدرت سمدده ال دماأ 
 ابزلددددد ع عنل.دددددا  ددددد   دددددامرت الشددددد   ا رفدددددزق مصددددددر  ندددددل كبدددددح ر ا اكمددددداإل املرمنقدددددو
سين دددتلنل   ور ضدددوء اسدددل ر الددددفاع عدددن الدددنين املنصدددو  عنلددده ر القدددا ون الددددويلق ينبردددرت 

ق سدا ر ذلدا ل نتو از رفاه أن تقده مجلا املمنوماإل ذاإل الصنو إىل القاضرت و دامرت الددفاع
و ددد لمددن  ددامو ال ددلد اسندديب ر اسددر داه أخملددو سددريو أمدداه ا  مددو   (٥4)مجلددا ممنومدداإل النيددرت

__________ 

ر جن ددداإل ازسدددرماع الدددمي تُمقدددد ر زلددداب املددددع  عنلددده ) دددا ون  الصددداخمر الر دددرم عنددد  القدددراراإل اجم زدددوه أيضددد (٥٠)
 ( ٥١-4٨ق املواخم ٢٠١٦م افحو ا رااب لماه 

  www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf ا  ر (٥١)
(٥٢) A/HRC/6/17/Add.4  أيضددددددداجم  ؛ ا  دددددددر٢4ق اليقدددددددر http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/10/ 

When-the-Exception-Becomes-the-Rule-2010.pdf  
؛ ١٥اتيا لددو منااضدددو الرمددليف وزدددحم مددن ضدددروب املمامنددو أو المقوسدددو القاسددلو أو ال إ  دددا لو أو امل.لنددوق املددداخم   (٥٣)

ل كد  شد   يداملرمنقدو  سب  از رصدال وا جدراءاإل ش نسمباخمت األمم املرحد  األساسلو ومباخمو.ا الروجل.لو 
  ١٢ُي نف  ريره ر إ امو خمعوى أماه   موق املبدأ الروجل.رت 

زوه فرف  لوخم عن  ال شع عدن املمنومداإل سمايدو األمدن القدومرتق ول دن زدف أن ت دون ادلم القلدوخم ضدروريو  (٥4)
ن سددب  از رصددال جل.لددو سشدد األساسددلو ومباخمو.ددا الرو  ومرناسددبو مددا الرايددو املنشددوخم   ا  ددر مبدداخمت األمددم املرحددد 

  ١٣لروجل.رت اوا جراءاإل املرمنقو يل ك  ش   ُي نف  ريره ر إ امو خمعوى أماه   موق املبدأ 

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/10/When-the-Exception-Becomes-the-Rule-2010.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/10/When-the-Exception-Becomes-the-Rule-2010.pdf
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للدد ع  ددامرت الدددفاع عندد  جددزء مددن  - ٢٠١7كددا ون الثاين/يندداير   ١٢ر  -لددا الددمي أمددرإل المن
األخملو المي مل ي شع عن.ا  وما ذلاق مل يرم ن  امرت الدفاع    اآلنق سمد مرور  وايل سنو 
و صدددع عنددد  اعرقدددال ال دددلد اسنددديبق مدددن ازلددد ع عنددد  مجلدددا األخملدددو زدددح ال دددريو املقدمدددو ضدددد 

  (٥٥) قه ر الدفاع ور  اكمو عاخملو سش ناجم ابلراجم ح  نقموكنهق مما يث
ومنددل أن سدددأإل  اكمددو ال ددلد اسندديبق وج.ددت إللدده عددد  هتددم إضددافلو ر إلددار القضددلو  -٣٢

 ي د.اق سمدد إخيدا  النلاسدو المامدو ر الروقد  إىل اتيا داإل تياوضدلو لر يلدع المقوسدو  وترضددمن 
يمتدرت املدر.م موافقرده ر ادلا الصددخم  بد  أن تشدرع ازتيا اإل ال فن لبضا سنواإلق شدريتو أن 

عند  املشدربه فدل.م لنموافقدو عند   (٥٦)ا  مو ر الن در ر األخملدو ال دريو  ومتدارس ضدروط شدديد 
ازتيا اإل الرياوضلو لر يلدع المقوسدوق الدمي تنتدو  عند  ا  درار ابلدل ف فلمدا يرمندل سدبم  الدر.مق 

اييو  وابلن ر إىل تدين ممدل أ  اه الرباء  المي تصددراا وعاخم جم ما ي ون املقاس  او فرف عقوسو 
ا اكم ا سراولنلو ر  ل الين تلنل ق يشفا ا دامون مدوكنل.م عند   بدول ادلم ازتيا داإلق ل درت 

واملددددع  عندددل.م الدددلين   (٥7)ت دددون عقدددوسر.م أخدددع ويريددداخموا از رفددداه خددد ل ا اكمددداإل املتولدددو
 فددددون ر هنايددددو املتددددال ابلددددر.م املوج.ددددو  ددددم ر إلددددار اتيددددا  يرم دددد ون سمددددده ا  ددددرار ابلددددل ف يم

كددا ون   ١٢تياوضددرت لر يلددع المقوسددوق كمددا  دددث ر  ضددلو و لددد الددربل الددل  ُأخنددرت سددبلنه ر 
 أخمانم(  ٥٥)ا  ر اليقر   ٢٠١٦و ضلو خالد  جرار ر عاه ق (٥٨)٢٠١7الثاين/يناير 

 الحتجاز التعسا  لألطاال -٤ 
  زيددددران/ ٣٠األليددددال الين ددددتلنل  مصدددددر  نددددل ابلددددج  فحدددد   ريدددد  ميثدددد  ا رفدددداه  -٣٣

 ٣١٨ق سنددددددج عدددددددخم األليددددددال الين ددددددتلنل  ا رفددددددزين ر ال ددددددفون ا سددددددراولنلوق ٢٠١7 يو لدددددده
ق وثقدت ٢٠١7أينول/سدبرمرب  ٣٠إىل  ٢٠١٦تشدرين الثداين/ وفمرب  ١ور الي   مدن   (٥9)لي جم 

 الددو مددن  ددازإل األليددال ا رفددزينق سلددن.م  ١٣٥ من مددو األمددم املرحددد  لنتيولددو )اللو ل ددلع(
ق إىل ٢٠١٥و دددد عددداخمإل إسدددراول ق ر تشدددرين األول/أكردددوسر   (٦٠)ث ثدددو  لدددد از رفددداه ا خمار 

   (٦١)ممارسو از رفاه ا خمار  ر  ل األليالق سمد أن ختنت عن.ا ملد  أرسا سنواإل تقريباجم 

__________ 

ابز رفداه الرم ديرتق مي دن أن يدؤثر اسدر داه األخملدو ال دريو عند  اسدل ر  اكمدو عاخملدو  املمدتلنيريل المامد  اجم وفق (٥٥)
  ٢٠١٨ن الثاين/يناير كا و   ٥س غ من اليريل المام  إىل امليوضلوق مؤرخ  اجم تم يل   از رفاهإىل  د زم

ر املاوددو أ  دداه ا خما ددو ت ددرند إىل اتيددا  تياوضددرت  77ق أبن ٢٠١٦إسددراول  لمدداه  رييلددد تقريددر  لاسددو الدولددو  (٥٦)
-www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/Annual لر يلع المقوسو  مراأ عن  الدراسط الردايل 

Report-2016.pdf (in Hebrew)  
 www.btselem.org/download/201506_presumed_guilty_eng.pdf ا  ر (٥7)
 /www.ps.undp.org/content/papp/en/home/presscenter/pressreleases؛ و٢١ق اليقددددددر  A/HRC/34/36ا  ددددددر  (٥٨)

2017/01/04/undp-statement-attributable-to-a-undp-spokesperson-on-waheed-al-bursh-case.html  
 سلاانإل مقدمو من مصنحو ال فون ا سراولنلو إىل من مو األمم املرحد  لنتيولو )اللو ل لع(  (٥9)

   إىل أن ليندد  كدداان  لددد از رفدداه ا خمار  ر هنايددو  زيددران/سر ددنلمتشددح ا  صدداءاإل الددمي مجمر.ددا من مددو   (٦٠)
  www.btselem.org/administrative_detention/statistics   مراأ عن  الراسط الرايل ٢٠١7 يو له

  ٣4ق اليقر  A/71/364؛ 4١ق اليقر  A/HRC/31/40ا  ر  (٦١)

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/Annual-Report-2016.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/Annual-Report-2016.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/Annual-Report-2016.pdf
http://www.btselem.org/download/201506_presumed_guilty_eng.pdf
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وا رفدداه أليددال فن ددتلنل  شددواز  سشدد ن وتم ددن الرقددارير ال دداسقو املرمنقددو ابعرقددال  -٣4
ويبددددو أن الن ددداه القضددداورت الم ددد ر  يتدددرأ إشددد اللو   (٦٢)عدددده تقل دددد إسدددراول  ابملمدددايح الدوللدددو

خاقو فلما يرمنل سراعا  الضماانإل ا جراولو  فاألليال ُيضمون ل سرفواب من خمون  ضدور 
  (٦٣)م ابلصدوإل وز تصدور ابليلدديوالوالدين أو األ دارب أو  داهق وز ت دف  جن داإل اسدرفوام

ور الرالفق ز يُبداخمر سدريماجم إىل إسد غ األليدال ا رفدزين سوجدف أوامدر ع د ريوق ستبلمدو الدر.م 
املوج.ددو إلددل.مق سنرددو يي.موهندداق ومي ددن أن مترددد فدد   ا رفدداهام إىل أرسمددو أايه  بدد  أن ميثُنددوا أمدداه 

ر املاوددددو مددددن  ددددازإل  ١٠يددددالق ر  ددددوايل ووفقدددداجم لنلو ل ددددلعق فدددد ن األل  (٦4) دددداف ع دددد ر 
 أينددددددول/ ٣١إىل  ٢٠١٦تشددددددرين الثدددددداين/ وفمرب  ١ا رفدددددداه األليددددددال املرقددددددوخم  ر اليدددددد   مددددددن 

  ور يومداجم  ٢٠أايه و ٦ق أفاخموا أبهنم أوخمعوا اسدبن از يدراخم  ملددخٍم تراو دت سد  ٢٠١7 سبرمرب
 ٦٦,٢ - دوللدو لنددفاع عدن األليددالر املاودو مدن اسدازإل الددمي رقددهتا املن مدو ال ٦٥أكثدر مدن 

 ددمت ل ليدال وقودل م روسدو  - ر املاودو ر القددس الشدر لو ٨٨,٥ر املاوو ر الضيو الررسلدو و
 لنف من.م الرو لا عنل.اق وارت لرو ز ينمون ملم عاخم جم  ابلنرو المربيو أو

 يبدو فل.ا أن أليدازجم وخ ل الي   املشمولو ابلرقريرق واقنت امليوضلو رقد اسازإل المي -٣٥
ل تيا لدددوق  ووفقددداجم   (٦٥)فن دددتلنل  اعرقندددوا وا رفدددزوا وتنتدددو  عنددد  ا ر.ددداد زتيا لدددو  قدددو  التيددد 

زدوه ممارسدو ا رفداه التيد  إز كمنفد  أخدح وأل صدر فد   همنلدو مناسدبوق وينبردرت إيد ء ازعربدار  ز
و دددد أشدددار األمددد  المددداه سددداسقاجم إىل أن وجدددوخم عددددخم كبدددح مدددن   (٦٦)األول ملصدددال التيددد  اليضدددن 

  (٦7)األليال الين تلنل  ر ال فون ا سراولنلو يبدو مرمارضاجم ما  اعد  ممارسره كمنف  أخح
ق اعرقدد  جنددوخم إسددراولنلون التيدد  سدديلانق واددو مددن مدينددو ٢٠١7آذار/مددارس  ١9ور  -٣٦

عدواهق عنددما كدان ي دح ر الشدارع  درب م درولنو كدرايإل اقنل  القدميدو ويبندج مدن الممدر ةا لدو أ
 أرسددا يثدداجم عددن لمبددو و مدددت مندده عندددما كددان ر لريقددده إىل هاير  جدددم وجدتدده  وأفلددد أبن جنددددايجم 

مدددن سلدددت إىل سلدددت منحددداجم عنلددده ر حتديدددد  خمان منددده وأم ددد ه مدددن اقندددع ع سدددا ه   دددراجم  إسدددراولنلاجم 
 بلنه سمد ذلا س اعو وا د  وُأخنرت س  (٦٨)راشقرت اسفار  املزعوم 

ق اعرقنددت  ددواإل األمددن ا سددراولنلو لددل جم موسدد   امدددق البددالج ٢٠١7 ل ددان/أسري   7و -٣7
ق وا راخمتدده إىل سددفن عددوفرق  لدد  خضددا ل سددرفواب سشدد ن عمنلددو خماددن عامدداجم  ١7مددن الممددر 

تمددرف  س ددلار  هعددم أن شددقلقه كددان يقوخماددا  وأفدداخم موسدد ق الددل  أ  ددر عنمدده أب  عمنلددوق أب دده

__________ 

ق A/HRC/31/40؛ ٣٠-٢٥واليقددددراإل  ٢٠-١9ق اليقدددر ن A/HRC/34/36؛ ٥7-٥٦ق اليقدددر ن A/HRC/34/38 ا  دددر (٦٢)
  4٨اليقر  ق A/70/351؛ و٣7-٣٣ق اليقراإل A/71/364؛ 4٣-٣٨اليقراإل 

  74و ٣٥ق اليقر ن CRC/C/ISR/CO/2-4ا  ر  (٦٣)
 _www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military؛ و74-7٣املرجددا  ي دددهق اليقدددر ن  (٦4)

Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf  
  ٥٨ق اليقر  A/HRC/34/38)ب(؛ ا  ر ٣7اتيا لو  قو  التي ق املاخم   (٦٥)
 )ب( ٣7( و١)٣اتيا لو  قو  التي ق املاخم ن  (٦٦)
  ٢4ق اليقر  A/71/86ا  ر  (٦7)
أعدددواه  ٨ا  دددر مقالدددو جلندددرت كدددوا ق  أه فن دددتلنلو تقدددول إن جندددوخماجم إسدددراولنل  أجدددربوا لين.دددا البدددالج مدددن الممدددر  (٦٨)

 الدراسط الردايل    مرداأ عند ٢٠١7آذار/مدارس  ٢٣ق ادارتنم اعدهتم ر القب  عند  راشدقرت اسفدار  ق  عن 
www.haaretz.com/israel-news/1.779173   
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ل وء املمامنو أثناء اعرقاله وا رفاهم  فقد أوخمع از رفاه ا خمار  ملدد  شد.رينق وأخمى ذلدا إىل 
 ترلبه عن امرحاانإل الثا ويو المامو 

وخ ل الي   املشدمولو ابلرقريدرق أقددر اليريدل المامد  رأايجم سشد ن ا رفداه فد  فن دتلت  -٣٨
ادددلا الدددرأ  إىل أن عدددده مراعدددا  الضدددماانإل مدددن الممدددرق وخنددد  ر  ١٢مدددن القددددس الشدددر لو ر 

ولل ت الم أول مر    (٦9)ا جراولو سنج من اقتور   داجم يضيرت عن  سنف اسريو لاسماجم تم يلاجم 
يصددددع فل.ددددا اليريددددل المامدددد   ددددازإل ا رفدددداه أليددددال فن ددددتلنل  لدددددى إسددددراول  أب دددده ا رفدددداه 

تم يرت  
ألهندا ز ت در دمهق   تم ديلاجم أيضداجم ومي ن اعربار ا رفداه إسدراول  ل ليدال ا رفداهاجم   (7٠)

 فلما يبدوق كم ذ أخحق عن  تو ما تقرضله اتيا لو  قو  التي  
ق أُفلدددد أبن ٢٠١7تشدددرين األول/أكردددوسر  ٣١كدددا ون الثاين/ينددداير إىل   ١ور اليددد   مدددن  -٣9

 ٣٣٥ال دددددنتاإل الين دددددتلنلو ر الضددددديو الررسلدددددو  يدددددلإل عمنلددددداإل اعرقدددددال وا رفددددداه ر  دددددل 
ويثددح اددلا المدددخم ال بدح شددواز  سشدد ن مددا إذا كدان ا رفدداه األليددال ي ددر ده كمدد ذ   (7١)ليد جم 

 أخح ر الضيو الررسلو  

 الحتجاز الملاج  عن ممارسة احلرايت اتساسية ا كاولة  -جي  
تبدو الي و القا و لو الثا لو المي  دخماا اليريل المام  وثلقدو الصدنو ر ادلا ال دلا   فقدد  -4٠

مجلا اجل.اإل امل دؤولو ابليمد ق ر النفدوء إىل ممارسدو از رفداه الرم ديرت خد ل اليد   اسرمرإل 
املشددمولو ابلرقريددرق ألزددراف من.ددا ر املقدداه األولق اسددد مددن املمارضددو ال لاسددلو أو الرمبددح عن.ددا 
وعر ندددو عمددد  الصدددحيل  واملددددافم  عدددن  قدددو  ا   دددان  وتقللدددد  دددرايإل أساسدددلوق مثددد   ريدددو 

الرفمددا ال ددنمرت وت ددوين اجلمملدداإلق اددو أمددر جدداوز شددريتو أن يددن  عنلدده القددا ون وأن الرمبددح و 
سمايو  قو  اآلخرين و رايهتمق وكللا لصلا و األمن القدومرت أو ال د مو المامدو  ي ون ضرورايجم 

   (7٢)أو الن اه الماه أو ألايو الصحو أو اآلخماب المامو

  حرية التعبري ا وسائط التواصل الجتماع -١ 
خددد ل اليددد   املشدددمولو ابلرقريدددرق اعرقندددت ال دددنتاإل ا سدددراولنلو المديدددد مدددن الين دددتلنل   -4١

مردُْ.م ابلرحري  عرب اليل بود وتشم  ال رول المي اسرند إلل.ا ر توجله الم ازهتاماإلق   (7٣)واهت 
 شر قور  فن تلت  رنره  واإل األمن ا سراولنلو أثنداء ازشدرباكاإلق واسدر داه لردو مي دن إخمراج.دا 
ضمن ختاب ال راالو  وتشح املنياإل المي   رإل فل.ا امليوضلو إىل أ ه من املش ود فله أن ي ون 

عدخم من اسازإلق ابلقددر  القصد اجلناورت لدى املشربه فله واضح ق رو  ا رمال الرحري  اليمنرت
__________ 

  4١ق اليقر  ٣/٢٠١7ا  ر الرأ  ر م  (٦9)
  ٢4/٢٠١٦ور م  ١٣/٢٠١٦ا  ر الرأي  ر م  (7٠)
 يوضلو سلاانإل مقدمو من الشرلو الين تلنلو إىل امل (7١)
؛ ا  دددر أيضدددداجم النفندددو املمنلدددو يقددددو  ٢٢و ٢١و ١9الم.دددد الددددويل اقددددا  ابسقدددو  املد لدددو وال لاسددددلوق املدددواخم  (7٢)

  ٣٦-٢١ق اليقراإل ٣4ا   انق الرمنلل الماه ر م 
قدو   ل دو شدؤون األسدرى الين دتلنل ق ومؤس دو الضدمح لرعايدو األسدح و قدو  ا   دانق ومركدز امللدزان س وفقاجم  (7٣)

ند  اليل دبود ر اليد   زوحدو اهتداه اسدرناخماجم إىل منشدوراإل ع 47٠ا   انق وانخم  األسدح الين دتلتق قددرإل 
وحددددو اهتدددداه ز ٢٢٠)سددددا ر ذلدددا  ٢٠١7تشدددرين األول/أكرددددوسر  ٣١إىل  ٢٠١٥تشددددرين األول/أكرددددوسر  ١مدددن 

 ( ٢٠١7قاخمر  ر 
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 بلدد  ا قضدداء مددد  عقوسددو  - الددل  ي يددرت لرربيددر امل ددؤوللو اجلناولددو  ومددن زددح امل ددرررب أن يصدددر
أمر ع  ر   لالدو  -ما تيرف اسرناخماجم إىل اتيا  تياوضرت لر يلع المقوسو  الرحري ق المي زالباجم 

إىل ذراوددا أمنلددو  و ددد ي .ددر أن اندداد مددا يددربر سمدد  اسددازإلق زددح أن ةددو  أمددد از رفدداه اسددرناخماجم 
عن  الين تلنل ق فلما يبدوق من الرمرف ل عرقال سدعوى الرحري  عند  ال راالدو   قلقلاجم  ختراجم 
 اق  ازجرماعرت  ام ميارسون  ق.م سش   مشروع ر  ريو الرمبح عرب وساوط الرو  فلما
ددد مددا يمددرل س٢٠١7 زيران/يو لدده  ٢4ور  -4٢    ددا ون اجلددراوم ا ل  و لددو الين ددتلت  ق اعُرمِّ

  و دددد ميثددد  ادددلا القدددا ون ختدددو  ضدددروريو لوضدددا ٢٠١7لمددداه  ١٦سوجدددف املرسدددوه الرمسدددرت ر دددم 
ن يدددؤخم  ابلرددداجم مدددن ا رمدددال أ ضدددواسط سشددد ن ارت ددداب جدددراوم عدددرب ا    دددتق زدددح أ ددده يثدددح  نقددداجم 

وإ شداء موا دا شدب لو هتددل  -اسد من  ريو الرمبح  ف.و زرهق سوجه خدا ق  شدر سلداانإل  إىل
فل.دا إخد ل  ابآلخماب المامدو والن داه المداهق أو هتديدد  ل د مو ا رمدداق  -إىل  شدر ادلم البلداانإل 

لمبددددداراإل أو اهخمراء  لنمقدسددددداإل واألخماين واملمرقدددددداإل والقدددددلم األسدددددريو  ومي دددددن أن تي دددددر ادددددلم ا
يقوف  ريو الرمبح أشد ما ي ون الرقدوي   واعرمدد ادلا القدا ون ر سدلا   تي حاجم  الواسمو جداجم 

واسددُرند   (7٥)وقددلج مددن خمون مشددور  ا رمددا املدددين (74)عدداه ات ددم سيددرف  لددوخم عندد   ريددو الرمبددح
ر زعرقددددال وا رفدددداه قددددحيل  ومدددددافم  عددددن  قددددو  ا   ددددان )ا  دددد اددددلا القددددا ون أساسدددداجم  إىل

أخمانم(  وخددد ل اليددد   املشدددمولو ابلرقريدددرق ُأ لندددت إىل ا ل دددو امل دددرقنو سقدددو   ٥٢-٥١اليقدددراإل 
  الو اعرقال تنتو  عن  ا ر.اد لنحرايإل امل يولو   77ا   انق 

ور زددز ق رقدددإل امليوضددلو  ددازإل أفددراخم تمرضددوا ل عرقددال واز رفدداه س ددبف  شددرام آراء  -4٣
م اسدازإلق  مجلدا ادللن دنتاإل ر زدز   ور ازجرمداعرت مي دن أن تمردرب ا رقداخماجم عن  وساوط الرواق  

أن و مدوا عند   اهق مداأُخنرت سبل  األش ا  سمد سضمو أايه أو أساسلاق من خمون أن يوجه إلدل.م ازهتد
ن مم دم ادلم   وترضدمتم.داإل تن ق سوجه خا ق عن  الرقلد ابلقا ون وازمرناع عن از رقداخم المندت

 واب  ء ازسرفالمي رقدهتا امليوضلو اخمعاءاإل ترمنل ابلرمرف ل وء املمامنو أثنا اسازإل
ق اعرقد  ج.داه األمدن الدداخنرت مدرسداجم س دبف منشدور عند  ٢٠١7أاير/مدايو  ٣٠فيرت  -44

م زددددز  تددددنم وسدددداوط الرواقدددد  ازجرمدددداعرت اسددددرن ر فلدددده  ددددول أ ددددد امل ددددؤول  ر تصددددري  لدددده إن
  ج.اه األمن الدداخنرت ق اعرق٢٠١7متوه/يولله  4رسمو أايه  ور ابزهخماار  وُأخنرت سبلنه سمد أ

مدددداإل إىل اهتا اسددددرناخماجم  -اشددددر.ر سو يدددده النا ددددد لن ددددنتاإل ر زددددز   -آخددددر مددددن زددددز   فن ددددتلنلاجم 
شدد ن سز رفدداج الرحددري  الددمي   ددبت إللدده سمددد أن خمعددا عندد  وسدداوط الرواقدد  ازجرمدداعرت إىل ا

ش   ا رفز سر.مو  وماجم  ورقدإل امليوضلو أيضاجم  الوي ١٢أهمو ال .رابء  وُأخنرت سبلنه سمد 
  ٢٠١7 ين/يندددايرمشددداركره املزعومدددو ر ا رفاجددداإل شدددمبلو سشددد ن أهمدددو ال .دددرابء ر كدددا ون الثا

لممد  الدولت ق تمدرف أمد  سدر ال دو ا٢٠١7 ل دان/أسري   ١9 الو أخرىق و مت ر يدوه  ور
 عردددددداء لقددددداخمم لن دددددنتاإل ر زدددددز  ر زدددددز ق  مدددددوخم سدددددنلمان  مدددددد الدددددز ق الدددددل  اشدددددر.ر اب ر

لددده وعِّدددز إلأُ وازخرتدددال عنددد  أيدددد  أشددد ا  إل.دددول   وأخندددرت سدددبلنه ر اللدددوه  ي ددده سمدددد أن 
 ابء  ابل ع عن اقوف ر الش ن ال لاسرتق سا ر ذلا ما تمنل منه أبهمو ال .ر 

__________ 

سقرار من الناودف المداه  - ترتبط أساساجم يركو ألاس أو هعلم املمارضو  مد خم  ن - شب لاجم  مو ماجم  ٢7 فف  (74)
 ( A/HRC/37/38 )ا  ر ق وز تزال الم املوا ا  فوسو    س و كراسو الا الرقرير٢٠١7ر  زيران/يو له 

وافقت ال نتو الين تلنلو عن  تنقل  الا القا ون سمد أن ا رقدم ا رمدا املددين سشدد   وكا دت ادلم الممنلدو ر  (7٥)
 لور الرنيلل س و كراسو الا الرقرير  
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ط ق اعرق  ج.اه األمن الدداخنرت أ دد الناشدت  عند  وسداو٢٠١7 ل ان/أسري   ٢7ور  -4٥
مدن  قرب داجم م م  صداجم الرواق  ازجرماعرتق واو عضو ر اجلب.و الشمبلو لرحرير فن ت ق س بف  شدر 
ددز ملددد  و رقددارير  روايدٍو ل اتددف فن ددتلت عددن  ندو ال ج دد  الين ددتلنل ق   ددبما أفداخمإل سدده ال ا ُرفِّ
  و املمامن يوم   وهج   ال ماأ له ابزتصال سحاه وأبسرتهق ويزعم أ ه تمرف ل وء

 الصمايون وا دارعون عن حقوق اإلنسان -٢ 
جلددد إل مجلدددا اجل.ددداإل امل دددؤولو إىل اعرقدددال الصدددحيل  واملددددافم  عدددن  قدددو  ا   دددان  -4٦

ي دددون  ملدددرج  أنوا رفددداهام  ومي دددن أن تمدددد  ادددلم اسدددازإل سثاسدددو ا رفددداه تم ددديرت أل ددده مدددن ا
   والرفما  ريو الرمبحالدافا وراء الم ازعرقازإل او ممارسو األفراخم سقو .م ر 

ق عمددر  ددزالق واددو ٢٠١٦ ل ددان/أسري   ٢٣فقددد اعرقنددت  ددواإل األمددن ا سددراولنلوق ر  -47
قددددحيرت فن ددددتلت وعضددددو ر  قاسددددو الصددددحيل  الين ددددتلنل ق عندددددما كددددان ي.ددددم  سمبددددور ج ددددر 

ر األمدر وقدد  (7٦)ال رامو/الننيب/املنا     لرمثل  النقاسدو ر اجرمداع كدان سدُلمقد ر سدرايليو
األول ليداعددده از رفددداه ا خمار  ملدددد  أرسمدددو أشددد.ر مددددخمإل ثددد ث مدددراإلق للصددد  إلمدددوع املدددد  

  واسرند ٢٠١7شباط/فرباير  ٢٠أش.ر  ور هنايو املتالق أخنرت سبل  ال لد  زال ر  ١٠ إىل
 ر  دددرار ا رفددداهم إىل ا رماوددده املزعدددوه إىل اجلب.دددو الشدددمبلو لرحريدددر فن دددت  ابعربدددار ذلدددا يشددد  

عندددد  أمددددن إسددددراول   ل ندددده مل ُي ددددرفوب سشدددد ن م دددد لو ا رماودددده ال لاسددددرت فح ددددفق سدددد   ختددددراجم 
 أاير/ ٢4سشددددد ن عمنددددده كصدددددحيرت وعضدددددويره ر النقاسدددددو  ور  دددددرار قددددداخمر ر  اسدددددُرفوب أيضددددداجم 

ق وافدل القاضدرت الم د ر  عند  إيداعده از رفداه ا خمار ق عند  أسداس أن ا رفدز ٢٠١٦ مايو
ا جددراءاإل اجلناولددو س ددبف سددريو األخملددو  ومي ددن أن يشددرت ذلددا أبن ز مي ددن أن حيدداكم سوجددف 

   (77)از رفاه ا خمار  ي ر ده سدي جم لإلجراءاإل اجلناولوق واو ما يرمارف ما القا ون الدويل
أمدددا   دددن الصددديد ق وادددو قدددحيرت فن دددتلت ومن دددل شدددؤون ا عددد ه ملؤس دددو الضدددمح  -4٨

  وملدددو(ق ف دددان ز يدددزال  لدددد از رفددداه ا خمار  لرعايدددو األسدددح و قدددو  ا   دددان )من مدددو زدددح 
ق لددى ٢٠١٦أاير/مدايو  ١خ ل الي   املشمولو ابلرقرير  و د اعرقنره  واإل األمن ا سراولنلوق ر 

عبدددورم ج دددر ال رامو/الننيب/ج دددر املندددا   ددد  اسددددوخم  عاودددداجم مدددن تدددو ن  لددد   ضدددر مدددؤمتر 
  وكدان مدن املقدرر أن ُُيند  سدبلنه شد.راجم  ١٥ ا سالشباب المرلق وذلا س دبف هايرتده لبندان  بد  ذلد

ق    قدر أمر  ليداعه از رفاه ا خمار  ملد  سدرو أشد.رق ٢٠١٦ زيران/يو له  ١٠س يالوق ر 
وجدددخم اددلا األمددر مددرت  خدد ل اليدد   املشددمولو ابلرقريددرق مددا أ دده كددان  ددد   ددم عنلدده ابل ددفن ملددد  

  ور هنايددو املتددالق أُفددرج عددن ال ددلد قدديد ق ٢٠١٦تشددرين األول/أكرددوسر  ٢7ث ثددو أشدد.ر ر 
  (7٨)كا ون األول/خمي مربق سمد أن  ض  أكثر من عاه و صع الماه ر از رفاه ا خمار   7 ر

واندداد فن ددتلت آخددر مددن املدددافم  عددن  قددو  ا   ددانق كددان ز يددزال  لددد از رفدداه  -49
  ددن كراجددوق من ددل سددرامص الشددباب ر  ا خمار  ا سددراولنرت خدد ل اليدد   املشددمولو ابلرقريددرق اددو

 شد.راجم  ٢٢سمد  ضاء عقوسدو ابل دفن ملدد   ٢٠١4 ركو  مقاومو اجلدار   وُأخنرت سبلنه ر عاه 
سددزعم ا رماودده إىل اجلب.ددو الشددمبلو  ٢٠١٦متوه/يوللدده  ١٢ر  س ددبف هايرتدده لبنددانق ع اعُرقدد  إلدددخماجم 

__________ 

  ٣١/٢٠١7ا  ر الرأ  ر م  (7٦)
  ١9٥٨؛ وتمنلل جلنو الصنلف األألر الدوللو عنل.ا لماه ٦٨اتيا لو جنلع الراسموق املاخم   (77)
   ٢٠١7كا ون األول/خمي مرب   7أُفرج عن   ن الصيد  ر  (7٨)
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 متدددوه/ ١١لنلو   رهتدددا إسدددراول  ر لرحريدددر فن دددت  واسدددراد الشدددميبق وادددرت  ركدددو شدددباسلو فن دددت
سددزعم ضددنوع.ا ر تنيلددل أ شددتو إرااسلددو ضددد إسددراول   وُأخنددرت سددبل  ال ددلد كراجددو  ٢٠١٦ يوللدده
  ويبدو أن إسدراول  ت در ده از رفداه ا خمار ق حتدت زتداء ٢٠١7تشرين الثاين/ وفمرب  9 ر

مل يولدوق عند  أسداس أن ذلدا الشرعلوق ز رفداه الين دتلنل  عقداابجم  دم عند  ممارسدو اسدرايإل ا
 من ش  ه أن ُُي  أبمن إسراول  

وكمددا ذكددر كدد  مددن املقددرر اقددا  املمددت يالددو  قددو  ا   ددان ر األراضددرت الين ددتلنلو  -٥٠
 متددددوه/ 7ق واملقددددرر اقددددا  املمددددت يالددددو املدددددافم  عددددن  قددددو  ا   ددددانق ر ١9٦7ا رنددددو منددددل 

فددد ن  الدددو عل ددد  عمدددروق وادددو فن دددتلت يددددافا عدددن  قدددو  ا   دددان ويقدددوخم  ق(79)٢٠١7 يوللددده
مجملدددو  شدددباب ضدددد ازسدددرلتان  ر مديندددو اقنلددد ق ز تدددزال مددددعا  لنقندددل  فقدددد تمدددرف ال دددلد 
عمددددروق املمددددرول سدعوتدددده إىل  بددددل المنددددعق لنمضددددايقاإل سشدددد   منددددر م واعرقنردددده  ددددواإل األمددددن 

وعقددإل   مدو عددوفر أول   (٨٠)٢٠١٦اط/فرباير شدب ٢9ا سدراولنلو عدد  مدراإل كدان آخراددا ر 
  وترضمن زوحو ازهتاه ٢٠١٦تشرين الثاين/ وفمرب  ٢٣جن و اسرماع لنن ر ر  ضلره ر يوه 

  وتشدم  الدر.مق الدمي ادرت هتدم مر درر  ٢٠١٠هتمدوق سمضد.ا يمدوخم إىل عداه  ١٨الصاخمر  ر  قه 
خم ومددنم.م مددن أخماء م.ددام.مق والرحددري  ر جددزء كبددح من.دداق مددزاعم ترمنددل ابزعرددداء وإاا ددو جنددو 

عن  املشاركو ر  مماإل من خمون اسصول عن  تصري   والو اوا املبنج عن.اق وارت و اوا سنلدت 
عنل.ددا ازهتامدداإلق تبدددو سدد ليو ر سددلا  امل ددااراإل ال ددنملو واسضددور الم دد ر  ال ثلددع ر 

الددددفاع الدددل  خمفدددا أبن  ق رفضدددت ا  مدددو اخمعددداء  دددامرت٢٠١7شدددباط/فرباير  ١9اقنلددد   فيدددرت 
 اكمو ال لد عمرو اسدرناخماجم إىل اهتامداإل  دميدو تشد   وج.داجم مدن وجدوم إسداء  اسدر داه المدالدو 
الردددرف منددده و دددَع  شددداله ر إلدددال الددددفاع عدددن  قدددو  ا   دددان  وي .دددر مدددن رقدددد امليوضدددلو 

 از رفدداج لنمحاكمدداإل أن  ددواإل األمددن ا سددراولنلو والنددواب المددام  الم دد ري  ز ميلددزون سدد 
المنلع وزح المنلدعق وسد  الرحدري  واملمارسدو املشدروعو سريدو الرمبدحق وأن ممارسدو  ريدو الرمبدح 

  (٨١)والر اار ال نمرت تمررب من األفمال المي خت  ابل نم أو تضر ابلن اه الماه
ق كدددددان ال دددددلد عمدددددرو ُيضدددددا لنمحاكمدددددو أمددددداه   مدددددو ٢٠١7أينول/سدددددبرمرب  4ور  -٥١

 اعرقنده  د  -قريدر وارت عمنلو مل ت دن  دد ا ر.دت سمدد س دو كراسدو ادلا الر -اولنلو ع  ريو إسر 
رقاله   ويمزى سبف اع  ديثاجم إىل  ا ون اجلراوم ا ل  و لو الل  ُسن   ج.اه األمن الو اورت اسرناخماجم 

 إذاعددو لنلو مددديرَ وسدداوط الرواقدد  ازجرمدداعرت ر  ددرار اعرقددال ال ددنتو الين ددت تشدد ل ه عندد إىل 
اء عددخم مدن  شديه أ دسريوق أمين القوا دو  ويدرى ال دلد عمدرو أن اعرقالده  دد ت دون لده ع  دو اس

لبنديدو ا ر داابإل امل ؤول  الين تلنل  ر سلا   ضااي ف داخمق وكدللا س شدحه قدوف آخدر از
 ددو كراسددو اددلا  دد  س - وكددان ٢٠١7أينول/سددبرمرب  ١٠الين ددتلنلو  وُأخنددرت سددبلنه س يالددو ر 

ل وهنددا  ضددلو رمزيددوينر ددر قدددور  ددرار هندداورت مددن ا  مددو  ومتثدد   ضددلو ال ددلد عمددرو   - الرقريددر
اإل د  ال ددنتت .ددر اددالر تمددرف املدددافم  عددن  قددو  ا   ددان ل عرقددال وامل  قددو عندد  أيدد

 ا سراولنلو والين تلنلو عن   د سواء  
__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21855&LangID=E ا  ر (79)
    47ق اليقر  A/HRC/34/36؛ و٣٣ق اليقر  A/71/355ا  ر  (٨٠)
)ب( واألمددددر ٢٥١ق املدددداخم  ١٦٥١مددددر الم دددد ر  ر ددددم حتُددددد  األوامددددر الم دددد ريو مددددن  ريددددو الرمبددددح والرفمددددا )األ (٨١)

  (اقا  ي ر أعمال الرحري  والدعايو المداولو ١٠١ ر م
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سوجددف  ددا ون  ق اعرقدد  ج.دداه امل دداسراإل المامددو سددرو قددحيل ٢٠١7آب/أز ددتن  9ور  -٥٢
اجلددراوم ا ل  و لددو ر اقنلددد  وسلددت سدددم وانسنددن  وأُخندددرَت سددبلن.م سمدددد سددرو أايهق  رلفدددو الضددروط الدددمي 
مارسر.ا  قاسو الصحيل  الين تلنل   وأفلد أبهنم اسدُرفوسوا سشد ن  شدر ممنومداإل تنددرج ضدمن النتدا  

ال دنتو الين دتلنلو  ول دن مل تصددر ضددام الواسا لقا ون اجلراوم ا ل  و لوق ومي دن أن تدؤثر عند  أمدن 
زوحدددو اهتددداه  ويدددرى الصدددحيلون الدددلين  ددداسنر.م امليوضدددلو أن اعرقدددا م لددده قدددنو ابز ق ددداه ال لاسدددرت سددد  

  (٨٢)الضيو الررسلو و تاع زز  وابعرقال أ د الصحيل  ر زز  عن  النحو املب  ر اليقر  الراللو
إ دددى القنددواإل الرنيزيو لددو الين ددتلنلوق ر زددز   واعرقدد  ج.دداه األمددن الددداخنرت مراسدد  -٥٣
 دددددَرند إىل لو  ومل يُ  زيران/يو لددددهق اسددددرناخماجم إىل اخمعدددداءاإل الرمددددداون مددددا ال ددددنتو الين ددددتلن ١٦ ر
 ددد ر ق لمددداه المأمدددر  ضددداورت ر ا رفددداهمق الدددل  ُمدددد ِّخم سوجدددف ال دددنتو املمنو دددو لنناودددف ا أ 

ز رفدداه خدد  مرفددل اازسددرما و سمثدد   ددا وين خما  و ددره مددن إم ا لددو واسددرمر مددد  شدد.رين تقريبدداجم 
لق أخندرت سدبلنه يو املتاوالرق  سحامله أول مر  ر ا  مو سمد مرور ش.ر عن  اعرقاله  ور هنا

ن أن مدد   وكا ددت اندداد ادداول أيضدداجم ٢٠١7آب/أز ددتن  ١٣خموزر ر  ٢٠٠س يالددو  دددراا 
 ي ون  د تمرف ل وء املمامنو أثناء ا رفاهم  

ق اعرزام.ا اختاذ إجراءاإل ٢٠١7 ل ان/أسري   ٢4إع ن ال نتاإل ر زز ق ر وعقف  -٥4
 ل دان/أسري   ٢٥ضد األفراخم واملؤس اإل المي تروج شاوماإلق اعُرقد  قدحيرت مدن مديندو زدز  ر 

نلو  وأخندرت الين دتل وا رفز    اللوه الردايل سدزعم أ ده روج ممنومداإل كاذسدو ر وسداوط ا عد ه
ماإل  و شدر شدر الشداوراسوجم سمده تقوي  سلاخم  القا ون والن اه من خ ل  سبلنه سمد أن تم.د ك

 واعرلر من  راوه   تصويباجم  أيضاجم 

 النتماء السياس  -٣ 
ق القلددداخميرْ  ر ا رمدددا املددددين ٢٠١7متوه/يوللددده  ٢اعرقندددت  دددواإل األمدددن ا سدددراولنلوق ر  -٥٥

زلْل.مدداق سددزعم ا رماو.مددا إىل اجلب.ددو الشددمبلو الين ددتلتق خالددد  جددرار وخردداه سددماف  أثندداء مدا:ددو من
لرحرير فن ت ق واو اخمعاء تنيله كنرا ال لدت   وتشر  ال لد  سماف  منصف رولن احتداخم املدرأ  
الين تلنلوق وارت من مو تممد  مدن أجد  حتقلدل الرنملدو از رصداخميو وازجرماعلدو ا رمملدو لنمدرأ  ر 

د  جدرارق ف.درت عضدو ر ا ندن الرشدريمرت الين دتلت ومدن ذو  الضيو الررسلو و تاع زز   أما ال ل
عضددو ر إلنددن إخمار  مؤس ددو الضددمح  املوا ددع اجلري ددو ر ا رقدداخم از ددر ل ا سددراولنرت  واددرت أيضدداجم 

لرعايو األسح و قو  ا   ان ور النفندو الولنلدو المنلدا ملراسمدو مندع ا ضدماه فن دت  اىل ا  مدو 
ر  لنمحرفددزتْ  وز  املْل.مددا إم ا لددو ازلدد ع عندد  املددواخم املقدمددو ضددد:اق اجلناولددو الدددويل  ومل تدد

ق ٢٠١7تشددرين األول/أكرددوسر  ٢والددمي حتلت.ددا ا  مددو ابل ددريو  وأخنددرت سددبل  ال ددلد  سددماف  ر 
  ١ سمد إكمال مد  الث ثو أش.ر املنصو  عنل.ا ر أمر از رفاه ا خمار ق ر    سرنقضرتق ر

  (٨٣)ق مد  ال رو أش.ر املنصو  عنل.ا ر أمر ا رفاه ال لد  جرار٢٠١٨يناير /كا ون الثاين
__________ 

ق ل لددد ع عنددد  من ددد  سالدددو أخدددرى ترمندددل اب رفددداه قدددحيرت حيرمددد  أن ٦٠ق اليقدددر  A/HRC/37/38ا  دددر  (٨٢)
  ي ون ا رفاهاجم تم يلاجم 

ق أل ددده كدددان مدددن املقدددرر أن حتددداكم س دددبف ٢٠١٦و ٢٠١٥سددد  عدددامرت  شددد.راجم  ١4ا رفدددزإل ال دددلد  جدددرار ملدددد   (٨٣)
ا رماو.ا املزعوه إىل اجلب.و الشمبلو لرحرير فن ت   وتراجمت ا  مو الم  ريو عن  درار إخد ء سدبلن.ا س يالدو 

سمدد موافقر.دا عند  اتيدا  تياوضدرت  ٢٠١٦سمد ازسر نال الل   دمرده النلاسدو  وُأخندرت سدبلن.ا ر  زيران/يو لده 
  ١٥/٢٠١٦رأ  اليريل المام  ر م  مقوسو؛ ا  ر أيضاجم لر يلع ال
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ق أ دمت  واإل األمن ا سراولنلو عن  اعرقال عضو آخر ر ٢٠١7آذار/مارس  9ور  -٥٦
ىل سدددفن إ  و قندددت ا ندددن الرشدددريمرت الين دددتلتق ادددرت  دددح    يقدددو أثنددداء تنيلدددل مدا:دددو للنلدددو

 ل و ألدداس خددريرق ل سددرفواب سشدد ن ا رماو.ددا املزعددوه إىل  ركددعددوفرق وخضددمتق ي ددف الرقددا
رت  واقد  ازجرمداعوسش ن اآلراء ال لاسلو المي تمرب عن.دا ر وسداوط الر ٢٠٠٦ا ر اابإل عاه 

اإلق الدمي ازهتامد واهتمت ابلرحري  واملشاركو ر األ شتو المي تن م.ا ألاس  و د رفضدت تندا
و تددعو إىل مداإل سدنملتو مشدروعوق مدن  بلد  املشداركو ر  مترتبطق ر رأي.اق سشاركر.ا ر أ ش

و  وتتنددف يددو األخملددا دد اه  قددو  الين ددتلنل   وأمددرإل ا  مددو مددرت  لخدد ء سددبلن.ا لمددده كيا
  ٢٠١7أاير/مددايو  9ر هنايددو املتددالق ر  األمددر قدددور أمددٍر قلددٍ  ل ددرت ُُيندد  سددبلن.ا س يالددوق

 ددلد    ضددلو الجن دداإل ازسددرماعق الددمي عقدددإل لنن ددر رو دد  س ددو كراسددو اددلا الرقريددرق كا ددت 
اعرقا دا  ندو أثنداء  يقوق ز تزال م رمر   وانداد اداول مدن أن ت دون  دد تمرضدت ل دوء املمام

 وا رفاهااق و رمت من اسصول عن  الم ج املناسف 
 ور الضيو الررسلوق اناد شواز  سش ن اعرقال ال نتاإل الين دتلنلو ل شد ا  الدل  -٥7

ل سمارضره ق تمرف و لد أسو ماريوق املمرو ٢٠١7آب/أز تن  ٣١يمارضون سلاساهتا  فيرت 
لين ددتلنلو األمددن ا لن ددنتو الين ددتلنلوق ل عرقددالق ر منزلدده سحاف ددو اقنلدد ق عندد  أيددد   ددواإل
المامددوق  مل دداسراإلاملشدد كو سندداء عندد  أوامددر مددن ج.دداه األمددن الو دداورت  و ددد ا رفددز لدددى ج.دداه ا

 أينددددول/ ٢١نددددهق ر اراإل الم دددد ريوق وج.دددداه األمدددن الو دددداورت ر أرحيدددداق إىل أن أُفدددرج عوازسدددر ب
دم ون أن تصدر ضق سمد أرسمو أايه من قدور األمر القضاورت اب فراج عنه من خم٢٠١7سبرمرب 

ه ل دددوء شددد ن تمرضدددسزوحدددو اهتددداه  ويثدددح اعرقالددده ر اسدددبن از يدددراخم  مدددد  أرسمدددو أايه شدددواز  
  ذلا تمليبه أثناء ازسرفواب  املمامنوق سا ر

ور اقنل ق اعُرق  عد  أش ا  أثناء مشداركر.م ر م دااراإل سدنملوق ألسدباب من.دا عند   -٥٨
لين ددتلنلو  اال ددنتو  وجده اقصددو ق از رمداء املزعددوه إىل  دزب الرحريددرق واددو من مدو إسدد ملو تنرقدد

 دددددى إخدددد ل  ش صدددداجم  ٥٠ ددددوايل ق اعرقدددد  ج.دددداه األمددددن الو دددداورت ٢٠١7شددددباط/فرباير  ١١ور 
إل املشددارك  مجددو عشددراامل ددااراإل  وأ ددده عناقددر اددلا اجل.دداهق أثندداء تيريددل اسشددوخم ابلقددو ق عندد  م.ا

 ي ددددهق اعُرقنددددت أيضدددداجم سدددداعو  ور اللددددوه   ٢4واملددددار  واعرقنددددوام ع أخنددددوا سددددبلن.م مجلمدددداجم ر زضددددون 
فدزوا لددى ندو  وا رُ ش صلاإل  لاخميو مدن  دزب الرحريدر عندد  قداط الريردليف وادم ر لدريق.م إىل املدي

رفدددزوا ملدددد  ق  لددد  ا ج.ددداه امل ددداسراإل المامدددو ر مديندددو اقنلددد ق ع  قندددوا ر و دددت ز دددل إىل أرحيدددا
 شدددباط/ ٢4 رمدددن خمون أن تصددددر ضددددام زوحدددو اهتددداه  و ُيدددلإلق  يومددداجم  ١٥أايه و 7تددد اوأ سددد  

كددرإل الرحريددرق وذ  ق عمنلددو مماثنددو مشنددت اعرقددال أشدد ا  يُددزعم أهنددم ينرمددون إىل  ددزب٢٠١7 فربايددر
  د عن ش.رالرقارير أن ش ص  من.م ظ   رفزين لدى ج.اه امل اسراإل المامو ملد  تزي

س دددبف ا رمددداو.م ال لاسدددرت   أش اقددداجم  ور زدددز ق ا رفدددز ج.ددداه األمدددن الدددداخنرت أيضددداجم  -٥9
أايه خضدددمت  ١٠ق اعرقددد  ادددلا اجل.ددداه سدددلد جم وا رفزادددا ملدددد  ٢٠١7ي   ل دددان/أسر  ١٣ فيدددرت

خ  دداق ي ددف الرقدداريرق ل سددرفواب سشدد ن ا رماو.ددا ال لاسددرت إىل  ركددو فددر   وأخنددرت سددبلن.ا 
  وشددد.دإل اليددد   املشدددمولو ابلرقريدددر تواقددد  تنيلدددل عمنلددداإل مدددن خمون أن يوجددده ازهتددداه  دددا ر لددداجم 

ماعدددداإل ال ددددنيلو الددددلين ميثدددد  ف.مددددم املرشدددددخم لإلسدددد ه ازعرقددددال واز رفدددداه ضددددد أعضدددداء اجل
ق  يدلإل ٢٠١٦ور كدا ون األول/خمي دمرب   (٨4)ال لاسرتق ر   ر  ركو ألاسق هتديدداجم لن ام.دا

__________ 

  ٥٣ق اليقر  A/HRC/28/80ا  ر  (٨4)
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 دددواإل األمدددن ر زدددز  ألندددوجم اعرقندددت خ  دددا المشدددراإل مدددن أعضددداء اجلماعددداإل ال دددنيلو  ولالدددت 
 آب/ ١7 ُيدددددل ر  ا رحدددددارايجم  مددددداجم ازعرقدددددازإل أعضددددداء آخدددددرين خددددد ل ألندددددو ق لدددددو أعقبدددددت افو 

  وحيرفددز ج.دداه األمددن الددداخنرت  اللدداجم المديددد مددن.مق سلددن.م أليددالق ومل توجدده ٢٠١7 أز ددتن
 إىل سمض.م أ  هتمو    اآلن  

و دد وثقدت امليوضدلو  دالمي ازعرقدال الردداللر ق و:دا  الردان اسدرند فل.مدا إىل اخمعدداءاإل  -٦٠
ق اعُرقِّد  رجد  مدن رفد  ٢٠١٦كدا ون األول/خمي دمرب   ١9 از رمداء إىل اجلماعداإل ال دنيلو  فيدرت

أثناء عمنلو مش كو  يلاا ج.اه األمدن الدداخنرت وكراودف عدز الددين الق داه  ومثد  أمداه ا  مدو 
ق  ل  مل يرم ن الناوف الماه من تقدت أ  أخملو ضدم  ٢٠١7شباط/فرباير  ١٢الم  ريوق ر 

  مدددن خمون أن يوجددده لددده ازهتددداه ر لددداجم  ٢٠١7ري   ل دددان/أس ٢٦وأفدددرج عنددده ر هنايدددو املتدددال ر 
آخددر مددن مدينددو زددز   وذكددرإل الرقددارير أ دده تمددرف ل ددوء املمامنددو أثندداء اسددرفواسه  وأفلددد أبن رجدد جم 

ق عندد  أيددد  أشدد ا  مقنمدد  ينرمددون ٢٠١٦كددا ون األول/خمي ددمرب   ١١تمددرف ل عرقددالق ر 
م دد ريو أمددرإل اب فددراج عندده س يالددو إىل ج.دداه األمددن الددداخنرت  وعندد  الددرزم مددن أن ا  مددو ال

ق فدددد ن ج.دددداه األمددددن الددددداخنرت امرنددددا عددددن تنيلددددل اددددلا األمددددر  دددد  ٢٠١7شددددباط/فرباير  ٢٠ ر
و دد  س ددو كراسددو اددلا الرقريددرق ق سمددد تدددخ  مدددير  ددوى األمدن  ٢٠١7 ل ددان/أسري   ١٢  ريد 

 عقدإل  ن جن اإل اسرماع ومل ي ن  د قدر أ   رار سمد  

 اج والتوصياتالستملت -رابعاا  
يوجز هذا التقرير حدى اخللر الكبري علر  الالسرليمليني حرن التعرر  لسرلي احلريرة  -٦١

، عل  أيدو قوات اتحرن اإلسررائيلية وجهراز اتحرن الوقرائ  علر  حرد سرواء  ويمللبر  تعسااا 
ذلرررص بصررراة خاصرررة علررر  الالسرررليمليني الرررذين حررراهرون مبعارضرررته  لالحرررتالل اإلسررررائيل ، 

حكوحته  ا الضاة الغربية أو ا غرزة  وقرد اسرتفهدل الصرمايون وا ردارعون لسياسات  أو
عرن حقرروق اإلنسران بصرراة خاصرة ا هررذا السررياق  وتظهرر احلررالت الر  رصررد ا ا اوضررية 
حرررردى تعررررر  الالسررررليمليني خللررررر العتقررررال بسرررربي حشرررراركته  ا احتجاجررررات سررررلمية، 

لررص علرر  وسررائط التواصررل ا ا ذمبرر -التشرركيص ريمررا يصرردر عررن حكرروحته  حررن أرعررال  أو
 أو بسبي انتمائه  السياس  ا زعوم  -الجتماع  

وا حرررني  يرررز التشرررريعات اإلسررررائيلية الحتجررراز اإلدارو تجرررل غرررري  ررردد، تفتجررراوزف  -٦٢
الضرماانت الالسرليملية الرر  سملر  سرلي احلريررة تعسرااا حرن خررالل اسرتخدام السرللات التملايذيررة  

سررررائيلية والسرررللات الالسرررليملية علررر  حرررد سرررواء الحتجررراز اإلدارو وتسرررتخدم السرررللات اإل
إىل أسرباب أحمليرة  لاللتاال عل  نظام العدالة اجلملائية الوطملية حن أجل احتجاز أشخاٍص، استملاداا 

غاحضة أو غري حعلملة، تكون اتدلة ا قدحة ضده  غري كارية، أو يكرون قرد تقررر اإلررراج عرمله   
 ا ا اوضية حدى  اهل مجي  اجلهرات ا سرلولة بشركل سرارر  بردأ وتكشف احلالت ال  رصد

احملاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة، ول سيما عملردحا يعرد الشرخص حصردر خلرٍر علر  
 حصدراا  علوحات   ُّ السللات  اتحن الوطين أو الملظام العام أو التماسص السياس ، أو

ريه  اتطاال، لالعتقال والحتجاز التعسايني  ويزيد جهل  ويتعر  الالسليمليون، مبن -٦٣
احملتجررزين بسررباب احتجررازه  وحدتررن كررذلص حررن درجررة انتهرراك احلقرروق الرر  تشرركل عمرراد كراحررة 
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مبعاحلة  -بوصاها السللة القائمة ابلحتالل  - اإلنسان، ابإلضارة إىل إخالل إسرائيل ابلتزاحا ا
انية ا مجيرر  اتوقررات  وحررن اتسررباب الرر  قمررل علرر  القلرر  السرركان الالسررليمليني حعاحلررة إنسرر

حن دوار  سييزية، مبا ا ذلص  الشديد أن الحتجاز يكون عل  حا يبدو، ا حعظ  احلالت، انبعاا 
 أو غري سياس    الدين واتصل الوطين وا ولد وأو وض  آخر والرأو سياسياا 

أن لكررل شررخص كرران ضررمية توقيررف ويررملص القررانون الرردو  حلقرروق اإلنسرران علرر   -٦4
وحر  ذلرص، ل يوجرد   (٨٥)اعتقال غري قانوين ح  قابل لإلعمال ا احلصول عل  تعويض أو

هملرررراك سرررربيل واقعرررر  يترررريا لضررررمااي الحتجرررراز التعسررررا  الالسررررليمليني إحكانيررررة التمرررراس 
النتصال، تن احتجازه  عادة حا يكون قت غلاء الشرعية ا تمثرل ا صردور حكر  عرن 

 ضاء أو قرار عن السللة التملايذية  الق

 توصيات حوجهة إىل مجي  اجلهات ا سلولة  
حرري أن تتوقرررف ررروراا مجيررر  النتهاكررات والتجررراوزات الرر  تلرررال حقرروق اإلنسررران  -٦٥

ة بد حن  اسب قلة؛ ولا كاولة للالسليمليني، وأن  رو بشأهنا ققيقات سريعة ونزيهة وحست
اتطررال  سلولة و االنتصال الاعال للضمااي  وحي عل  مجي  اجلهات ا سلولني وتورري 

لررردو  حلقررروق لقرررانون ااحررر ام القرررانون الررردو  والحتثرررال للتزاحا رررا وحسرررلوليا ا مبوجررري ا
 اإلنسان والقانون الدو  اإلنساين 

حررري أن تضررر  مجيررر  اجلهرررات ا سرررلولة حرررداا  مارسرررا ا الررر  تعرررد مبثابرررة احتجررراز  -٦٦
 تعسا ، ويملبغ ، عل  وجن اخلصوص، أن تقوم مبا يل : 

وضرر  حررد  مارسررة الحتجرراز اإلدارو، وضررمان السرررعة ا توجيررن ال ررام  )أ( 
 إىل مجي  اتشخاص ا ودعني الحتجاز اإلدارو أو إخالء سبيله ؛

ضمان اح ام حقوق احملتجزين، مبا ا ذلص مجي  احلقوق ال  تشركل عمراد  )ب( 
 وء ا عاحلة؛ يي أو سالعادلة، مبا ا ذلص احل  ا الدراع وا عدم التعر  للتعذ احملاكمة
ضرررمان حعاحلررررة مجيرررر  اتطاررررال حعاحلرررة تررررو  العتبررررار الواجرررري لسررررمله ،  )ج( 

 علرر  أن يكررون وضررمان عرردم اللجرروء إىل احتجررازه  إل كمررالذ أخررري، وتقصررر حرردة ممكملررة،
 ذلص بغر  إعادة التأهيل؛ 

حل  ا حرية التعبري وا الرأو وا التجم  السلم  ومحايرة هرذا احلقروق اح ام ا )د( 
 انون الوضع ؛ ق حن القوإعماهلا، وإلغاء مجي  القيود غري القانونية ا اروضة عل  هذا احلقو 

ضمان اح ام ومحاية حقوق الصرمايني وا ردارعني عرن حقروق اإلنسران ا  )ه( 
جرراءات إايقة أو مله  حرن أداء حهراحه  حرن دون حضراتر  الالسليملية احملتلة، وضرمان سكر

 للقانون الدو  حلقوق اإلنسان؛  قانونية تشكل انتهاكاا 
 ضمان حصول ضمااي الحتجاز التعسا  عل  التعويض ا ملاسي  )و( 

    
__________ 

 ( ٥)9قو  املد لو وال لاسلوق املاخم  الم.د الدويل اقا  ابس (٨٥)


