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إسرائيل/األراضي الفلسطينية احملتلة :ضرورة اختاذ خطوات عاجلة
للتصدي لبواعث قلق جلنة مناهضة التعذيب
تُظهر ملالحظظراا ملاتام رل نة ارل ملامرح ملالتنررضة الاا رل ملنتعريي ملنر درضرا ملن رود ررضد ظر مل ت رضد يف ملنسراوملا ملنسر ا ملالاةر ل
ماي أن قامت ملنة ال بفنص مضى ت ض س ملئ ل ابنتزملماهتا كضونل ط ف يف ملتفاق ل ماا ل ملنتعيي وغره مرض ةر ومل ملالعامةرل أو
ملنع وبل ملن اس ل أو ملنح نسان ل أو ملاله ال (ملتفاق ل ماا ل ملنتعيي ) ،ملام ملنيي يض و ىل ملن ةق.
ن مج را ملنتودر اا ملنر أدرضرهتا ملنة اررل يف نون /ت ر يض ملنثراي  9005ومج ررا بومل ررق ملن ةرق ملنر أ بررت اهرا يف النر ملنوقررت
تزملل معة ل .وابإلةانل ىل الن  ،ن ض أ بت ملنة ال ملن ود ض قة ها ب أن ق ااي أخ ى ضيضة.
وت ر ل بومل ررق ملن ةررق ملالعة ررل ملنر أ رهترا ملنة اررل يف ملنسررابق وتا ر ررا ملن ررود :ررضد امرراي سررل ملنتعرريي رسر ملنتع ير ملنروملرا يف
ملالررااة  5مررض ملتفاق ررل ماا ررل ملنتعرريي يف ملن ررانون ملإلس ر ملئ ةلض وظ ررل أن ُملن ر ورةُ ت رزملل تُسررت ضد كت ي ر ت ررل نةتعرريي ض
وظ ل أنه مض بني ما يزيض ةى  000شاوى مض ساءة ملالعامةل ةى أيضي أن ملا وكانل ملامض ملإلسر ملئ ة ل ( هرا ملامرض ملإلسر ملئ ةل
يف ملادرل ملنعر ي) ،ت تسرف شراوى وملظرضة رض محظ رل ق رائ ل أو ظرى حت رق ارائلض و رضد و روا ين رل حت رق مسرت ةلض وق ررول
ملاانل ملالاتز ل حتت وطأة ملنتعيي ض وملست ضملد أسةومل مل ت ال ملإلاملري مبعزل ض ملنعات ملاار لض و ضد ملالاا ل ُكإ ملء ايبُ.
ومن بني اجملاالت اجلديدة اليت أاثرت جلنة مناهضة التعذيب بواعث قلق بشأهنا:

 ملسرتثااء ملالعت ةرني ُملاما رنيُ مررض ملن ر ملنروملرا يف قررانون ملإل ر ملءملا ملئاائ رل (ملسررت وململ ملال رت ه رح) ،ملنرريي يراص ةرى تسر لمج ا م ملظل ملست وململ ملال ت ه به ةى ش يط ن ضيو .ونظر مل ان مج را ملالعت ةرني ُملاما رنيُ رح نعة راا مرض ملنفةسريف ا ني ،ويف بعر
ملحلا ا مض موملطين بةضملن أخ ى تعت او ُ ضوةُ ،وأن ملالعت ةني ُملاما نيُ حتضيضمل ح ملاكث ةرل نةتعريي أو سراءة ملالعامةرل
أثااء مل ست وململ ،نإن يمل مل ستثااء يتسح ة ا ابنت ز وحي د ملاش اص ملنييض يُفرتض أن يستف ضومل مض ملناص أكث مض غه ح.
 ررضد ام رراي م ررضأ ُ ررضد ملإل ررااة ملن س ر يلُ يف ملن ررانون ملإلس ر ملئ ةلض وملنرتظ ررل ملنتعس ررفل نيف ررانل ملنة رروء م ررض اون ملت ررال ملنع ة ررلملنومل ل.
 ملست وململ ملاظضملث ملنفةسيف ا ني يف ملحل ز مض اون ظ ور راد أو أظرض أنر ملا ملنعائةرل ،وملظت را ح يف سر ون املخرل سر ملئ ل،ملام ملنيي يع ق أو ساا ايرة ائحهتح هلح ،ان ملنسرةيفاا ملإلسر ملئ ة ل تر ن يف بعر ملحلرا ا مرا وملنرضيهح أو أقر ابئهح تيراري
اخول ىل س ملئ ل.
 ي ر ملحليرار ملإلسر ملئ ةل ةرى غررزة ،و سر ا نر ض ملن روا ةررى اخررول ملالسرا ضملا ملإلنسرران ل ىل قيفرال غررزة و ةرى ظ يررل سرراانملن يفال يف ملنتا ل.
 ررضد ر ملء حت رراا يف مرزمل ح ملنتعرريي و سرراءة ملالعامةررل ملنر يتعر ض هلررا ملالعت ةررون ملنفةسرريف ا ون ةررى أيررضي قروملا ملامررض ملنرتع ل حتت م ة ملنسةيفل ملنفةسيف ا ل يف ملن فل ملنغ ب ل وملن وملا ملن تع ل يف ظل املرة ملام ملنوملقا حلكل محاس يف قيفال غزة.

 ملس ررت ضملد ملنفس ررفور ملاب ر ر م ررض ق ررل ملن ر روملا ملإلسر ر ملئ ة ل أثا رراء ة ررل ُملن د رراص ملالير ر وملُ (ملن ر ر ُش ررات يف ملنف رررتة م ررضايس ر ر /كانون ملاول  9002ىل  5يااي /ك ر ررانون ملنث ر رراي  )9002يف ملالا ر رراطق الملا ملناثان ر ررل ملنس ر رراان ل ملال تفع ر ررل يف غ ر ررزةض وملالع ر ررا ة
ا يمل ملنسحح نألش اص ملنييض ت يت ااومل مرض ملحليرول ةرى ملالعائرل ملن ر وريل يف مست رف اا غرزة بسر
وملنون اا ملن تس
ررضد مع نررل ملاط رراء بيف عررل ملاسررةنل ملن ر ملسررتُ ضمت ،وبس ر ملسررت ضملد ملال ملنررق ملنيف ررل ُك ر ملا رئ س ر ل وم ملكررز ق ررااة وأمرراكض
ملخت اء هل اا محاسُ.
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ن ماظ ل ملنعفو ملنضون ل ت اط ئال ماا ل ملنتعيي بومل ق قة هرا ،وترض و ملنسرةيفاا ملإلسر ملئ ة ل ىل ملخراال خيفروملا نوريرل نتاف ري
تود اا ملنة ال .وت ه ملالاظ ل ىل أن ملنة ال ملخيا خيفوة غره معترااة بتو ره تودر ل ىل ملنسرةيفل ملنفةسريف ا ل و املرة ملامر ملنوملقرا
حلكل محاس يف قيفال غزة .ويف ملنوقت ملنيي ت تت ا ملنة ال ،مض ملنااظ ل ملإل ملئ ل ،امارستها ملال ة ملالتعة ل جإ ملء م مل عل نت ير ُمعرض
مض ق ل ملنسةيفاا ملالعا ل ،نإهنا ت ه ىل ة ورة أن جتض ملنة ال ط ي ل نةتعامل ما ملنسةيفاا ملنفةسيف ا ل الملا ملنيةل.
ويف ملنوقررت نفسرره ،نررإن ماظ ررل ملنعفررو ملنضون ررل يسرراور ا ملن ةررق كررين مررض نك ررض ملنة اررل ةررى أن ملسررت ضملد ملال ملنررق ملنيف ررل يف غررزة
ت رل
ُك ملا رئ س ل وم ملكز ق ااة وأماكض ملخت اء هل اا محاسُ ،قض الُك ةى وحو خاطىء مرض ق رل ملنة ارل ةرى أنره سر
نعضد متاض ةنااي ملهل اا ابنفسفور ملاب مرض تة رل ملالعائرل ملن ر وريل يف مست رف اا غرزة .ال أن كرل ملالعةومراا ملنر مجعتهرا
ماظ ل ملنعفو ملنضون ل مرض ملال ةرى وملاط راء ملالسر ونني رض وظرضملا ملحلر وش يف مست رف اا غرزة ،يف جمر ى حت اهترا ملال ضملن رل يف غرزة،
أظه ا أن س ملنعضملد ملالعائل ملناان ل نة نااي و ضد مع نل ملاط اء وملالوظفني ملنيف ني أبن ملحلر وش كانرت مجرل رض ملسرت ضملد
ملنفسررفور ملاب ر  ،اهنررح ت يس ر ق هلررح أن خ ر ومل ظ وقررا مررض مثررل رري ملال روملا ملنا ائ ررل ،والن ر ان ملئ ر ا ملإلس ر ملئ ةل وملنسررةيفاا
ملحلاوم ررل ظةررت تافررل ملسررت ضملد ملنفسررفور ملاب ر مررض ق ررل قوملهتررا يف غررزة .وت تعث ر ماظ ررل ملنعفررو ملنضون ررل ةررى أي ان ررل ةررى أن
رراا ماهرا ،وت ت ررضد
م راتةل محراس أو/وغرره ح مرض ملال رراتةني ملالسرةنني ملسررت ضمومل ملالست رف اا كأمرراكض نحخت راء ن هررا أو شرض
ملنسةيفاا ملإلس ملئ ة ل ظى ملآلن أيل أانل ةى ث اا مثل تة ملالزمل ح .ويف ظانل ث وا مثل تة ملالزمل ح ،نإن امارسراا محراس و/أو
غه ا مض ملئ ا راا ملالسرةنل مرض شرأهنا أن ت رال ملنتهاكرا خيفرهمل نة رانون ملإلنسراي ملنرضوي -ونااهرا سرتظل ،و رل نعرح كرين -
أمر مل غرره الي دررةل جإناررار سر ملئ ل ملسررت ضملد ملنفسررفور ملابر  ،ملنريي ماررا ملاط رراء مررض ت رضم ملالعائررل ملن ر وريل ن ررنااي ملهل رراا
ابنفسفور ملاب  .وما نتئت ماظ ل ملنعفو ملنضون ل تض و ىل ملء حت ق اوي شامل ومست ل و ايض يف مزمل ح ملنتهاكاا ملن رانون
ملنضوي حل روش ملإلنسران وملن رانون ملإلنسراي ملنرضوي ةرى أيرضي مج را أطر ملف ملنا رزملل -ملإلسر ملئ ة ني وملنفةسريف ا ني -وتعت رض ملالاظ رل أن
ملنة ال جي أن تتوخى ملنضقل ملنفائ ل يف ملناتائج ملن تتودل ن ها كل ُحتضث خةح يف ملنتن ق ملنيي س ي .

خلفية

ئال ملامرح ملالتنرضة الاا رل ملنتعريي رل ئرل خر ملء أُن رأا مبو ر ملتفاق رل ملامرح ملالتنرضة الاا رل ملنتعريي رضف م ملق رل مرضى
ملنترزملد ملن ةرضملن ابالعا ررضة .وتتررأن ملنة اررل مررض ر ة أ رراء مسررت ةني و ايررضيض تات ر هح ملنررضول ملاطر ملف يف ملالعا ررضة .ويتعررني ةررى
ملحلاوماا ت ضم ت اري اوريل ىل ملنة ال ملن ت ضد بضور ا تود اا نتعزيز مضى تاف ي ملنضونل ملنيف ف نة عا ضة.
وقررضمت ماظ ررل ملنعفررو ملنضون ررل ىل ئاررل ماا ررل ملنتعرريي مررو زمل ظررول ن ررل س ر ملئ ل يف تاف رري مل تفاق ررل يف ملارملةررل ملنفسررةيف ا ل
ملحملتةررل ،وتاث ر ملنت رضملبه ملن ر ودررةت ىل ظررض ملالعامةررل أو ملنع وبررل ملن اس ر ل أو ملنح نسرران ل أو ملاله ا رل ةررض ملنفةسرريف ا ني ابسررت ضملد
مل ت ال ملإلاملري ىل أ ل غه مس ى مض اون اك ل ،ومل ت ال نفرتملا طويةل مبعزل رض ملنعرات ملارار ل ،و رضد ملالارا ل ،وملن روا

ملنيارخل ةى ظ يل ملنتا ل ،وملحل مان مض ملن ايل ملنيف ل ملن وريل .ك ا تيضى ملالو ز ن ل ملإل ااة ملن س يل نيفانل ملنة وء وغره ح
مض ملالها يض ىل بةضملن ساض أن يتع ةومل ن ها نةتعيي  .وابإلةرانل ىل النر  ،إ رضملا حترضيق ب رأن ملنتيرضي نحنتهاكراا ملنر
وقعرت يف غررزة خررحل ملحل ةررل ملنعسررا يل ملنر شرراها ملئر ا ملإلسر ملئ ةل حتررت ملسررح ُملن درراص ملالير وملُ ،وملنر املمررت  99يومررا .وقررض
شررارم ماررضوبو ماظ ررل ملنعفررو ملنضون ررل يف ةسررل مل سررت ال ملنر ُ ررضا يف ا ر يف  1و  0يون ررو/ظزي ملن .ك ررا قررضمت ملالاظ ررل ىل
ئال ماا ل ملنتعيي يف ي ملنضورة معةوماا تتعةق بتاف ي ن اارملغومل ملتفاق ل ماا ل ملنتعيي .

