 1يوليو/متوز 8002

إسرائيل -األراضي الفلسطينية

احملتلة:

حظر سفر أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان يشكل انتهاكاً حلقوقه وينبغي رفعه
تعر منظمة ررعنو علررلنو عن اررعناررانوسرررمر ال نطسررر وانو يرريف نو سر و ايفاعن ناررع نو ير لن يفاار لفنو ليفير ايننو م شرريفن نلر ن
حالقنو سني نشعلو نجب اياناب يل نإىلنخ اجنوألاوضينو ليفي اماعنوحملريفع،ننتعالنإىلنافعنلذونو ااعنفلاوً.ن
نملنيُير نشرعلو نجبر ايا،نوملرعي نو عر نملمة ررعن"وارف"نو ليفير اماعنوملعمارعنسارلقنو سنير ،نض ر لا نوألاوضرينو ليفير اماعنوحملريفرعنظمررذن
ظر اآذاروان.6002ننقررعنىلقنق ر وانحةر نو ي رل نو ررذفنف ضررينايفاررينوسرراينو سر و ايفينإىلنظمعررينظررانومل ر ا عن ناررعلنظررانظررت و ن
ناُاررع ن نورر اج،ننطنيرلو نيعاررفنا يفررين اار لفن شرريفنظررانىجررحنحاررلقنو سنير ن ن
حاررلقنو سنير نن ملر نظررانو لع ار نوو ر ن
وألاوضينو ليفي اماعنوحملريفع.ننتارل نو يريف نو سر و ايفاعنإ نشرعلو نجبر ايانمممرل نظرانظ ر لا نو رلعنو بارعن"ألسرب منىظمارع"،نبارعن
ىهن نملنتلجينإ اينىيعنهتم،نناف تنإا ءنجربيانىننحم ظاينىيعنظعيفلظ نحل نظ لاعن"وألسب منوألظماع"نومللالظرع،نوألظر نو رذفن عرحن
ظانومليرحاحنايفاينو عان نلذونواة نب رحنفع .
نيي نانظمة عنو عللنو عن اعنو ايففنأل نحة نو يل نوملل نضنايفىنشعلو نجب اياني رحنوسنره ًناالقين نح يعنو رماحننوطشركو ن
نوس عار نن نتيفاررينوملعيفلظر ننسنايفهر -ننلررينحاررلقنيرليفهر نو عهررعنو ررعنونورر ينابااررلقنوملعسناررعننو يا سرراعنملوملرلولن،26ن،21ن
.)62؛نايف ر ًن نإس ر و احنلن ررعنه ر ان نلررذونو عهررع.ن ر نى نلررذونواة ر نطنيريررفنظررعنوااررلقنوملر سررعن نإا ر نوألظررمنوملرحررع ن
يف عوفعنينارانحارلقنو سنير نملوملرلولن،2،26ن.)1نن نو لقرتنو رذفننررانتااارعنح يرعنو رمارحن ندر نانحمرعل ،نفر نسمرعنوألظرمن
وملرحع ناارلقنو سنير نملنلرينوياةرعنو ر نتررلىلنظ وقبرعنو ر رلو نو رعن ناب عهرعنو رعنونورر يناباار نلقنوملعسنارعننو ي سراع)نىنضرحتنى ن

"و االلنوملي للنهب نو نقعنتُل ضنايفىنواالقنومل ل عنابا يعننضلجبنومل ل ن26ن بنىطنتيف ينظبعىنح يعنو رمارح،ننى نو ع قرعن
بنينوافننو ااعننبنينوملبعىننوطسرثم ء،ن بنىطنترل نظعرلسع".نملو رعيفافنو ع ن.)66

نر ر نسمررعنوألظررمنوملرح رع نااررلقنو سني ر نى نو ررعن ن رربنى نتررلالنوألسررب منومللجبررعنأليررعنقاررللنايفررىنح يررعنو رخصن نو رماررحن
ملو رعيفافنو ع ن.)66نن
إ نافضنو ييف نو فص لناانىيعنظعيفلظ نب أ نوألسرب منو ر نلارهر نإىلنواربر انشرعلو نجبر اياننثرحنهتعيرعوًنىظمار ً،ن عرحنظران
ومليرحاحنايفاينو عان نلذونواة نب رحنفع ،نوألظر نو رذفني ررحنوسنره ر ًناارين نو يف رلءنإىلنو جرنوءو نو لوجبرع،نف ر ًناران
حاين نح يعنو رماح.ننقعنقع نجربيانو ر س ًنإىلنوحملر عنو س و ايفاعنو عيفار نهيفربنفارينافرعنحةر نو يرل نومللر نضنايفاري.ننظرانوملار ان
اارعنجيفيررعنوسررر ن ن3نيل الذ ررل ن.6002نن سنررتنوحملر ررعنو عيفار نقررعناف ررتنو ر سررنينسر بانين نليير ربذ سنل نوألن ن6002ن
نيلسنالذحلي و ن.6006نن ن يفر نوا رني،نملنيُي نسربياننطنحمل ظاينابطه نايفىنوملعيفلظر نوملاعظرعنإىلنوحملر رعنظرانقبرحنوسراين
و س و ايفي.

خلفية

قبررحنف ر ضنحة ر نو يررل نوا ر ون نا ر ن،6002نملنيُي ر نشررعلو نجب ر ايانض ر لا نو ررلعنو باررعن نا ر ن6002ن يفيررل نإىلنىي مررعون
هبعانإ نلاوسرين يفحصل نايفرىنلاجرعنومل جيررمن نج ظعرعن يفرلوف.نن نتيفر نوملر نفُر ضنواةر نضلجربنقر وانإلواف،ننملنتارع ن
و ييف نو عير يعنىفنل احنيتيعنر نواة ،نطنسربياننطنحمل ظاي.نبارعنىسنرينبعرعنى نبرعىنبرارع نو ر ر آنإىلنوحملر رعنو عيفار ن ر ءن
واة ،نىبع نو ييف نو عير يعنو س و ايفاعن السنعنحا نلذونوألظ ،ننق تنإهن نسري ن ينض لا نو لعنو باعنإرونتعهعناب بار ءن
خر اجنبر لةنملررع نور منسررملو نظرلو رريفعنظررانلن نو عررلل نإىلنو ررلعنو باررع،نن رمررينافررضنر ر نو عر ض.نن نو مه يررعننوفررفنوسرراين
رذفن ر ن
ايفررىنو ي ر لن ررينض ر لا نو ررلعنو باررعنب ر نو با ر ءن نور ر اجنملررع نسررمعننوحررع .ننقررعنقب رحنهبررذونو ر نأل نوملي ر قنو ر ن
ساعاسررينيار ررينظمررينو با ر ءن نىي مررعونهرلو نتيف ر نو يررمع.ننبعررعنظ ر نانا ر نايفررىنظ لاترري،نا ر لنإىلنو ررلعنو باررعنن نا ر ن،6002ن
اابنحصل ينايفىنلاجعنومل جيرمن نحالقنو سني نظانج ظععن يفلوف.
ن نظ اآذاروان،6002نظمعتنو ير نو عيرر يعنو سر و ايفاعنشرعلو نجبر ايانظرانظ ر لا نو رلعنو بارعننوسررعارينإىلنظ رلنشر هعن
رلإنإتليررل ناب ا ر منظررانباررتناررم.نن ن62نظ ر اآذاروان،6002نىظ ر ةنىف ر ولنوألظررانسيفررعنظ بيرري،نن رمررينافررضنوطسنصررا ن ررذ ن
ن
ر
وألظ ،نظعرربوًنىسنين منظ نررباننظذن .ننقعن لانىف ولنوألظانو س و ايفال نب قعنلليرري،ننملنيعارعنل نإ ارينإطن نيل الذ رل ن6002نااربن
تبيننإحعقنظمة نحالقنو سني نو س و ايفاعن ا ارينىظ نو ييف نو س و ايفاع.
ن سنتنظمة عن"واف"،ننلينظمة عنقا ليعن نل نحالقنو سني ،نقعنىُسن أ ن نا ن2161ننظ لل ن ناو نهللاناب لعنو باعن
وحملريفع.ننلينتر رعنبصلعنوسر ايعنظعنوجمليفسنوطقرص لفننوطجر اين ألظمنوملرحع ،ننا لن ناع نظمة نقا ليعن نل ن
حالقنو سني ،ننظمه نو لعاو اعنو عن اعناالقنو سني ،ننوملمة عنو ع ملاعنملم ل عنو رعذيب،ننو يف معنو عن اعن يفحالقاني.ننننن
ن

