التقرٌر الشهري الوتهاك حقىق اإلوسان فً مدٌىة القدس
أهضعد ٚدضح اٌغهض ٚاٌزٛث١ك فِ ٟإؿـخ اٌّمضؿ ٟرمغ٠غ٘ب اٌلٙغٌ ٞالٔزٙبوبد ثّضٕ٠خ اٌمضؽٚ ،رٕبٚي
اٌزمغ٠غ اٌ ُّفوً جّ١غ اٌذبالد اٌّـجٍخ ٌٍزؼغى ٌذمٛق اٌفٍـط ٓ١١ٕ١ف ٟاٌمضؽ سالي كٙغ أٍٛ٠ي ٚاٌز ٟجبء
أثغػ٘ب وب٢ر:ٟ

اوتهاك حرٌة اإلقامة والتىقل والسكه.
الزذّذ ٍٛالُ ثٍض٠خ االدزالي َٚٞ ،اٌـجذ اٌّٛافك  2016/9/3ثٍضح ؿٍٛاْ ،فّ١ب أػبصد لٛاد االدزالي ئغالق
اٌزذز.ٟ
ح
أدض كٛاعع اٌجٍضح ثبٌّىؼجبد اإلؿّٕز١خ ثذجخ اٌم١بَ ثزوٍ١ذبد ٚرّض٠ضاد ٌٍجٕ١خ
لبِذ ثٍض٠خ االدزالي ثاججبع اٌّٛآٍ ٔج ٗ١اٌجبؿط ٟػٍ٘ ٝضَ ِٕؼٌٗ اٌىبئٓ ف ٟاٌمضؽ اٌمضّ٠خ ث١ضٖ ،رفبص٠ب ٌفغى
ػمٛثخ اٌذجؾ اٌفؼٍ ٟػٍٚ ٗ١ئججبعٖ ػٍ ٝصفغ غغاِخ ِبٌ١خ ٚأجغح اٌٙضَ ٌطٛالُ اٌجٍض٠خٚ ،أفبص ِبٌه إٌّؼي أْ
ِـبدخ إٌّؼي رجٍغ ِ 60زغا وبْ لض ثٕبٖ لجً  19ػبَٚ ،أًبف أٔٗ رلغص ٘ٚ ٛػٚجزٗ ٚأثٕبؤٖ اٌثالثخ ثؼض ٘ضَ
إٌّؼي.
لٛاد االدزالي االؿغائ ٍٟ١رججغ اٌّٛإٍخ ؿ١ٙغ أث ٛاعٍِ١خ ِٓ ثٍضح ؿٍٛاْ ػٍ٘ ٝضَ ِذٍٙب (صوبْ) ثلىً طارٟ
رذذ اٌزٙض٠ض ثبٌذجؾ اٌفؼٍٚ ٟاٌزؼغى ٌٍغغاِبد اٌّبٌ١خ ٚصفغ رىبٌ١ف آٌ١بد اال٘ضَٚ ،رجٍغ ِـبدخ اٌّذً
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ِزغا وبٔذ لض ثٕزٗ إلػبٌخ أؿغرٙب ِٓ  9أفغاص.
٘ضِذ جغافبد ثٍض٠خ االدزالي  َٛ٠اٌثالثبء اٌّٛافك ِ 2016/9/27طؼُ اٌجذغ األث١ي اٌّزٛؿَ ف ٟلغ٠خ ث١ذ
هفبفب ،جٕٛة اٌمضؽ ثذجخ اٌجٕبء ص ْٚرغس١نٚ .أًٚخ اٌـ١ض ػّبص ثغلبْ هبدت اٌّطؼُ أْ ػٍّ١خ اٌٙضَ
رّذ ص ْٚؿبثك أظاعٌّ ،طؼّٗ اٌّجٕ ِٓ ٟاٌطٛة ٚاٌؼجبج اٌّمِٚ ٜٛـمٛف ثبٌذض٠ض ٚاٌىغِ١ض ،الفزب اٌ ٝاْ
اٌجٕبء لبئُ ِٕظ أوثغ ِٓ  20ػبِبٚ ً،رجٍغ ِـبدزٗ ِ 130زغا ِغثغٚ ،أًبف ثغلبْ أٔٗ لضَ أٚعاق ِٓ سالي
اٌّذبِٚ ٓ١إٌّٙضؿٌ ٓ١١زغس١ن اٌّطؼُٚ ،فٛجئ اٌ َٛ١ثؼٍّ١خ اٌٙضَ.
٘ضِذ جغافبد ثٍض٠خ االدزالي فجغ اٌ َٛ١اٌثالثبء ،ثٕب٠ز ٓ١ؿىٕ١ز ٓ١ف ٟلغ٠خ اٌطٛع ٚالزذّذ ٍٛالُ اٌجٍض٠خ
ٚاٌؼلغاد ِٓ أفغاص اٌمٛاد اٌشبهخ ٚاٌلغٍخ ٚاٌّشبثغاد ،ثغفمخ جغافبد لغ٠خ اٌطٛع ػٕض اٌـبػخ اٌثبٌثخ
فجغاٚ ،دبهغد ثٕب٠ز ٓ١رؼٛصاْ ٌثالثخ أكمبء جبؿغ ٚر١ـغ ٚأدّض أث ٛاٌ ٜٛٙفِٕ ٟطمخ اٌشٍٛحٚ ،أغٍمذ
اٌطغلبد اٌّإص٠خ ٌّٙب ،ثُ الزذّذ اٌجغافبد إٌّطمخ ثؼض ٘ضِٙب أدض األؿٛاع اٌّذ١طخ ثأعى لغ٠جخ ٌٍٛهٛي

اٌ ٝاٌجٕب٠زٌ ٓ١زٕف١ظ لغاع ٘ضِّٙبٚ ،لبي ر١ـ١غ أث ٛاٌ ٜٛٙاْ لٛاد االدزالي ٍٛٚالُ اٌجٍض٠خ الزذّذ اٌلمك
اٌـىٕ١خ ٚأسغجذ ؿبوٕٙ١ب ثبٌمٛحِٕٚ ،ؼز ِٓ ُٙاسغاج ِذز٠ٛبد ِٕبػٌٚ ُٙأسظ اغغاً ُٙاٌلشو١خًِٛ ،ذب
اْ وً ثٕب٠خ ؿىٕ١خ ِإٌفخ ِٓ ٍبثمٚ ٓ١وً ٍبثك ٘ ٛػجبعح ػٓ كمخ ِـبدزٙب دٛاٌِ 180 ٟزغا ِغثؼب٠ٚ ،ظوغ
أْ ػٍّ١خ اٌٙضَ رـججذ ثزلغ٠ض  21فغصا ِٓ ػبئٍخ ثوخ ،ك٠ٛىٚ ،ٟأث ٛاٌ ،ٜٛٙوبٔٛا ٠ـىٕ ْٛاٌجٕب٠ز.ٓ١
أججغد ثٍض٠خ االدزالي اٌّٛآٍ اٌّمضؿ ٟػّبص جبثغ  ،ػٍ٘ ٝضَ ِٕؼٌٗ ف ٟد ٟث١ذ دٕٕ١ب كّبي ِضٕ٠خ اٌمضؽ،
ثٕفـٗ ،ثذجخ اٌجٕبء ص ْٚرغس١ن ،ثؼض رٙض٠ضٖ ثفغى أجغح ثٕبء ِٚشبٌفبد ثٕبء جض٠ضح ف ٟدبي ػضَ رٕف١ظ
اٌمغاعٚ ،طوغ اٌـ١ض ػّبص أٌ٠ب ً أٔٗ ٠ـىٓ ف ٟإٌّؼي ٘ٚ ٛػٚجزٗ  4 ٚأٍفبي ِٕظ  10ؿٕٛاد.
أججغد ثٍض٠خ االدزالي اٌّٛآٍ اٌّمضؿ ٟعاِ ٟػٍ ، ْٛػٍ٘ ٝضَ ِٕؼٌٗ ف ٟد ٟث١ذ دٕٕ١ب كّبي ِضٕ٠خ اٌمضؽ،
ثٕفـٗ ،ثذجخ اٌجٕبء ص ْٚرغس١نٚ ،أًٚخ ػٍ ْٛاْ ِٕؼٌٗ ػجبعح ػٓ ٍبثمِ ٓ١ـبدزّٙب ِ 340زغا ِغثؼب،
ٚأٍفبي اٌـجغح.
ٖ
لبئُ ِٕظ ػبَ ٠ ، 2013ؼ١ق فِ ٗ١غ ػٚجزٗ

االعتداء على األفراد والممتلكات.
لبِذ ٍٛالُ" ؿٍطخ اٌطج١ؼخ اإلؿغائ١ٍ١خ "هجبح اٌ َٛ١األدض ثاغالق لجغ ِٓ ٓ٠لجٛع ِٕطمخ ثبة اٌغدّخ
اٌٛالؼخ ػٕض اٌـٛع اٌلغلٌٍّ ٟـجض األلوٚ ٝافبص كٛٙص ػ١بْ أْ ٍٛالُ ؿٍطخ اٌطج١ؼخثغفمخ اٌلغٍخ
االؿغائ١ٍ١خ الزذّٛا ِمجغح ثبة اٌغدّخٚ ،لبِٛا ثاغالق لجغ ٓ٠ف ٟإٌّطمخٚ ،رذبٚي ؿٍطبد االدزالي سبهخ ِب
رـّ ٝؿٍطخ اٌطج١ؼخ ٚا٢ثبعِوبصعح أجؼاء ِٓ ِمجغح ثبة اٌغدّخ ٚرذٍٙ٠ٛب ٌّـبعاد ؿ١بد١خ سبهخ ثبٌذضائك
اٌّذ١طخ ثبٌجٍضح اٌمضّ٠خ ،وّب رّٕغ اٌضفٓ ف ٟثؼي أجؼائٙب ثذجخ أٙب ِوبصعح.
لبِذ لٛاد االدزالي االؿغائ ٍٟ١ثبالػزضاء ػٍ ٝاٌلبة دمحم دـ ٓ١س٠ٛن اٌجبٌغ ِٓ اٌؼّغ  20ػبِب ً ثاٌمبء لٕجٍخ
هٛر١خ ثبرجب٘ٗ ،األِغ اٌظ ٞرـجت ثاغّبئٗ ٔز١جخ ئهبثزٗ ثلظب٠ب اٌمٕجٍخ ثٛجٚ ٗٙعأؿٗ ئهبثبد ثٍ١غخ.

احتجازات واعتقاالت.
اػزمٍذ لٛاد االدزالي االؿغائ ٍٟ١ؿ١ضح فٍـط١ٕ١خ ثضػ ٜٛد١بػرٙب ؿى ٓ١ػٍِ ٝضسً اٌّـجض االلو ٝفٟ
اٌمضؽٚ ،أكبعد اٌّٛالغ االسجبع٠خ االؿغائ١ٍ١خ اٌ ٝأْ لٛاد االدزالي اكزجٙذ ثبٌفزبح اٌفٍـط١ٕ١خ ػٍ ٝاٌّضسً
اٌّإص ٞاٌ ٝاٌّـجض االلوٌٚ ،ٝض ٜرفز١لٙب رُ اٌؼثٛع ػٍ ٝؿى ٓ١ثذٛػرٙب ٚجغ ٜاػزمبٌٙب ٚرذٍٙ٠ٛب ٌٍزذم١ك
ٌض ٜاٌّشبثغاد االؿغائ١ٍ١خ.
اػزمٍذ لٛاد االدزالي ،ثؼض ظٙغ  َٛ٠اإلثٕ ٓ١اٌّٛافك  ،2016/9/19كم١م ٟاٌلبة اٌّوبة أ ّٓ٠دـٓ اٌىغص،
ِٕفظ ػٍّ١خ اٌطؼٓ ف ٟثبة اٌـب٘غح ثبٌمضؽٚ ،أفبصد ػبئٍخ اٌىغص ،أْ لٛاد االدزالي اؿزضػذ اٌلبث ٓ١ػّبع
اٌىغص  23ػبِبٚ ،ػالء اٌىغص  25ػبِبٌٍ ،زذم١ك ِؼّٙب فِ ٟغوؼ اٌلغٍخ.
لبِذ لٛاد االدزالي االؿغائ ٍٟ١ثبػزمبي

رـؼخ ِٛإٍ ِٓ ٓ١ثٍضح اٌؼ١ـ٠ٛخ لٌبء اٌمضؽ": ُ٘ٚ ،عع"

15ػبِب" ،ص ع" 17ػبِب 15 "َ َ" ،ػبِبً َ َ" ،ح"" ،ف َ" َ" ،ع"" ،ح ح" ٞ" ،م" ٚ ،أ ج ع".

دىُ لبًِ ٟب ٠ـّ ٝةِذىّخ اٌوٍخ اإلؿغائ١ٍ١خ ػٍ ٝاٌل١ز ػّغ أث ٛؿبعح  51ػبِب ،ثبٌـجٓ اٌفؼٌٍّ ٟضح 8
أكٙغ 6ٚ ،أكٙغ ِغ ٚلف رٕف١ظ ٌّضح  3ؿٕٛاد ،ثزّٙخ "اٌزذغ٠ي سالي صعؽ ص ٟٕ٠ف ٟاٌّـجض األلوٝ
اٌّجبعن".
الزذّذ لٛاد االدزالي اإلؿغائِ ٍٟ١ش ُ١كؼفبٍٚ ،صاّ٘ذ اٌؼض٠ض ِٓ إٌّبػي اٌـىٕ١خ ثؼض رذط ُ١أثٛاثٙب
ِٚذز٠ٛبرٙب ٚاػزضد ػٍ ٝاٌـىبْ ثبٌٌغة ٚاٌضفغٚ ،أفبص كٛٙص ػ١بْ أْ ِٓ ث ٓ١إٌّبػي اٌز ٟالزذّذ ِٕؼي
إٌبئت ف ٟاٌّجٍؾ اٌزلغ٠ؼ ٟجٙبص أث ٛػٔ١ضٌٚ ،ؼبئالد ٍٗٚ ،أث ٛسٍ١فخٚ ،هٕضٚلخٚ ،اٌغككٚ ،جٍ٠ٛؾ
ٚاٌط١ٔٚ ً٠ٛغٚرٚ ،غ١غُ٘ ،وّب ٚلبِذ اٌمٛاد سالي اٌّضاّ٘خ ثبػزمبي وً ِٓ" :ص ع" َ" ٚ ،"ٍ ٞ" ،ر"،
وّب ٚاػزمٍذ لٛاد االدزالي ِٓ اٌجٍضح اٌمضّ٠خ وً ِٓ" :ع ف"" ،أ ف" َ" ٚ ،ح".

االعتداء على المقدسات واألماكه الدٌىٍة.
الزذُ ِـز ٍْٕٛٛهجبح  َٛ٠األدض اٌّٛافك  ،2016/9/4اٌّـجض األلو ٝاٌّجبعن ،ثضػٛح ِٓ ِٕظّخ ٔـبء ِٓ
أجً اٌ١ٙىً ،ثّٕبؿجخ ثضا٠خ اٌلٙغ اٌؼجغٚ ،ٞئد١بء ٌّمزً ٘بٌ٠ ً١بفب أع٠ئ ً١اٌز ٟلزٍذ فِ ٟـزٍٕٛخ وغ٠بد أعثغ
ثبٌشٍٚ ،ً١أًٚذذ صائغح األٚلبف اإلؿالِ١خ أْ ِ 60ـزٍٕٛب الزذّٛا اٌّـجض األلو ٝػجغ ثبة اٌّغبعثخ،
ثذغاؿخ ِٓ لٛاد اإلدزالي اٌشبهخ ٚاٌلغٍخ اإلؿغائ١ٍ١خٚ ،أًٚخ كٛٙص ػ١بْ أْ اٌّـز ٓ١ٍٕٛالزذّٛا
األلو ٝػٍ ٝكىً ِجّٛػبد ِززبٌ١خ ػجغ ثبة اٌّغبعثخٚ ،ثؼض جٌٛز ُٙف ٟؿبدبد اٌّـجض سغجٛا ِٓ ثبة
اٌـٍـٍخٚ ،دبٚي ثؼٌ ُٙأصاء ٍمٛؿ ُٙاٌض١ٕ٠خ ف ٟاٌّـجضٚ ،ثبٌزؼآِ ِغ طٌه كضصد كغٍخ اإلدزالي اٌّزٛاجضح
ػٍ ٝأثٛاة األلو ِٓ ٝاٌمٛ١ص ػٍ ٝصسٛي اٌّـٍّ ٓ١اٌ ،ٗ١ثبدزجبػ اٌ٠ٛٙبد ِٕٚغ ثؼي اٌلجبْ.
أثؼضد ؿٍطبد االدزالي أدض دغاؽ اٌّـجض األلو" ٝعاِ ٟاٌشط١ت" ػٓ اٌّـجض ِٓ،ربع٠ز  2016/9/6ئٌٝ
ٔٙب٠خ اٌلٙغ اٌمبصَ ثبٌزذض٠ض ئٌ ٝربع٠ز  ِٓٚ ،2016/10/29جٙخ ثبٔ١خ الزذُ ِ 31ـزٍٕٛب اٌّـجض األلو ٝػجغ
ثبة اٌّغبعثخ ،ثذغاؿخ ِٓ لٛاد االدزالي اٌشبهخ ٚاٌلغٍخ اإلؿغائ١ٍ١خ.
لبَ ِ 54ـزٍٕٛب  ِٓ 30 ٚأفغاص اٌّشبثغاد ثبلزذبَ اٌّـجض االلو َٛ٠ ٝاألدض اٌّٛافك  2016/9/11ػجغ ثبة
اٌّغبعثخٚ ،لبِٛا ثجٌٛخ ف ٟؿبدبرٗٚ ،طٌه ًّٓ االلزذبِبد اٌوجبد١خ ٌٍّـجض األلو.ٝ

