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  بيان صحافي مشترك
  

لفترات غير السجناء  احتجاز التعذيب و بشأن ممارسةاثالثين سؤاًال قاسًيلجنة حقوق اإلنسان توجه إلسرائيل 
بيت ( على معبر إيرز لفلسطينيينا ، والضغط على المرضى، واستخدام المدنيين آدروع بشريةمحدودة

 )حانون
  
ة لأل    ح المعنية ب  لجنةال طرحت  م المتحدة     قوق اإلنسان التابع ى   م ين سؤاالً     عل ة      إسرائيل ثالث ة يدشد بلهجة انتقادي

  .  بالحقوق المدنية والسياسيةبالعهد الدولي الخاصبشأن التزامها بنصوص 
  
 بحقوق اإلنسان في آل من      ةتعلقالمالقضايا  من  واسعة  عتها اللجنة مجموعة     التي وض  "قائمة القضايا "تضمنت  و

ة   من أسئلة   أربعة عشر    تتعلقو. واألراضي الفلسطينية المحتلة  إسرائيل   وق   ل بانتهاآات  مباشرةً اللجن سان حق  اإلن
ه     تقرير  تضمنها   وق     آل من مرآز     سابق تقدمت ب زان لحق ة ومرآز المي سان عدال اء من أجل    وأطب )غزة  (اإلن

سان وق اإلن رائيل-حق ة  إس ي اللجن اريخ إل صَّو. 2009 أغسطس 10 بت سلت ف ي  االمؤس ثالث ف ة ال ت الحقوقي
اتقرير زام ه دم الت رائيل ع ة بموجب  ب إس داتها القانوني صوصتعه دولي  ن د ال ق فالعه ا يتعل وق بيم سجناء حق ال

  .  وآذلك المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلةوالمعتقلين الفلسطينيين،
  

ذ   العهد الدولي الخاص بالحقوق ال    في   اطرًف وباعتبارها دولةً  ه  ع ي وق مدنية والسياسية، ال ام    في    ت علي ، 1991ع
ستها    األسئلة علي هذه    اإلسرائيلية الردود   وستقوم اللجنة بمراجعة  .  بنصوصه فإن إسرائيل ملزمة قانونياً    اء جل  أثن

  :  ما يلي التي وجهتها اللجنة األسئلةبينومن  . 2010 )يوليو(شهر تموز في بسويسرا  في جنيف التي ستعقد
  

  :السجناء والمعتقلينشأن أسئلة ب
  

  سوء المعاملةالتعذيب و حظر التعذيب ووجوب التحقيق في االدعاءات بممارسة
ة وجهت ئلة  اللجن ا إذا آانت إسرائيل سأس ود عم إدراج بن ره من ضروب تتقوم ب ذيب وغي ة حظر التع المعامل

ان      وع, )13فقرة  ال(المحلية   هانوانيوالمهينة في ق  أالالإنسانية  القاسية، أو    ا إذا آ ذرع ستواصل   م الضرورة  "بـ  الت
القنابل  "تسمية بـأو ما  ("إرهابية"قيامهم بأعمال التحقيقات مع المشتبه ب في  ني  بدالضغط  المارست  آلما  " األمنية
  ). 14فقرة ال") (الموقوتة

  
ة القنابل"حاالت مع  لتعذيبلممارسة المحققين  شكاوي ضد  تم تحويل أية     إذاسألت اللجنة عما    آما   ي "  الموقوت  إل

شكاوي              و. توجيه اتهامات جنائية لهم   غرض  لمكتب النائب العام     ذه ال صيلية عن عدد ه طلبت اللجنة معلومات تف
صنيفهم       وعن عدد     ,  من نتائج  وما تمخضت عنه   ذين جرى ت ة   "ـ ک األشخاص ال ل موقوت رة   ال" (قناب ا  ). 14فق آم

رائيل   ن إس ة م ت اللجن ن اإلطلب د م ضاحمزي ول  اتي راءح ذتها ات الاإلج ي اتخ دم  ت ن ع د م امهم بللتأآ ة قي أي
  .)15فقرة ال( داخلي الاألمنمحققي جهاز ممارسات للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل 

  
  ًيامنيهم أفتسجيل االستجوابات مع المشبه 

ع         إسرائيل تطبقهاي  تاإلجراءات ال ماهية   عن اللجنة   سألت ضمان من ا ل ذيب أو       ممارسة    حالي  أي من مظاهر التع
  ).13فقرة ال ( منهممنع انتزاع اعترافات آاذبةلوأمنيًا،  المشتبه بهم سوء المعاملة خالل استجواب

  
  2002لمقاتلين غير الشرعيين لعام  ااحتجازقانون 



سية   العمر و الجنس و ومصنفة حسب ال  طلبت اللجنة معلومات مفصلة      ي  واألصل جن  ينجز تلألشخاص المح   اإلثن
انون      و ،2003ذ العام   من" مقاتلين غير شرعيين  "آـ اء ق ى إلغ تقدم عل ر   احتجاز إذا آانت إسرائيل س اتلين غي  المق

  ).8رة فقال( الدوليين اإلنسان على توصيات خبراء حقوق بناًءوذلك  ، ومتى ستقوم بذلك،الشرعيين
  

  االعتقال اإلداري
ت  ة وجه شأن اللجن ئلة ب رر  أس شكل متك دث ب ذي يح ال اإلداري ال اخصوصا و, االعتق سطينيين اعتق ي ل الفل ف

ة     سطينية المحتل صلة عن          ،ـًا إداري  األراضي الفل ال         القواعد  وطلبت معلومات مف م االعتق ي تحك  واإلجراءات الت
  .)16فقرة ال. (ة السريبما فيه استخدام األدلة,  في إسرائيل أو في األراضي الفلسطينية المحتلةاًءسو, اإلداري

  
  محاميع التواصل مبدون االعتقال لفترات طويلة 

ة        (بحسب القسم الثالث من قانون اإلجراءات الجنائية       ات أمني ابهم مخالف ام  ) المؤقت  ()المعتقلين المشتبه بارتك للع
ع  ه يمكن فإن, 2006 دة    محامي  من االتصال ب      الموقوف  من ى   لم ا  21 تصل إل ل      ،يوم دة    ويمكن حجز المعتق  لم

 إسرائيل التي قد تتخذها اإلجراءات احات بشأنإيضاللجنة طلبت و. أمام قاضي ه  عرض ساعة قبل    96تصل إلى   
دولي  أحكام ا مع   موائمة هذا القانون  ل سياسية،          لعهد ال ة وال الحقوق المدني سابقة   توصيات   المع   والخاص ب ة ال  للجن

  ). 17فقرة ال( قاضي أمامبمحامي والعرض بخصوص االتصال 
  

  الحبس االنفرادي 
صلة ومصنفة حول             الظروف التي يتم في   طلبت اللجنة معلومات عن      ًا، ومعلومات مف ها احتجاز المعتقلين انفرادي

  ).17فقرة ال(الحتجازهم انفراديًا األشخاص المحتجزين انفراديًا، وحول األسباب الداعية 
  

  عزل المعتقلين عن العالم الخارجي
زول  المستخدمة الحماية إجراءات معلومات بشأن طلبت اللجنة   الم   لضمان عدم تعرض األشخاص المع ين عن الع

  ).17الفقرة (لفترات طويلة للتعذيب 
  

  داخل إسرائيل الفلسطينيين المحتجزين لمعتقلين زيارات أهالي ا
ادة  ضمان إمكانية لاإلجراءات المتخذة من قبل إسرائيل      عن   سألت اللجنة  سماح ب اإع ين  ل ارة المعتقل  من سكان   زي
  .أسرهم من قبل قطاع غزة

  
   األراضي الفلسطينية المحتلةالفلسطينيين فيأسئلة بشأن 

  
  هدم المنازل بهدف العقاب

ديم    طلبت اللجنة  ات عن عدد و    من إسرائيل تق ذت     أسباب  بيان ي نف ازل الت دم المن ات ه ام   ها إسرائيل  عملي ذ الع  من
ر         ،2003 سكنون   العرب  وخصوصا فيما يخص مواطني إسرائيل من غي ذين ي ضفة ال  ال ة في ال ا   , غربي ا فيه بم

شرقية دس ال ا .الق ات عن  آم ة معلوم ت اللجن سياساتطلب ة ب ال رائيلية المتعلق ازلاإلس دم المن  عاوضوعن أ, ه
سري    لمالكي وسكان البيوت المهدمة وضحايا       ة الحالي السكن ا إذا آانت      , عمليات اإلخالء الق  تضع   إسرائيل وعم

ستقلة    لجنة   تشكلأن  في تصورها    ة ل     لتأسيس م ة عادل ر الضرر عن، وتعويض        آلي ضحاي  جب ة    . اال وطلبت اللجن
شرقية        ل منحتأيضا بيانات مقارنة عن عدد تصاريح البناء التي          رة  ال(لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ال فق

4( .   
  

  حالة الطوارئ 
مشتبه ال أن التعريفات الخاصة باإلرهاب و إسرائيل للتأآد منااتخذتهطلبت اللجنة معلومات عن اإلجراءات التي    

ومي حصرًا بدة   ومحد ،عريفات دقيقة  هي ت  هم أمنياً ب والي  حماية األمن الق ى الت رة  ال (، عل ة    ). 4فق ا قامت اللجن آم
الجدول الزمني الستكمال هذا   إلغاء حالة الطوارئ و    نحو في إسرائيل    ةالتشريعيتقدم العملية    معلومات عن    بطلب

  .  )9فقرة ال (التشريع
  

  القتل خارج نطاق القضاء
م   إذا، وعما 2003 منذ العام   هاالتي نفذت " المستهدفالقتل  "ما يسمى بـ  ن عدد عمليات    طلبت اللجنة معلومات ع    ت

ل   وم يفرض قيودًاالذيو ،2006 قرار المحكمة العليا في ديسمبر    إلى ادن شكاوى باإلست  ة أي يمقدت حددات على مث
  ). 10فقرة ال. ( هذه الشكاوىانهتمخضت عالتي  نتائجالهذه العمليات، وعن 

  



   البشرية الدروع
ة   ت اللجن رائيل  طلب ن إس ده م ات فيتزوي قم ا بمعلوم اءات االب ا يتعل ة ب دع وات  المتعلق تخدام الق سلحة اس الم

  ). 11فقرةال" (الرصاص المصبوب"لمدنيين الفلسطينيين آدروع بشرية أثناء عملية  ليةسرائيلاإل
 

   قطاع غزة-القيود على حرية الحرآة  
ام،              تزويدها بمعلومات فيما يتعلق     طلبت اللجنة من إسرائيل     آذلك   د سكان قطاع غزة بالطع سماح بتزوي شأن ال ب

  ). 12فقرة ال" (الرصاص المصبوب"أثناء عملية واإلمدادات الطبية، والوصول إلى المياه 
 

   قطاع غزة–وصول إلى الرعاية الصحية ال منع
و   دعاءات المتعلق طلبت اللجنة تعليق إسرائيل على اإل      سماح     ات اإل ة برفض الق إخالء سرائيلية ال عدم   و الجرحى  ب

  .)11فقرة ال. ("الرصاص المصبوب" ة عمليأثناء إليهمالوصول ب اإلسعاف لسيارات السماح
  

قطاع  تصاريح للمرضي من      إصدار  ، وعن   قطاع غزة وإليه   حرآة األفراد من     حولآما طلبت اللجنة معلومات     
سفر لتل    ذلك  . الخارج قي العالج في     غزة لل دها بمعلومات ع     اللطلبت  آ ة من إسرائيل تزوي م   جن د ت ا إذا ق ع  م  من

  ). 19فقرة ال" (أسباب أمنية"ـ من مغادرة القطاع ل-  الحرجة الحاالت الصحيةهم بمن في- مرضىال
  

  )بيت حانون (على معبر إيرزالمرضى إآراه 
ة وخمس  نه في   إلي أ أشارت اللجنة    ى  ثالثين حال ل  عل ذ  األق و (تموز   من ام 2007 )يولي از  ، ق داخلي   األمن  جه ال

صاريح   ممن حصلوا   باستجواب مرضي    اإلسرائيلي ى ت ر      عل ر إي ك في معب انون  (ز مرور، وذل حيث   ،)بيت ح
ا  واطلب ن أق ات ع ديم معلوم ؤالء المرضي تق ن ه ارفهمبر م ادرة  آهم ومع م بمغ سماح له اع  شرط لل زةقط . غ

دما  لعالج الطبي  تم منعهم من مغادرة غزة بهدف تلقي ا فقد  فادات المرضي،   وبحسب إ  م يتمكن  رفضوا  عن وا أو ل
ن  ديم م ات التق ي معلوم نهم الت ا م رائيليطلبه داخلي اإلس ن ال از األم ا . جه ا إآم ة عم ألت اللجن م س راء ذا ت إج
  ). 19فقرة ال. ( نتائج هذه التحقيقاتوعن في صحة هذه اإلدعاءات اتتحقيق

  
ا في       ة، بم ة و      جميع الوثائق الخاصة بالمؤسسات غير الحكومي دمتها مؤسسات عدال ي ق ك الت ا  تل زان  مرآز  ه المي

سان         وق االن الحقوق                سرائيل،    إ –وأطباء من أجل حق دولي الخاص ب د ال زام إسرائيل بالعه ة الت ة بمراجع المتعلق
سياسية  ة وال العالمدني ة لإلط يمتاح ع اإللكترون ى الموق  : عل

htm.99hrcs/hrc/bodies/english/org.ohchr.2www://http.  
 
  
    
   
  
  
  
   
      
  

     
   


