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     اإلنسان حقوق مجلس 

    والثالثون الحادية الدورة 

 من جدول األعمال 7البند 

     حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى 
تقريرررررر المقررررررر ال ررررراح المعإلررررري بحالرررررة حقررررروق اإلنسررررران فررررري األراضررررري   

 1967الفلسطيإلية المحتلة مإلذ عام 
  

      األمانة من مقدمة مذكرة    
 

تتشرف األمانة بأن حتيل إىل جملس حقـق  انناـان تقر ـر املقـرا ااـاين امللـ  قالـة حقـق   
             بقــــــراا ونــــــة حقــــــق  ، املقــــــد  عمــــــ ا 1967انناــــــان ض األاالــــــ  الللاــــــمينية ا تلــــــة منــــــ  عــــــا  

املقــــرا وض هــــ ا التقر ــــر،  تنــــاول . 5/1ألــــق، و ــــراا جملــــس حقــــق  انناــــان  1993/1انناــــان 
، مكـــــاا  1967ااــــاين امللـــــ  قالـــــة حقــــق  انناـــــان ض األاالـــــ  الللاـــــمينية ا تلــــة منـــــ  عـــــا  

و بياــقنق، اتقتقــاا اللــا  لتــقق  افما ــة الللالــة فقــق  الللاــمينيت الــ  ن  ليشــقن حتــ  اتحــت ل 
ا ااـــاين ، و تنـــاول عـــد  تلـــاون إســـراييل مـــض وت تـــ . و اـــتلر  املقـــر 1967انســـراييل  منـــ  عـــا  

ض  2015اتدعـــــاملاع املتللقـــــة بانت اإلـــــاع حقـــــق  انناـــــان ض ســـــيا  ت ـــــاعد اللنـــــق ض عـــــا  
األاال  الللامينية ا تلة. إلما  ـز  التقر ـر الشـقاال املاـتمرة بشـأن حا ـة حقـق  انناـان واحـ ا  

ألاالـــ  القـــانقن الـــدوا انناـــاا، ورلـــم باســـتلرا  جممقعـــة ذتـــااة مـــن التق ـــياع راع ال ـــلة با
الللامينية ا تلة املقدمة خـ ل اتسـتلرا  الـدوال الشـامل الاـاا املتللـا بلسـراييل. و اـتند التقر ـر 

إىل الرســــايل الــــا وج  ــــا املقــــرا ااــــاين إىل افكقمــــة انســــراييلية ب يــــة تاــــلي  الضــــقمل علــــ   أ ضــــاا 
 بقاعث القلا الا ت تزال  ايمة.
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 مقدمة -أولا  
 
 بحـــث هـــ ا التقر ـــر افاجـــة إىل تـــقق  افما ـــة الللالـــة فقـــق  الللاـــمينيت الـــ  ن  ليشـــقن  -1

ــــــقا وت تــــــ  ض 1967حتــــــ  اتحــــــت ل انســــــراييل  منــــــ  عــــــا   ــــــد  ت . وقــــــقجر املقــــــرا ااــــــاين ل
بقجقد  دا إلبـ  مـن املللقمـاع والتقـاا ر عـن انت اإلـاع القـانقن الـدوا فقـق   2014حز ران/ قني  
لقانقن الـدوا انناـاا، وعجـز اعتمـض الـدوا علـ  مـا  بـدو عـن تـقق  املز ـد مـن افما ـة انناان وا

 الللالة للللامينيت ض األاال  الللامينية ا تلة ض ظل القلض الاايد. 

و ؤإلــد املقــرا ااــاين أعيــة اللمــل الــدموظ مــن جانــمل منامــاع اعتمــض املــدا الللاــمينية  -2
ة، واملـــداقلت عـــن حقـــق  انناـــان، واو ـــاع اللاعلـــة ض األمـــم املتحـــدة وســـاير وانســـراييلية والدوليـــ

اهليئاع الدولية األخر ، من أجل حتاـت حالـة حقـق  انناـان، وأعيـة وجـقد هـ   او ـاع ميـدانياا 
ب ــقاة تــققر افما ــة للللاــمينيت مــن سثــاا الاياســاع واملمااســاع انســراييلية املت ــلة بــاتحت ل. 

بلــد عــا  التبليــق عــن و ــق  انت اإلــاع للقــانقن الــدوا انناــاا وافقــق    تقا ــل عامــاا  ومــض رلــم،
ــــة والاياســــية وات ت ــــاد ة واتجتماعيــــة والاقاقيــــة. أمــــا التق ــــياع الريياــــية فكقمــــة إســــراييل  املدني
املقدمــــة إىل اومليــــة اللامــــة وجملــــس حقــــق  انناــــان مــــن األمــــت اللــــا ، وملــــق  األمــــم املتحــــدة 

م  فقــق  انناــان، واملكللــت بقت ــاع ماــتقلة، ماــل املقــرا ااــاين، ق ــ  ت تــزال اــ  منل ــ ة الاــا
إىل حــــد إلبــــ . وض هــــ ا التقر ــــر،  تنــــاول املقــــرا ااــــاين نتيجــــة اتســــتلرا  الــــدوال الشــــامل الاــــاا 

النمـا   املتللا بلسراييل، و نا ش التق ياع الريياية املقدمـة مـن الـدول بشـأن دواعـ  القلـا القاسـلة
ـــــا مباـــــألة املاـــــتقطناع واف ـــــاا والاـــــجنامل  ـــــة قيمـــــا  تلل واملاـــــتمرة ض األاالـــــ  الللاـــــمينية ا تل

 وا تجز ن الللامينيت واملاامللة، وادود حكقمة إسراييل علي ا.

والللاــمينيقن ض األاالــ  الللاــمينية ا تلــة  مشــمقلقن بافما ــة  مبقجــمل القــانقن الــدوا  -3
م شـلباا ضضـض تحـت ل. ومـض رلـم، هنـا  قجـقة بـت افقـق  وافما ـة املـققرة هلـم اننااا، بق ـل 

مبقجــمل القــانقن الــدوا انناــاا، واا ــة القــانقن الــدوا فقــق  انناــان، وافما ــة الللليــة املتاحــة 
هلم. وتقض علـ  عـاتا إسـراييل، وهـ  الاـلمة القايمـة بـاتحت ل، املاـؤولية الريياـية عـن جاـر هـ   

لجـــــقة. و ـــــقد املقـــــرا ااـــــاين التمـــــر  لـــــبلن أوجـــــ  الضـــــلق الـــــا تقاجـــــ  الللاـــــمينيت باـــــبمل ال
ــــم مــــن خــــ ل انشــــااة إىل اســــايل ادعــــامل  الاياســــاع واملمااســــاع انســــراييلية. وســــقف  للــــل رل
ونــداملاع عاجلــة وج  ــا هــق واــ   مــن املكللــت بقت ــاع ض إطــاا انجــراملاع ااا ــة إىل حكقمــة 

، وأُثـــــ ع قي ـــــا انت اإلـــــاع مزعقمـــــة للقـــــانقن الـــــدوا انناـــــاا 2015و 2014إســـــراييل ض عـــــام  
 والقانقن الدوا فقق  انناان ض حاتع حمددة.

وض حـــت ترإلـــز وت ـــة املقـــرا ااـــاين علـــ  التحقيـــا ض انت اإلـــاع إســـراييل ملبـــاد  و قاعــــد  -4
وأن أشــــاا املقــــرا ققــــد ســــبا ، ألــــق  1993/2القــــانقن الــــدوا ااناــــر  ــــراا ونــــة حقــــق  انناــــان 

الللاــــمي  الــــ ل  - ااـــاين إىل أن الللاــــمينيت وانســــراييليت إللي مـــا لــــحية لل ــــرا  انســـراييل 
  طال أمد . ومـض رلـم، قـلن حجـم األثـر مـن حيـث أعـداد الضـحا ا أو نمـا  ااثـاا ضتلـق اخت قـاا 



  A/HRC/31/73 

 

4/28 GE.16-00283 

 

األثــر املــدمر   . و تجلــجــرامل اتحــت ل انســراييل ، ألن حيــاة الللاــمينيت اليقميــة تتضــرا مــن إلبــ اا 
الللاــمي  بشــكل خــاين عنــد نشــقظ ا تتــال قللــ ، مالمــا حــد  ض  ــيق  - لل ــرا  انســراييل 

، وت ســيما ض الضــلة ال ربيــة عنــد 2015ض اــزة، أو مــا شــ د  الربــض األخــ  مــن عــا   2014عــا  
 ت اعد اللنق. 

اعد اللنــــق ض تشــــر ن ملــــا رإلــــر  مكتــــمل تناــــيا الشــــؤون انناــــانية، ققــــد أد  ت ــــ ووققــــاا  -5
ــــــــقبر وتشــــــــر ن الاــــــــاا/نققمز                  قلاــــــــمي  وإ ــــــــابة 100إىل مقتــــــــل أإلاــــــــر مــــــــن  2015األول/أإلت

و ــــقد املقــــرا ااــــاين أن  كـــــرا .  1ا170وإ ــــابة حــــقاا  إســــراييلياا  17، ومقتــــل 11 300حــــقاا 
يــة عنــق وحشــية، ســقامل تأإليــد نقمتــت قيمــا  تللــا بــاللنق افــاا. والنقمــة األوىل هــ  أن أل عمل

أن ااتكب ــا قلاــمينيقن أو إســراييليقن، هــ  أمــر اــ  مقبــقل واــمل التحقيــا قي ــا وم حقــة مرتكبي ــا 
للملـــا   الدوليـــة. أمـــا النقمـــة الاانيـــة ق ـــ  ت ـــاعد اللنـــق الناشـــر عـــن الاـــيا  القـــايم أ ـــ ا،  وققـــاا 

ن انســـراييلية خــ ل اهلجمـــاع والقلــا اللميــا إ امل اتســـتفدا  امللــرن للقـــقة مــن جانــمل  ـــقاع األمــ
واهلجمــــاع املزعقمــــة مــــن جانــــمل الللاــــمينيت وأثنــــامل املقاج ــــاع، واللنــــق املاــــتمر الــــ ل  ااســــ  
املاـــتقطنقن. وعلـــ  الـــرام مـــن وجـــقد مق ـــق  ـــر ت بشـــأن وجـــقظ ماـــامللة مـــرتك  اوـــرايم،  نب ـــ  

يد بشــكل عــا  لكــل مــن  اــل  إىل ولــض حــد ل لــمراباع البحــث ض ســيا  التــقتر الشــد د الاــا
وأســباب  او ا ــة. قاتإلتلــامل بلدانــة اتعتــداملاع اللرد ــة ت  ــققر أل وســيلة ناجلــة للفــرو  مــن دوامــة 

 اللنق ض األاال  الللامينية ا تلة. 

و بـــت  الاـــيا  افـــاا وجـــقد حالـــة مـــن اليـــأس علـــ  مـــا  بـــدو، وخا ـــة ض أوســـان الشـــباظ  -6
ـــاة الللاـــمي ، إ امل تـــدخل الاـــلماع انســـراي يلية منـــ  أمـــد  طق ـــل ض إلـــل جانـــمل مـــن جقانـــمل حي

الللاــمينيت، وال يــاظ التــا  للماــامللة عــن اتنت اإلــاع والتجــاو اع املرتكبــة لــدهم، وعــد  وجــقد 
 أل احتماتع  ش  إىل حتان القلض بشكل ققال. 

،  ـــــد  ايـــــيس دولـــــة 2014متق / قليـــــ   13وض اســـــالة مقج ـــــة إىل األمـــــت اللـــــا  مؤاخـــــة  -7
ولـض أاالـ  دولـة قلاـمت حتـ  ناـا  حا ـة دوليـة مـن مـقد عبـاس، طلبـاا ا يـاا ملـاد   ، حمقلامت

 بل األمم املتحدة . وتناول الرييس عباس اتحـت ل الـ ل طـال أمـد  ومنـض الللاـمينيت مـن  ااسـة 
افـــــا ض تقر ـــــر امل ـــــ . وتضـــــمن  الرســـــالة ث ثـــــة أهـــــداف مل ـــــلة وشـــــاملة بشـــــأن ناـــــا  حا ـــــة 

ــــدوا الللاــــميني ــــم لــــمان احــــ ا  حقــــق  انناــــان وافر ــــاع األساســــية والقــــانقن ال ت، مبــــا ض رل
والقــــانقن الــــدوا انناــــاا وتــــقق  افما ــــة للشــــلمل الللاــــمي  والاــــكان املــــدنيت مــــن اتحــــت ل 

    .، املرقاS/2014/514املاتمر واألعمال اللدوانية من جانمل إسراييل اانار 

ــــــــ   21وض  -8 ــــــــس األمــــــــن  ،2014متق / قلي أحــــــــال األمــــــــت اللــــــــا  الرســــــــالة إىل ايــــــــيس جمل
، أحــال األمــت اللــا ، مــض انشــااة إىل اســالت  2015تشــر ن األول/أإلتــقبر  21 . وض S/2014/514ا

__________ 

تشــر ن األول/أإلتــقبر  1مكتــمل تناــيا الشــؤون انناــانية،  ان ــاباع ض األاالــ  الللاــمينية ا تلــة وإســراييل،   1ا 
 .2015إلانقن األول/د امز   14،  2015تشر ن الااا/نققمز  30إىل 
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 تضـمن الاـقابا التااضيـة لمنامـة الـا أُعـدع مـن أجـل تـقق  افما ـة لـبلن أجـزامل  الاابقة، مـقجزاا 
، املرقــا ، وطلــمل األمــت اللــا  إىل ايــيس جملــس األمــن إطــ   S/2015/809األ ــاليم وســكااا ااناــر 

 واملرقا امللحا هبا.  2015تشر ن األول/أإلتقبر  21أعضامل اعلس عل  الرسالة املؤاخة 

ولن  للا املقرا اااين عل  تلا يل الملـمل املتللـا بتـقق  افما ـة الدوليـة، باسـتانامل إعـادة  -9
إســراييل الــا طــال أمــدها ض األاالــ  الللاــمينية ا تلــة، مــن  بيــل تأإليــد أن سياســاع و ااســاع 

اســتمراا التقســض اتســتيماا وبنــامل اوــداا واف ــاا امللــرو  علــ  اــزة، ذاللــة للقــانقن الــدوا، ومــن 
 أاا تنمقل عل  انت اإلاع جايمة فقق  انناان املكلقلة للللامينيت.  امللروف متاماا 

  
 إسرائيل مع الولية عدم تعاون  -ثانياا  

 
و ليـــد املقـــرا ااـــاين بأســـق عميـــا أن عـــد  تلـــاون إســـراييل أعـــا   داتـــ  علـــ  اتطـــ    -10

مقــداة منــ  البدا ــة مـــن  بقت تــ . و ــد تــقىل املقــرا ااـــاين هــ   القت ــة إلمرا ــمل حما ــد وبـــ ل ج ــقداا 
إىل أن اهتمامـ  القحيـد،   أجل الدخقل ض حـقاا مـض افكـقمتت الللاـمينية وانسـراييلية. وأشـاا مـراااا 

 إلفب  ماتقل،  تمال ض إجنا  القت ة ب قاة قلالة ومن لة. 

و ال إن افكقمـة الللاـمينية أبـدع تلاواـا التـا  مـض املكلـق بالقت ـة. وعقـد املقـرا ااـاين  -11
اجتماعــــاع مــــض عــــدة ماــــؤولت قلاــــمينيت، مبــــا ض رلــــم خــــ ل بلاتــــت  ــــا  هبمــــا إىل املنمقــــة ض 

  حكقمتـــا عقلـــاا عـــن البلاـــاع ميدانيـــة، و ـــد تكرمـــ 2015وحز ران/ قنيـــ   2014/ســـبتمز أ لقل
 .  األادن وم ر بتيا عا

، جــــدد املقــــرا ااــــاين تقــــد  طلــــمل 2015تشــــر ن األول/أإلتــــقبر  13وض اســــالة مؤاخــــة  -12
             ة ا ـــــ  إىل حكقمـــــة إســـــراييل للاـــــماض لـــــ  بالق ـــــقل إىل األاالـــــ  الللاـــــمينية ا تلـــــة قلـــــقل اا ـــــ

 13، و2014سظ/أااــــــمس  12. وإلــــــان رلــــــم ض أعقــــــاظ اســــــايل  اثلــــــة مؤاخــــــة 2015عــــــا  
ــــــ  هــــــ   2015أ اا/مــــــا ق  13و 2015شــــــبان/قزا ر  ــــــا أل اد ا ــــــ  مــــــن إســــــراييل عل . ومل  تل

   لملباع.ا

 إىل تز ــر عــد  تلاواــا مــن خــ ل انشــااة إىل التحلاــاع وســل  افكقمــة انســراييلية مــراااا  -13
الـــا أبـــد ا علـــ  القت ـــة. وعلـــ  الـــرام مـــن التأإليـــداع الـــا تلقاهـــا لـــد  تليينـــ  بشـــأن متكينـــ  مـــن 
الق ــقل إىل األاالــ  الللاــمينية، وواجــمل إســراييل املتللــا بتلاواــا، إلدولــة عضــق، مــض أل مكلــق 

 مـــــن الق ـــــقل إىل األاالـــــ  بقت ـــــة ض إطـــــاا انجـــــراملاع ااا ـــــة، ققـــــد ُمنـــــض املقـــــرا ااـــــاين قلليـــــاا 
 الللامينية ا تلة. 

وســل  املقــرا ااــاين باســتمراا إىل أن  كــقن مباابــة ال ــقع املاــمق  لضــحا ا اتنت اإلــاع  -14
املرتكبــة ض ظــل اتحــت ل انســراييل ، لكنــ   لــرظ عــن أســل  ألن سياســة إســراييل أعا ــ  بالكامــل 

ـــــة ال ـــــدوا. ومالمـــــا رإلـــــر املقـــــرا ااـــــاين ض تقر ـــــر  إىل اوملي              لامـــــة ض تشـــــر ن األول/ يامـــــ  هبـــــ ا ال
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 ، ققــد إلــان عليــ  إعــادة الناــر ض الكيليــة املالــ  ل لــم   بالقت ــة ض A/70/392ا 2015أإلتــقبر 
 . و ـر  أن إمكانيـة 7ظل عد  متكن  مـن الق ـقل إىل األاالـ  الللاـمينية ااملرجـض الاـابا، اللقـرة 

قاا هــادف مــض اوــانبت أمــر بــالق األعيــة بالناــبة الق ــقل إىل األاالــ  الللاــمينية ا تلــة وإجــرامل حــ
 للمكلق هب   القت ة حالياا، ق لم هق األساس ال ل دقل  للمقاققة عل  اتلم   بالقت ة. 

ــــ  إنشــــاي ا ض  -15 ــــة من                  وأشــــاا إىل أن إســــراييل  حــــ  وميــــض املكللــــت الاــــابقت هبــــ   القت 
، باســـتانامل املقـــرا ااـــاين الاـــابا مباشـــرة، بز اا ـــا والق ـــقل إىل األاالـــ  الللاـــمينية 1993عـــا  

وإلانـــ  نيـــة املقـــرا ااـــاين افـــاا اتلـــم   .  2ا، اللـــر  الاالـــث Corr.1و A/69/301ا تلـــة ااناـــر 
هبـــ   القت ـــة عـــن طر ـــا أـــض املللقمـــاع أثنـــامل القيـــا  ببلاـــاع إىل األاالـــ  الللاـــمينية ا تلـــة، ومـــن 
خـــ ل اتجتماعـــاع املباشـــرة مـــض الضـــحا ا والشـــ قد و الـــ  اعتمـــض املـــدا و الـــ  األمـــم املتحــــدة 

 للامينية. واملاؤولت ض افكقمتت انسراييلية وال

و لرظ املقرا اااين عن تقـد ر  للـدعم القاسـض النمـا  املقـد  مـن الـدول األعضـامل لتمكينـ   -16
                  و ـــر  أنـــ  مـــن األعيـــة مبكـــان  يـــا  اعتمـــض الـــدوا، .  3امـــن الق ـــقل إىل األاالـــ  الللاـــمينية ا تلـــة

ان ـــراا علـــ  أن تلـــقد إســـراييل إىل ت ســـيما جملـــس حقـــق  انناـــان، مبضـــاعلة الضـــ   الاياســـ  و 
ماــــتق  التلــــاون املقــــد  عنــــدما أُنشــــئ  القت ــــة وأن تكــــق، علــــ  أ ــــل تقــــد ر، عــــن عر لــــة و ــــقل 

 املكلق بالقت ة إىل األاال  الللامينية ا تلة.
  

               الصررررلة بتصرررراعد العإلرررر  فرررري انتهاكررررات حقرررروق اإلنسرررران الم عومررررة  ات -ثالثاا  
  4ا2015عام 
 
من الشقاال املتللقة بت اعد اللنق ض األاال  الللامينية  أثاا املقرا اااين عدداا  -17

ا تلة، وت سيما اتستفدا  امللرن للققة من جانمل  قاع األمن انسراييلية أثنامل املقاج اع الا 
جرع ض سيا  عملياع اهلجق  واهلجماع املزعقمة من جانمل الللامينيت. وتلا م القلض ض 
تشر ن األول/أإلتقبر ض أعقاظ   ادة التقتر، واستمر عل  ه ا افال خ ل تشر ن الااا/نققمز 

إن الت اعد امللاجر ألعمال اللنق   إلر ب قاة مؤملة قالة  . 5ا2015وإلانقن األول/د امز 

__________ 

 .الق قل ت  ل  التلاون الر   مض القت ة  2ا 
اللجنــة  علــ  ســبيل املاــال، البيانــاع الــا أُدا هبــا أثنــامل جلاــة التحــاوا بلــد عــر  املقــرا ااــاين تقر ــر  إىل اناــر،  3ا 

 متــــاض علــــ  الــــراب  .2015تشــــر ن األول/أإلتــــقبر  29، الــــدواة الاــــبلت للجمليــــة اللامــــة، 34الاالاــــة، اولاــــة 
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/third-committee-34th-meeting-–-70th-general-assembly/4587399067001#full-text. 

              رل تشــــــر ن األول/أإلتــــــقبر إىل تشــــــر ن الاــــــاا/البيانــــــاع املتاحــــــة و ــــــ  إعــــــداد التقر ــــــر ت مــــــ  ض األســــــاس شــــــ   4ا 
 .2015. وإلان القلض عل  حال  لد  ولض ال ي ة الن ايية هل ا التقر ر ض إلانقن األول/د امز 2015نققمز 

ض  لـــرظ خـــزامل افقـــق   - ‘حالـــة التـــقتر الشـــد د ض أيـــض ألـــامل األاالـــ  الللاـــمينية ا تلـــة‘ النشـــراع ال ـــحلية،   5ا 
، و   لــرظ خــزامل افقــق  ض األمــم املتحــدة عــن 2015تشــر ن األول/أإلتــقبر  16،  األمــم املتحــدة عــن بــالق القلــا

http://webtv.un.org/meetings-events/watch/third-committee-34th-meeting-–-70th-general-assembly/4587399067001#full-text
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/third-committee-34th-meeting-–-70th-general-assembly/4587399067001#full-text
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               . 6ااحقق  انناان ا  املاتقرة ض األاال  الللامينية ا تلة والبيئة املضمربة الناأة عن 
،  د  نايمل األمت اللا  إحاطة إع مية إىل جملس األمن 2015تشر ن األول/أإلتقبر  22وض 

إرا  رإلر قي ا، مض تأإليد عد  وجقد مزااع للملياع القتل، أن األ مة افالية ما إلان  لتنشمل 
ن ق  رن من  ا  قرظمل  كن الللامينيقن  ر حقن حت  وطأة احت ل خانا وم ل استمر مل

 . 7ا الزمان

وض ظــــل إنشــــامل املاــــتقطناع اــــ  القانقنيــــة ض الضــــلة ال ربيــــة، مبــــا قي ــــا القــــدس الشــــر ية،  -18
واف ـاا امللـرو  علـ   مــا  اـزة، واتقتقـاا اللــا  للماـامللة، مبـا ض رلــم عـن اتنت اإلـاع واوــرايم 

دع حـــدة التـــقتر ض أ لقل/ســـبتمز املرتكبـــة مـــن  بـــل  ـــقاع األمـــن انســـراييلية واملاـــتقطنت، ققـــد  ا
عقـــــمل القيـــــقد الـــــا قرلـــــت ا الاـــــلماع انســـــراييلية علـــــ  و ـــــقل  2015وتشـــــر ن األول/أإلتـــــقبر 

الللاــمينيت إىل حــر  املاــجد األ  ــ ، وباــبمل مــا  ــر  الللاــمينيقن أاــا حمــاوتع لت يــ  القلــض 
 الراهن للماجد األ   . 

  الاــــــام  فقــــــق  انناــــــان ض خمابـــــــ  ، أعــــــرظ امللــــــق 2015أ لقل/ســــــبتمز  14وض  -19
اتقتتــاح  أمــا  الــدواة الا ثــت للمجلــس حقــق  انناــان، عــن القلــا إ امل اتســتفدا  امللــرن للقــقة 
ال ل أد  إىل ااتلا  حاد ض أعداد القتل  الللاـمينيت علـ  مـد  الشـ قا املالـية خـ ل حـقاد  

ة. وتلقــ  املقــرا ااــاين تقــاا ر مــن منامتــت تقاطــ  قي ــا  ــقاع األمــن انســراييلية ض الضــلة ال ربيــ
هلمـــا، بشـــأن مقتـــل قتـــاة قلاـــمينية ض الاامنـــة عشـــرة مـــن  اـــ  حكـــقميتت تتفـــ ان مـــن االيـــل مقـــراا 

  عمرهــا تــدع  هــد ل اهلشــلمقن علــ  أ ــدل القــقاع انســراييلية عنــد نقمــة تلتــيش ض مد نــة االيــل
خــــاا  نمــــا   أن مقتل ــــا  شــــكل إعــــداماا  . ومثــــة ادعــــاملاع تشــــ  إىل2015أ لقل/ســــبتمز  22ض 

،  8امالمــا تــزعم القــقاع انســـراييلية القضــامل، ض ظــل تاــامتع عمــا إرا إلانــ  اللتـــاة حتمــل ســكيناا 
وحـــ  ض ســـيا  مـــزاعم أن اللتـــاة هاأـــ  اونـــقد لملـــن م، ق نـــا  تاـــامتع جد ـــة عمـــا إرا إلـــان 

ض نقمـــة تلتـــيش  اـــيمر علي ـــا  ماـــتق  اامـــر الـــ ل متالـــ  قتـــاة واحـــدة ماـــلحة باـــكت وحم ـــقاة
. وواد أاـــا ُأ ـــيب  بلـــدة  9اعـــدد مـــن اونـــقد انســـراييليت املاـــلحت مـــزااا تســـتفدا  القـــقة املميتـــة

__________ 

،  ــــاداة 2015تشــــر ن الاــــاا/نققمز  16،  بـــالق القلــــا إ امل اســــتمراا إاا ــــة الــــدمامل ض األاالـــ  الللاــــمينية ا تلــــة
 .ا  القضامل أو بلجراملاع مقجزة أو تلالاا باتش ا  مض املقرا اااين املل  مباألة انعدا  خا

البيـان ال ـحل  مللـق  األمـم املتحـدة الاـام  فقـق  انناـان  لـث   ـد علـ  اهلـدومل ولـب  الـنلس  اا انار أ ض  6ا 
 .2015 تشر ن األول/أإلتقبر 8ض الضلة ال ربية ض خضم ت اعد اللنق املمي  ، 

 .www.un.org/sg/dsg/statements/index.asp?nid=674انار الراب    7ا 
ت ــر ت ا، 2015ســبتمز أ لقل/ 24،  حماولــة امــرأة قلاــمينية طلــن جنــقد ض االيــل و ااة ااااجيــة انســراييلية،   8ا 

 مكتمل املتحد  الر   باسم جيش الدقا  انسراييل  .  ادا عن
تقثيقيــة   و ــقااا  م ــق ااا  ض نقمــة تلتــيش إســراييلية  ا تضــمن تقر ــراا بيــ  بقمقنــ ،  نشــقظ نــزا  باــبمل وقــاة امــرأة   9ا 

  .2015أ لقل/سبتمز  23،  حيلة ال ااد ان



  A/HRC/31/73 

 

8/28 GE.16-00283 

 

. وجــامل  10اطلقــاع، وأن الاــلماع انســراييلية مل حتــاول علــ  مــا  بــدو تقــد  أل ماــاعدة طبيــة هلــا
حماولـــة اللتـــاة طلـــن اونـــقد  ت  كـــن أن ض حتقيـــا أجرتـــ  منامـــة اـــ  حكقميـــة إســـراييلية أن ادعـــامل 

 اــتقيم مــض وجــقد جــداا ملــدا  ل ــل ا عــن م . إلمــا أشــااع املنامــة إىل أن اللتــاة ُأ ــيب  بلــدة 
للجنــــقد بلــــد إطــــ   النــــاا علــــ  اجلي ــــا أوتا،  طلقــــاع عنــــدما إلانــــ  ض ولــــض ت  شــــكل  د ــــداا 

ل  ــقات  إلــام اع املرا بــة ض نقمـــة ودعــ  املنامــة اوــيش انســـراييل  إىل نشــر شــر   الليــد ق الـــ 
 .   11االتلتيش

مقجــــــة احتجاجــــــاع  2015تشــــــر ن األول/أإلتــــــقبر وتشــــــر ن الاــــــاا/نققمز  اوشــــــ د شــــــ ر  -20
و ـــداماع عنيلـــة بـــت الللاـــمينيت و ـــقاع األمـــن انســـراييلية. و  انبـــ   علـــ  نمـــا  واســـض عـــن 

لــد الللاــمينيت ض ســيا  اهلجمــاع  اتســتفدا  امللــرن للقــقة مــن جانــمل  ــقاع األمــن انســراييلية
واهلجمـاع املزعقمـة لـد انسـراييليت، مبــن قـي م اونـقد، وأثنـامل املقاج ــاع. وترإلـز الكاـ  مـن اللنــق 
ض القــدس الشــر ية ض بدا ــة األمــر، إت أن مد نــة االيــل، حيــث  لــيش الللاــمينيقن علــ  مقربــة مــن 

عـــداد إلبـــ  مـــن  ـــقاع األمـــن انســـراييلية،  ـــد جممقعـــاع ســـكانية إلبـــ ة مـــن املاـــتقطنت مـــض وجـــقد أ
أ بح  إحد  املنـاطا الاـاخنة. وض حـت و ـض ملاـم افـقاد  القاتلـة ض الضـلة ال ربيـة، مبـا قي ـا 

ض حـــقاد  شـــااإل  قي ـــا  ـــقاع األمـــن  القـــدس الشـــر ية، ققـــد  ُتـــل قلاـــمينيقن ض  مـــا  اـــزة أ ضـــاا 
، أُبلــــق عــــن مقتــــل 2015تشــــر ن األول/أإلتــــقبر  10و 9انســــراييلية. وض افــــقاد  املبلــــق عن ــــا ض 

علــ  أ ـدل  ــقاع األمـن انســراييلية خـ ل اتحتجاجــاع  230تاـلة قلاــمينيت وإ ـابة أإلاــر مـن 
 .   12االا و ل  ض ازة بابمل القلض ض الضلة ال ربية

ومن دواع  القلا الشد د ااتلـا  عـدد ان ـاباع ض  ـلقف الللاـمينيت خـ ل افـقاد   -21
                       د ــــة واتشــــتباإلاع مــــض  ــــقاع األمــــن انســــراييلية منــــ  ت ــــاعد اللنــــق. ورإلــــر مكتــــمل تناــــيااللر 

                  قلاــــــــمي  ُأ ــــــــيبقا لــــــــروض ض تشــــــــر ن األول/أإلتــــــــقبر 11 300الشــــــــؤون انناــــــــانية أن حــــــــقاا 
، وإلانــ  ان ــاباع ناأــة بشــكل ايياــ  عــن التلــر  لل ــا  املاــيل 2015وتشــر ن الاــاا/نققمز 

ــــ خ ة افيــــة ا 23ض املايــــة ، والر ــــاين املمــــاط  ا 60للــــدمق  ا ــــة  14ض املايــــة  وال .  13اض املاي
__________ 

خـاا  نمـا   منامة الللق الدولية،  تش  األدلة إىل أن عملية القتل الـا حـدث  ض الضـلة ال ربيـة تشـكل إعـداماا   10ا 
   .2015أ لقل/سبتمز  25القضامل ، 

 ت  قجــد مــزا نطــ    حتقيــا بتاــيلم  املرإلــز املللقمــاع انســراييل  فقــق  انناــان ض األاالـ  ا تلــة ، بتاـيلم  11ا 
              أ لـــــــــقل/ 24الر ا ــــــــاع املتلـــــــــددة الـــــــــا أدع إىل مقتـــــــــل هـــــــــد ل اهلشــــــــلمقن ض االيـــــــــل ، نشـــــــــرة  ـــــــــحلية، 

 .2015سبتمز 
 15 ، 2015تشـــر ن األول/أإلتـــقبر  12-6املتللـــا قما ـــة املـــدنيت  مكتـــمل تناـــيا الشـــؤون انناـــانية، التقر ـــر   12ا 

 .1، ال لحة 2015تشر ن األول/أإلتقبر 
تشــر ن األول/أإلتــقبر  1مكتــمل تناــيا الشــؤون انناــانية،  ان ــاباع ض األاالــ  الللاــمينية ا تلــة وإســراييل،   13ا 

ااألا ــا  ت تشــمل اااــاير البشــر ة ض  2015إلــانقن األول/د اــمز   14،  2015تشــر ن الاــاا/نققمز  30إىل 
ض املايـة مــن  3إسـراييل إت ض حالـة افــقاد  املتللقـة بللاــمينيت مـن األاالــ  الللاـمينية ا تلــة . وإلانـ  ناــبة 

 ان اباع ناأة عن أنقا  أخر  من األسلحة.
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 60وقيمـــــا  تللـــــا بالققيـــــاع خـــــ ل اللـــــ ة نلاـــــ ا، رإلـــــر مكتـــــمل تناـــــيا الشـــــؤون انناـــــانية أن 
                   ، مبــــن قــــي م أطلــــال،  ُتلــــقا أثنــــامل اهلجمــــاع واهلجمــــاع املزعقمــــة لــــد انســــراييليت، إلمــــااا قلاــــميني
أثنـــامل اتشـــتباإلاع  قلاـــمينياا  39ض هـــ   اهلجمـــاع. وبانلـــاقة إىل رلـــم،  ُتـــل  إســـراييلياا  17 ُتـــل 

 .   14امض  قاع األمن انسراييلية. و ُتل ث ثة من الللامينيت ض حقاد  أخر 

،  ــــــدا بيــــــان  ــــــحل  مشــــــ   مــــــن  بــــــل تاــــــض 2015تشــــــر ن األول/أإلتــــــقبر  14وض  -22
مناماع عاملة إسـراييلية ض جمـال حقـق  انناـان اداا علـ  بيانـاع أدىل هبـا سياسـيقن وإلبـاا لـبان 
             الشـــرطة تليـــد بأنـــ   نب ـــ   تـــل امل ـــاأت، وجـــامل ض البيـــان املشـــ    أن أقـــراد الشـــرطة واونـــقد إلاـــ اا 

مـــن الت ـــرف علـــ  لـــق  تاـــا مـــض طبيلـــة إلـــل  مـــا  تاـــرعقن ض إطـــ   النـــاا ب ـــر  القتـــل، بـــدتا 
، واداا علـــــ  اســــالة بلات ـــــا إحــــد  املنامـــــاع 2015تشـــــر ن األول/أإلتــــقبر  26وض  . 15احــــد  

اللاملــة ض جمــال حقــق  انناــان، أولــت املــدع  اللــا  ض إســراييل الاــروف الــا اــق  قي ــا للقــقاع 
أنـ  اـق  اسـتفدا  األسـلحة الناا ـة ملنـض حـدو   سراييلية استفدا  األسلحة الناا ة، حيث رإلـر  ان

للحيــاة مــا دا  هنــا  خــقف ملمــقس مــن و ــق  لــرا مــن هــ ا القبيــل   مباشــراا  حالــة تشــكل  د ــداا 
ورإلر  أن استفدا  الا ض الناال بلد  وال اامـر الـ ل   ـدد الاـ مة اواـد ة أو افيـاة  شـكل 

، حاـبما أقـادع التقـاا ر، إن اسـتفدا  النـاا اـمل أن  كـقن متناسـباا و ـال أ ضـاا   16اذاللة للقانقن 
 مض الت د د. 

            ومــــن التقــــاا ر املقثق ــــة عــــن جنــــاة مزعــــقمت  ُتلــــقا بر ــــاين  ــــقاع األمــــن انســــراييلية وهــــم  -23
 عامــاا  ُتلــ   72علــ  حيــاة اونــقد أو اــ هم، حالــة امــرأة ماــنة عمرهــا  مباشــراا  ت  شــكلقن  د ــداا 

ــــأن القــــقاع انســــراييلية ادعــــ  أن الاــــيدة  2015تشــــر ن الاــــاا/نققمز  6ض  . وأقــــادع التقــــاا ر ب
. ومــض رلــم، تبــت  تاــجي ع افادثــة أن اونــقد وا ــلقا إطــ    17اإلانــ  تلتــز  دهاــ م باــياا ا
،  ُتــل شــاظ 2015تشــر ن األول/أإلتــقبر  14. وض  18ار ــا الاــيااةالر ــاين بلــد خــروج م مــن ط

__________ 

 .املرجض نلا   14ا 
قــر  إســراييل، منامــة بتاــيلم، جيشــا، اللجنــة اللامــة  - الدوليــةأليــة افقــق  املدنيــة ض إســراييل، منامــة الللــق   15ا 

               متمقعــــقن مــــن -ملناهضــــة التلــــ  مل ض إســــراييل، مرإلــــز هامقإليــــد  مرإلــــز الــــدقا  عــــن اللــــرد، منامــــة  ــــيش د ــــن 
                  أجــــل حقــــق  انناــــان، اللدالــــة  املرإلــــز القــــانقا فقــــق  األ ليــــة اللربيــــة ض إســــراييل، وأطبــــامل مــــن أجــــل حقــــق 

 إسراييل. -انناان 
تشـــر ن  26 ،  مـــن اـــ  القـــانقا إطـــ   النـــاا علـــ  مشـــتب  قـــي م ت  شـــكلقن  د ـــداا    ـــحيلة تـــا ز انســـراييلية  16ا 

 .2015األول/أإلتقبر 
            الاـــاا/تشـــر ن  6،  امـــرأة قلاـــمينية ماـــنة حتـــاول دهـــس جنـــقد بـــالقرظ مـــن االيـــل ، انســـراييلية تـــا ز ـــحيلة   17ا 

   .2015نققمز 
حتقيــا ض ماتشـل  االيــل بشـأن حالــة إعـدا  خــاا   إسراييل/األاالـ  الللاــمينية ا تلـة   منامـة الللـق الدوليــة،  18ا 

اتســـتفدا  اـــ  املـــزا للقـــقة  ، ومنامـــة بتاـــيلم، 2015نمـــا  القضـــامل ، نشـــرة  ـــحلية، تشـــر ن الاـــاا/نققمز 
إلــــــانقن   16 نلــــــ وا عمليــــــاع طلــــــن أو اشــــــتب  ض حمــــــاولت م رلــــــم ، نشــــــرة  ــــــحلية، املميتــــــة و تــــــل قلاــــــمينيت

   .2015األول/د امز 
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قلامي  من االيل بر اين  قاع األمن انسراييلية وُ عـم أنـ  حـاول طلـن اونـقد عنـد مـدخل بقابـة 
دمشــــا املؤد ــــة إىل البلــــدة القد ــــة ض القــــدس الشــــر ية. وض شــــر   الليــــد ق املتللــــا بافادثــــة، ظ ــــر 

.  19ااد الشــرطة وض  ــد  ســكت علــ  مــا  بــدو،  بــل إطــ   النــاا عليــ الشــاظ وهــق  ــرإلن لــق أقــر 
مــن اامــر، قــلن مــن املاــ  للقلــا أن التاــجي ع املتاحــة ت تبــت   ومــض أن رلــم القلــض شــكل نقعــاا 

. و ُــزعم  20األ حماولــة مــن جانــمل  ــقاع األمــن انســراييلية لشــل حرإلــة املــت م مــن أجــل القــبن عليــ 
  ات إطـــ   النـــاا علـــ  الرجـــل مـــرة ثانيـــة وهـــق علـــ  األا  بـــ  حـــر وجـــقد شـــر   قيـــد ق سخـــر  بـــ

 .   21اتقر باا 

و شـــلر املقـــرا ااـــاين بقلـــا عميـــا إ امل التـــداب  املاـــتفدمة لـــد الاـــكان الللاـــمينيت ض  -24
سيا  ت اعد اللنق. وض حـت  نب ـ  للاـلماع انسـراييلية الت ـدل علـ  النحـق املناسـمل وب ـقاة 

للقـــانقن الـــدوا وتلـــا م التـــقتر  ض األمـــ ، قــلن التـــداب  امللرطـــة تشـــكل انت اإلــاا متناســبة لتـــدهقا القلـــ
. وض منت ـــق تشـــر ن األول/أإلتـــقبر، أقـــادع و ااة ااااجيـــة انســـراييلية بـــأن اعلـــس املتـــأجص أ ـــ ا 

الـــق اال األمـــ  واقـــا علـــ  عـــدة تـــداب  تـــأرن لقـــقاع األمـــن انســـراييلية  بـــلا   أو حما ـــرة مراإلـــز 
علـــ  عـــد  الاـــماض بـــأل أعمـــال بنـــامل  . وتـــنل التـــداب  أ ضـــاا  22اكـــا  والتحـــر ن ض القـــدس اتحت

جد ــدة ض األمــاإلن الــا تلرلــ  للمليــاع هــد  عقــاك، وم ــاداة  تلكــاع اونــاة  املشــتب  قــي م  
 .   23اوإل امل حق م ض ان امة ض القدس الشر ية

أو مـــن  ُـــزعم أاـــم نلـــ وا هجمـــاع إن عمليـــاع اهلـــد  اللقـــاك ملاـــاإلن منلـــ ل اهلجمـــاع  -25
لــد انســراييليت تشــكل انت اإلــاا للقــانقن الــدوا انناــاا والقــانقن الــدوا فقــق  انناــان. وُلاــر 
علــــــ  إســــــراييل، بق ــــــل ا الاــــــلمة القايمــــــة بــــــاتحت ل، تــــــدم  املمتلكــــــاع ااا ــــــة ض األاالــــــ  

ـــاا  24االللاـــمينية ا تلـــة مـــن  33ضـــالق أحكـــا  املـــادة  أاعيـــاا  . قلمليـــاع اهلـــد  هـــ   تشـــكل عقاب
اتلا يــة جنيـــق املتللقـــة قما ـــة املــدنيت و ـــ  افـــرظ، ألن تأث هـــا ت  قت ــر علـــ  اونـــاة أو املشـــتب  

مـــا  ـــؤثر التـــدم  ض منـــا ل  أقـــراد أســـرة الشـــفل املاـــت دف، وإلاـــ اا  قـــي م قحاـــمل، بـــل  ـــس أ ضـــاا 
__________ 

من مقابلة ُأجر   مض املتحد  باسم الشرطة، مض وجقد تاـجي ع للمليـة إطـ   النـاا. مقابلـة تللز ـقن مباشـرة   19ا 
 ،  الشـرطة    تشـم ض أن الرجـل إلـان  شـكل  د ـداا مباشـراا  بـاتاع - مض خقسـي  د ـا  MSNBCأجر ا حممة 

   .2015تشر ن األول/أإلتقبر  14
منامــة بتاــيلم،  تاــ  التاــجي ع بــالق القلــا ألن قــادل علــقن وباســل ســيدا مل  لــقدا  شــك ن أل خمــر عنــد   20ا 

 .2015تشر ن األول/أإلتقبر  15تلرل ما نط   الناا ، نشرة  حلية، 
إلـانقن   9رة،  تلا يل حـقاد  القتـل خـ ل أعمـال اللنـق األخـ ة بـت انسـراييليت والللاـمينيت  اُنشـر ض اوز   21ا 

    .2015األول/د امز 
                      تشــــــــر ن األول/ 13،  جملــــــــس الــــــــق اامل األمــــــــ   قــــــــر تــــــــداب  ملكاقحــــــــة اناهــــــــاظ و ااة ااااجيــــــــة انســــــــراييلية،   22ا 

 .2015أإلتقبر 
 املرجض نلا .  23ا 
من اتلا يـة جنيـق املتللقـة قما ـة املـدنيت و ـ  افـرظ  مـا مل تقجـد لـرواة   ـق   53 نمبا ه ا افار ااملادة   24ا 

 تاتقجب ا اللملياع اللاكر ة.
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مـــن حقـــق  انناـــان، مبـــا ض رلـــم افـــا ض  داا األســـر اعـــاواة. وعمليـــاع اهلـــد  اللقـــاك تنت ـــم عـــد
ض إطـــاا  منـــزتا  11ملـــا رإلـــر  مكتـــمل تناـــيا الشـــؤون انناـــانية،   هـــد  أو إاـــ    الاـــكن. ووققـــاا 

. 2015هـ   انجــراملاع اللقابيــة منــ  منت ــق تشـر ن األول/أإلتــقبر إىل شــ ر تشــر ن الاــاا/نققمز 
 ليشـــقن  . والـــمر ســـتة وعشـــرون شف ـــاا  ا طلـــ 42، بيـــن م قلاـــمينياا  80وأد  رلـــم إىل تشـــر د 

               تشـــر ن الاــــاا/ 16. وض  25اباـــبمل عمليـــاع اهلــــد  ض بنا ـــاع جمـــاواة للنــــزوض ب ـــقاة مؤ تـــة أ ضــــاا 
، أعـــرظ مناـــا الشـــؤون انناـــانية ض األاالـــ  الللاـــمينية ا تلـــة عـــن انزعاجـــ  إ امل 2015نـــققمز 

اسـت دق  منـا ل  ــس أسـر، وخلــل إىل أن  عمليـاع اهلــد  التقـاا ر املتللقـة بلمليــاع هـد  عقــاك 
 . 26ا اللقاك ا  عادلة أ  ا ق   تلا مل األبر امل عل  أقلال أشفاين سخر ن

وض القدس الشر ية، ُقرل   يـقد  واسـلة النمـا  أثـرع ض افـا ض حر ـة التنقـل، وإلانـ  ض  -26
شـكل حـقاجز علــ  المـر  ونقــان تلتـيش بلــد مقاققـة اعلــس الـق اال األمــ  انسـراييل  ض منت ــق 

ــــــقبر  ــــــاا/نققمز، رإلــــــر مكتــــــمل تناــــــيا الشــــــؤون 2015تشــــــر ن األول/أإلت ــــــة تشــــــر ن الا . وض اا 
أثر ن تــشــفل ض ســتة أحيــامل قلاــمينية ض القــدس الشــر ية مــا  الــقا م 76 000ن حــقاا انناــانية أ

  . وجــر  27ابشــكل مباشــر باــبمل إ امــة املز ــد مــن نقــان التلتــيش وحــقاجز المــر  وافــقاجز ال ابيــة
ض القــدس الشــر ية، لكن ــا تُلــر  ب ــقاة متزا ــدة ض االيــل حيــث أالقــ   اقــض هــ   القيــقد تــدااياا 

مــن انســراييلية عــدة طــر  ايياــية مؤد ــة إىل املد نــة وإلالــ  عمليــاع تلتــيش الللاــمينيت  ــقاع األ
عنـــد اللد ـــد مـــن نقـــان التلتـــيش. ومـــن املقلـــا واود تقـــاا ر تليـــد بـــأن بلـــن املنامـــاع الدوليـــة الـــا 

ض مد نــة  تضــملض بــدوا حاســم ض تــقق  افما ــة  ــد ُمنلــ  مــن الق ــقل إىل املنــاطا األإلاــر تضــرااا 
. وض هـــ ا  28ايــل، وبـــأن مقظلي ـــا تلرلـــقا للتحـــرو مــن جانـــمل املاـــتقطنت والقـــقاع انســـراييليةاال

الاـــيا ،  شـــلر املقـــرا ااـــاين بقلـــا بـــالق إ امل املللقمـــاع الـــا تليـــد بـــأن قلاـــمينيت مـــداقلت عـــن 
حقــــــق  انناــــــان ض االيــــــل تلرلــــــقا للمضــــــا قاع والت د ــــــد مــــــن  بــــــل  ــــــقاع األمــــــن انســــــراييلية 

 واملاتقطنت.

وقيمـــا  تللـــا بـــافا ض التللـــيم خـــ ل اللـــ ة الـــا شـــ دع   ـــادة التـــقتر واملقاج ـــاع، تلقـــ   -27
املقـرا ااــاين ادعــاملاع ملادهــا أن الت ميـ  واملداســت ض االيــل تلرلــقا للمضـا قة مــن  بــل القــقاع 

. 2015 ن األول/أإلتـــقبر انســـراييلية واملاـــتقطنت أثنـــامل الـــ هاظ إىل املـــدااس واللـــقدة من ـــا ض تشـــر 
  ض االيـــل الـــا تاـــيمر 2و بـــدو أن أإلاـــر املتضـــرا ن مـــن رلـــم هـــم أطلـــال مـــدااس املنمقـــة  هـــامل 

ملنامــــة أاعــــاع  ــــانل  الاــــ   املاــــيحية، شــــ دع أول  علي ــــا  ــــقاع األمــــن انســــراييلية. ووققــــاا 
__________ 

               تشـــــر ن الاـــــاا/ -مكتــــمل تناـــــيا الشـــــؤون انناـــــانية،  نشـــــرة الشـــــؤون انناـــــانية  األاالـــــ  الللاـــــمينية ا تلـــــة   25ا 
 .9 ، ين 2015نققمز 

لقابيـــة ض الضـــلة مناـــا الشـــؤون انناـــانية  ـــدعق إىل إاـــامل عمليـــاع اهلـــد  ال مكتـــمل تناـــيا الشـــؤون انناـــانية،   26ا 
 .2015تشر ن الااا/نققمز  16 ، القدس، ال ربية ا تلة

 .6 ، ين 2015الااا/نققمز  تشر ن -نشرة الشؤون انناانية  مكتمل تنايا الشؤون انناانية،   27ا 
 .1املرجض نلا ، ين   28ا 
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عبــقة  140  أإلاــر مــن عشــرة أ ــا  دااســية ض تشــر ن األول/أإلتــقبر  يــا  القــقاع انســراييلية بــلط 
  أثنــــــامل رهــــــاظ الت ميــــــ  2اـــــا  ماــــــيل للــــــدمق  مــــــن نقــــــان تلتــــــيش عاــــــكر ة ض املنمقــــــة  هــــــامل 

 .   29االللامينيت إىل املدااس أو عقد م من ا

، إلانـــ  2015ولـــد  ولـــض ال ـــي ة الن اييـــة هلـــ ا التقر ـــر ض أوايـــل إلـــانقن األول/د اـــمز  -28
 ســـيا  اســـتمراا اتحـــت ل. و شـــدد املقـــرا ااـــاين علـــ  حالـــة اللنـــق املت ـــاعدة ت تـــزال  ايمـــة ض

لـــرواة احـــ ا  حقـــق  انناـــان للللاـــمينيت. علمـــاا بـــأن الت ـــدل لتـــدهقا افالـــة األمنيـــة ت  اـــمت 
بأن تتف  الالماع انسـراييلية تـداب  ملرطـة أو تـداب  عقـاظ أـاع . و كـرا املقـرا ااـاين تأإليـد 

بامللـــا   الدوليـــة املتللقـــة باســـتفدا  القـــقة، وت ســـيما املبـــاد   لـــرواة تقيـــد  ـــقاع األمـــن انســـراييلية
األساســـية بشـــأن اســـتفدا  القـــقة واألســـلحة الناا ـــة مـــن جانـــمل املـــقظلت املكللـــت بلنلـــار القـــقانت. 
واـــدد دعـــقة الاـــلماع انســـراييلية إىل إجـــرامل حتقيقـــاع ماـــتقلة وقلالـــة وشـــاملة وققا ـــة وحما ـــدة ض 

   ض أاا تشكل حاتع إعدا  خاا  القضامل أو بلجراملاع مقجزة أو تلالاا.أيض افاتع املشتب
  

مجموعررة م تررارة مررن توالرريات السررتعرال الرردورق ال ررامل المقدمررة إلرر   -رابعاا  
 إسرائيل وال واغل المستمرة والواسعة الإلطاق المتعلقة بحقوق اإلنسان

 
 2013اييل ض تشــر ن األول/أإلتــقبر جــر  اتســتلرا  الــدوال الشــامل الاــاا املتللــا بلســر  -29

ــــر مــــن A/HRC/25/15ااناــــر  تق ــــية، إت أن املقــــرا ااــــاين ســــقف  تنــــاول  200 . و  تقــــد  أإلا
 ح راا، حامل ات تضامل، التق ياع املتللقة بافالة ض األاال  الللامينية ا تلة. 

قة ،  ــــــــــدم  إســــــــــراييل ادودهــــــــــا علــــــــــ  التق ــــــــــياع ض انلــــــــــا2014وض سراا/مــــــــــااس  -30
  الــا تتضــمن الــردود الر يــة املقدمــة مــن افكقمــة علــ  التق ــياع، و ــدم  A/HRC/25/15/Add.1ا

 تضـمن ادودهـا علـ  التق ـياع الـا تــر  أاـا خااجـة عـن نمـا  اتسـتلرا  الـدوال الشــامل  مرققـاا 
أعيـــة  . ض املرقـــا، شـــكك  افكقمـــة انســـراييلية ض  30األاـــا ترإلـــز علـــ  القـــانقن الـــدوا انناـــاا

،  الناـــر ض ماـــايل لكم ـــا القـــانقن الـــدوا انناـــاا ض ســـيا  اســـتلرا   تللـــا ققـــق  انناـــان
حيــث رإلــرع أن  انمبــا  اتلا يــاع حقــق  انناــان ض الضــلة ال ربيــة و مــا  اــزة إلــان ماــاا نقــاو 

__________ 

منامــة أاعــاع  ــانل  الاــ   املاــيحية،  مد نــة االيــل  أاعــاع  ــانل  الاــ   املاــيحية الللاــمينية، نشــرة   29ا 
 .2015تشر ن الااا/نققمز  3إخباا ة، تشر ن األول/أإلتقبر ، 

بــأن ادود إســراييل الــقاادة ض املرقــا اــ  ا يــة ولكن ــا تلكــس وج ــة ألاــرا  هــ   املنا شــة،  اــلم املقــرا ااــاين   30ا 
 نار إسراييل ض جماتع حمددة، وسينار ض دعم إسراييل للتق ياع عل  لق ما ُأش  إلي  ض انلاقة واملرقا.
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 ل و شــ  املقــرا ااــاين إىل  ــراا حمكمــة اللــدل الدوليــة الــ.  31ا ماــتلين خــ ل الاــنقاع املالــية
 .   32ا ليد بانمبا  القانقن الدوا اننااا و انقن حقق  انناان ض األاال  الللامينية ا تلة

و  حـــمل املقـــرا ااـــاين إعـــ ن إســـراييل دعم ـــا للتق ـــياع اللامـــة التاليـــة املتللقـــة بـــاح ا   -31
التزاما ـا الناشـئة عـن  القانقن الدوا  اتمتاـال تلتزاما ـا القانقنيـة مبقجـمل القـانقن الـدوا إىل جانـمل

قي ــاو واتمتاــال تلتزاما ــا القانقنيــة الدوليــة،  امللاهــداع الدوليــة فقــق  انناــان الــا أ ــبح  طرقــاا 
مبـــا قي ـــا اتلتزامـــاع املن ـــقين علي ـــا ض اتلا يـــة جنيـــق الرابلـــةو وتلز ـــز تلاواـــا مـــض سليـــاع حقـــق  

 46-136اللقـــــراع ، A/HRC/25/15انناـــــان الدوليـــــة، واا ـــــة جملـــــس حقـــــق  انناـــــان ااناـــــر 
 . اـــــــ  أن مـــــــن املؤســـــــق اقـــــــن 13، اللقـــــــرة A/HRC/25/15/Add.1و، 37-136و 47-136و

ــــــد مــــــن التق ــــــياع بشــــــأن املاــــــتقطناع واف ــــــاا والاــــــجنامل وا تجــــــز ن  حكقمــــــة إســــــراييل اللد 
 اإلـــاع الللاــمينيت واملاـــامللة. ومـــن األعيـــة مبكــان ملاوـــة هـــ   اعـــاتع مــن أجـــل افـــد مـــن اتنت
 املاتمرة حت  اتحت ل انسراييل  ض الضلة ال ربية، مبا قي ا القدس الشر ية و ما  ازة.

 
    المستوطإلات -أل     

 
إن ملاــم انت اإلــاع حقــق  انناــان لــد الللاــمينيت ض الضــلة ال ربيــة، مبــا قي ــا القــدس  -32

             تنت اإلـــــاع بلمليـــــاع هـــــد  املنـــــا ل الشــــر ية، تـــــرتب  بقجـــــقد وتقســـــيض املاـــــتقطناع. وتتللـــــا هـــــ   ا
تاحـة الق ـقل إىل األاالـ ، والقيـقد امللرولـة إر د ومتييـز ض انمـداد بامليـا  و وما   تمل علي ا من تشـ

علــــ  التنقــــل، وعنــــق املاــــتقطنت، وناــــا  ا ــــاإلم اللاــــكر ة التمييز ــــة الــــ ل تمبقــــ  إســــراييل علــــ  
ن بـــالق أســـل  ألن إســـراييل اقضـــ  التق ـــياع التاليـــة بشـــأن الللاـــمينيت. و لـــرظ املقـــرا ااـــاين عـــ

املاــتقطناع  التق ــق عــن نقــل ســكااا إىل األاالــ  الللاــمينية ا تلــة وولــض حــد وميــض التــداب  
الــا تشــجض علــ  إ امــة املاــتقطناع واســتمرااهاو لــمان افــا ض الاــكن للللاــمينيت ض األاالــ  

والتق ـــق عـــن هـــد  منـــا ل الللاـــمينيت ولـــمان حقـــق  امللكيـــة ا تلـــة، مبـــا قي ـــا القـــدس الشـــر ية، 
للاـــكان الللاـــمينيتو وتلكيـــم اوـــداا اللا ـــل وو ـــق تقســـيض املاـــتقطناع اـــ  القانقنيـــة ااناـــر 

A/HRC/25/15 و 151-136و 229-136و 173-136، اللقــــــــــــــــــــــراعA/HRC/25/15/Add.1 ،
 .   33ا 53اللقرة 

للتق ـــية التاليـــة بشـــأن التمييـــز والق ـــقل إىل املـــقااد  و  حـــمل املقـــرا ااـــاين التأ يـــد اوزيـــ  -33
المبيليـة  تــقق  حا ـة قلليــة للاـكان الللاــمينيت ض الضـلة ال ربيــة ا تلـة، مبــا قي ـا القــدس الشــر ية، 
             مـــن أل شـــكل مـــن أشـــكال التمييـــز الـــ ل لـــقل دون املاـــاواة ض الق ـــقل إىل ااـــدماع األساســـية

__________ 

 املرقـــــــــا متـــــــــاض علـــــــــ  املق ـــــــــض الشـــــــــبك  مللقلـــــــــية األمـــــــــم املتحـــــــــدة الاـــــــــامية فقـــــــــق  انناـــــــــان علـــــــــ  الـــــــــراب   31ا 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILSession15.aspx. 

قتــق  بشــأن ااثــاا القانقنيــة الناشــئة عــن تشــييد جــداا ض األا  الللاــمينية ا تلــة، تقــاا ر حمكمــة اللــدل الدوليــة   32ا 
 .136، ين 2004للا  

 .  أع  31انار املرقا املقد  من إسراييل اافاشية   33ا 
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ليـــة، مبـــا ض رلـــم امليـــا  واألاالـــ ، أو  لـــق  املاـــاواة ض التمتـــض بـــافقق  وافر ـــاع أو املـــقااد المبي
              ، A/HRC/25/15األساســـــــــية، وت ســـــــــيما افـــــــــا ض املاـــــــــاواة ض افما ـــــــــة أمـــــــــا  القـــــــــانقن ااناـــــــــر 

، ت  ــزال الللاــمينيقن  قاج ــقن التمييــز ومــض رلــم، ومالمــا رإلــر ســابقاا .  34ا  205-136اللقــرة 
الراســـ  ض قـــرين الق ـــقل إىل األاالـــ  وامليـــا  ض إطـــاا سياســـاع و ااســـاع اتحـــت ل انســـراييل  

     . ألق  - ، القام الاالثA/70/392اانار 

وض لــــقمل اســــتمراا أنشـــــمة اتســــتيمان، وعــــد  وجـــــقد التــــزا  مــــن جانـــــمل إســــراييل بت يـــــ   -34
مــن جانــمل بلــن الــدول األعضــامل بشــأن  مــؤخراا سياســت ا،   حــمل املقــرا ااــاين اامــقاع املتفــ ة 

،  35اولـــض ع مـــاع علـــ  منتجـــاع املاـــتقطناع. وض خمـــقة  قبلـــ  باندانـــة مـــن جانـــمل إســـراييل
مــ إلرة تلاــ  ة بشــأن انشــااة إىل  2015تشــر ن الاــاا/نققمز  11اعتمــدع امللقلــية األواوبيــة ض 

، مــن أجــل لــمان 1967 حز ران/ قنيــ  منشــأ الاــلض الــقاادة مــن األاالــ  الــا احتلت ــا إســراييل ض
            ، أل حــــدود مــــا  بــــل تمبيــــا تشــــر لاع اتحتــــاد األواوك علــــ  إســــراييل قــــدودها امللــــ ف هبــــا دوليــــاا 

. وتقلـــت املللقمـــاع الـــا نشـــر ا دايـــرة اللمـــل ااـــااج  التابلـــة ل حتـــاد األواوك أن  36ا1967عــا  
ــــل اللقاإلــــ  و  ااضــــرواع، بلبــــااة  ُ ــــنض ض إســــراييل  هــــق تضــــليل وســــم منتجــــاع املاــــتقطناع، ما

 للمات لكت و تلاا  بالتاا مض تشر لاع اتحتاد األواوك القايمة. 
 

    الحصار -باء    
 
وض اـــزة، تلرلـــ  األولـــا  اللامــــة واألشـــفاين إىل ألـــراا بال ــــة باـــبمل تكـــراا جــــقتع  -35

تراجـــض التنميـــة باـــبمل اف ـــاا المق ـــل األمـــد الـــ ل القتـــال مـــض إســـراييل، وبـــاع القمـــا   لـــاا مـــن 
 و تماــل  ، اللــر  الاــاا، بــامل A/70/392أاعيــاا ضــالق القــانقن الــدوا انناــاا ااناــر   شــكل عقابــاا 

ـــة عـــن اـــزة  مـــا  عـــزل ض اف ـــاا أثـــر  حقـــق  مـــن طايلـــة ض و ـــؤثر ا تلـــة، الللاـــمينية األا  بقي
قل وافـا ض التمتـض مباـتق  مليشـ  تيـا. ومثـة نقـل حـاد ض حر ة التن ض افا سيما وت انناان،

ألمـــم . وجــامل ض تقر ـــر  ــادا عــن مــؤمتر ا 37اامليــا  ال ــافة للشــرظ وض انمـــداد بالما ــة الك رباييــة
أن البنيـــة التحتيـــة املت الكـــة لل ـــرف ال ـــح  تاـــبب  ض   ـــادة الاـــحمل املتحـــدة للتجـــااة والتنميـــة  

__________ 

 املرجض نلا .  34ا 
 11إسراييل، و ااة الشـؤون ااااجيـة  اد ايـيس الـق اامل نتنيـاهق علـ   ـراا اتحتـاد األواوك بشـأن وسـم املنتجـاع ،   35ا 

 .2015تشر ن الااا/نققمز 
 .2015 تشـر ن الاـاا/نققمز 11دايرة اللمل ااااج  التابلـة ل حتـاد األواوك،  ـحيلة و ـايض، مـ إلرة تلاـ  ة،   36ا 

   متاحة عل  الراب
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/news/20151111_indication_of_origin_fact_sheet_final_en.pdf. 

ض ســـيا  اف ـــاا بق ـــل  اللقبـــة الريياـــية أمـــا  إعمـــال افـــا ض ماـــتق  مليشـــ  مناســـمل ض اـــزة،  ـــدا  املقـــرا   37ا 
ض  ـداة مـقظل  اادمـة املدنيـة علـ  تـقق  ااـدماع األساسـية.  ضـاا اااين أن افالـة الاياسـية الللاـمينية تـؤثر أ 

    .2015تشر ن الااا/نققمز  -انار ما ا، مكتمل تنايا الشؤون انناانية،  نشرة الشؤون انناانية 
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           ا، ض حـــت  تاـــبمل اف ـــاا ض نقـــل مـــزمن ض الك ربـــامل والق ـــقد، وهـــق امللـــرن مليـــا  الشـــرظ ونـــدا 
     . 46، اللقرة TD/B/62/3ما  ؤدل بدوا  إىل   ادة التلق  وتلا م أ مة امليا   اانار 

وتلرلــــ  الكاــــ  مــــن األســــر إىل ألــــراا بال ــــة باــــبمل تــــدم  وهــــد  املنــــا ل أثنــــامل اللمليــــة  -36
شــفل ظلــقا مشــرد ن حــ  تشــر ن  95 000 ، وهنــا  حــقاا2014انســراييلية ض عــا  اللاــكر ة 

ض املايــة مــن املنــا ل الــا  10ورإلــر مكتــمل تناــيا الشــؤون انناــانية أن .  38ا2015الاــاا/نققمز 
 2015إلـــان اـــرل تشـــييدها مـــن جد ـــد ض تشـــر ن األول/أإلتـــقبر   2014دمـــرع بالكامـــل ض عـــا  

ض املايـــــة مـــــن  ـــــيانة املنـــــا ل الـــــا تضــــــراع  12جنـــــا  إض حـــــت    منـــــزل ، 1 100اأإلاـــــر مـــــن 
. وض الشـ ر نلاـ ، رإلـرع وإلالـة األمــم املتحـدة نااثـة وتشـ يل ال جئـت الللاــمينيت ض  39ابشـدة

الشر  األدىن أن أول منزل أعـادع تشـييد  سليـة اـزة نعـادة البنـامل بلـد تلرلـ  للتـدم  الكامـل  لـقد 
بلــد مــروا أإلاــر مــن ســنة  . ومــض أن التقــد  ا ــر  ت  ــزال حمــدوداا  40اض اــزة نحــد  األســر ال جئــة

،  رحــمل املقــرا ااــاين بتقــد  املاــاعدة إىل 2015سظ/أااــمس  26علــ  و ــق إطــ   النــاا ض 
األســــر املتــــأثرة الــــا تضــــراع منا هلــــا أو   تــــدم ها. و شــــاا  املقــــرا ااــــاين مــــن جد ــــد ض دعــــقة 

. ومــض 2014قــامل بالتل ــداع الــا  ملت ــا ض القــاهرة ض تشــر ن األول/أإلتــقبر او ــاع املالــة إىل الق 
تسـتمراا اف ـاا الـ ل تلرلـ  إسـراييل.  رلم،   إل ر بضرواة تيا  دخـقل مـقاد البنـامل إىل اـزة ناـراا 

و شــــ  إىل أن  ابليــــة اتســــتمراا علــــ  املــــد  المق ــــل تاــــتقجمل حتــــرا ا ت ــــاد اــــزة وأســــباظ عــــيش 
 القيقد الا  لرل ا اف اا عل  حرإلة البضايض واألشفاين.الاكان من  بضة 

و شـلر املقــرا ااــاين باألســق للــد  وجــقد أل مؤشـر مــن إســراييل  ــدل علــ  اقــض اف ــاا.  -37
و د اقض  افكقمة انسراييلية  راحة التق ـياع الاـبض املتللقـة بلاـامل ح ـاا وإاـ    مـا  اـزة. 

ال الشــامل، ســل  إســراييل إىل تز ــر اســتمراا اف ــاا وض جلاــة التحــاوا خــ ل اتســتلرا  الــدو 
 . وعــاىن ســكان اــزة 125، اللقــرة A/HRC/25/15مشــ ةا إىل  عــد  اســتقراا افالــة األمنيــة  ااناــر 

     ملانـــاة إلبـــ ة خـــ ل املـــراع الـــا   الـــا شـــ دع ت ـــاعد أعمـــال القتـــال مـــض إســـراييل ض اللـــ ة مـــن
مر خ هلـــا اف ــاا امللـــرو  علـــ  القمــا . و اـــل ســـكان ، والــا اســـت2014إىل عـــا   2008عــا  

اــزة لــحا ا تنت اإلــاع حقــق  انناــان الناأــة عــن سثــاا اف ــاا حــ  دون انــدت  أعمــال  تاليــة 
وإلالــة ملقنــة دوليــة بلــد ســتة أشــ ر  30قلليــة. و شــ  املقــرا ااــاين إىل البيــان املشــ   ال ــادا عــن 

حتميـة عـقدة األعمـال القتاليـة إرا مل  تحقـا تقـد   ا مـن من و ق إط   الناا ض اـزة، والـ ل لـ 

__________ 

تــقبر تشــر ن األول/أإل -مكتــمل تناــيا الشــؤون انناــانية،  نشــرة الشــؤون انناــانية  األاالــ  الللاــمينية ا تلــة   38ا 
 .6 ، ين 2015

 .6-5املرجض نلا ، ال لحتان   39ا 
. متــــــــاض علــــــــ  الــــــــراب   2015تشــــــــر ن األول/أإلتــــــــقبر  21، تاــــــــلم  امللــــــــاتيت اود ــــــــدة ،  قمــــــــاا  70بلــــــــد    40ا 

www.unrwa.org/newsroom/features/"after-70-days-i-held-new-keys-my-hands. 
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ومل تُلــاا األســباظ او ا ــة لل ــرا  ، و ؤإلــد أن علــ  إســراييل، بق ــل ا الاــلمة القايمــة بــاتحت ل، 
 .   41ا امل أن ترقض اف اا متاماا و أن متتال تلتزاما ا مبقجمل القانقن الدوا،

 
    والمحتج ين السجإلاء حقوق -جيم   

 
أعـــرظ املقـــرا ااـــاين ب ـــقاة مل ـــلة قيمـــا مضـــ  عـــن دواعـــ   لقـــ  إ امل ملاملـــة الاـــجنامل  -38

وا تجـــز ن الللاـــمينيت، مبـــن قـــي م األطلـــال، ض إطـــاا ناـــا  ا ـــاإلم اللاـــكر ة انســـراييلية ااناـــر 
A/HRC/28/78،و ، اللــــــر  الرابــــــضA/70/392لــــــق ، اللــــــر  الرابــــــض . قاألا ــــــا  الــــــا أبل ــــــ  عن ــــــا ذت

املنامــاع اــ  افكقميــة تشــ  إىل   ــادة إلبــ ة ض أعــداد الللاــمينيت الــ  ن احتجــزوا أثنــامل ت ــاعد 
لما ــا  الــا نشــر ا منامــة إســراييلية اــ  حكقميــة،  . ووققــاا 2015اللنــق ض تشــر ن األول/أإلتــقبر 

ف ـــااو أل ش 5 680قـــلن عـــدد الللاـــمينيت ا تجـــز ن لـــد   ـــقاع األمـــن انســـراييلية بلـــق حـــقاا 
   . 42ا2015شفل مقاانة بأ لقل/سبتمز  400بز ادة أإلار من 

وقيمـــا  تللـــا قالـــة األطلـــال املشـــتب  قـــي م وا تجـــز ن،  شـــلر املقـــرا ااـــاين بالـــ هقل إ امل  -39
التمييــز ال ــر ت املتماــل ض اقــن إســراييل التق ــية التاليــة  ا ــار أيــض اامــقاع ال  مــة لضــمان أن 
  تلقــ  األطلـــال الللاــمينيقن ااالـــلقن ل حتجــا  اللاـــكرل الداجــة نلاـــ ا مــن الرعا ـــة وافقـــق 

                 ،A/HRC/25/15نلاـــــــ ا الـــــــا  كلل ـــــــا القـــــــانقن اونـــــــاي  انســـــــراييل  للجـــــــالت الشـــــــباظ ااناـــــــر 
إلمــا ُســجل    ــادة ض عــدد األحــدا  الللاــمينيت ا تجــز ن مــن  بــل .  43ا  114-136اللقــرة 

 2015إســــراييل. وبلــــق عــــدد األحــــدا  الــــ  ن احتجــــز م إســــراييل ض اا ــــة تشــــر ن األول/أإلتــــقبر 
وض لــــقمل اســــتنتا  منامــــة .  44ا2015مقاانــــة بأ لقل/ســــبتمز  170، بز ــــادة بل ــــ  300حــــقاا 

،   بـــــدو أن ســـــقمل ملاملـــــة 2013األمـــــم املتحـــــدة للملقلـــــة االيقنياـــــيق  ال ـــــادا ض شـــــبان/قزا ر 
،  45ااألطلال ال  ن  تلرلقن لناـا  اتعتقـال اللاـكرل هـق أمـر واسـض النمـا  ومن جـ  ومؤساـ  

ااتلـــــا  ملـــــدل احتجـــــا  األطلـــــال أمـــــر ماـــــ  للقلـــــا. وتشـــــ  إح ـــــاملاع ألت ـــــا إحـــــد  واأع أن 

__________ 

 .2015شبان/قزا ر  26وإلالة ملقنة دولية ض  30عن  امل أت خنلا ض ازة ، بيان مش    ادا   41ا 
 2منامـــة بتاـــليم،  مللقمـــاع إح ـــايية عـــن الللاـــمينيت ا تجـــز ن لـــد   ـــقاع األمـــن انســـراييلية . ُنشـــرع ض   42ا 

. وت  شــمل هــ ا الــر م الللاــمينيت ا تجــز ن ض مراقــا الاــجقن باــبمل وجــقدهم 2015د اــمز إلــانقن األول/
 قاة ا  مشروعة.ض إسراييل ب 

 أع   . 31انار املرقا املقد  من إسراييل اافاشية   43ا 
 2ُنشـــرع ض  منامـــة بتاـــليم،  مللقمـــاع إح ـــايية عـــن الللاـــمينيت ا تجـــز ن لـــد   ـــقاع األمـــن انســـراييلية   44ا 

   .2015د امز إلانقن األول/
االقــــدس،  اللاــــكر ة انســــراييلية  م حاــــاع وتق ــــياعاألطلــــال ض الاـــجقن منامـــة األمــــم املتحــــدة للملقلــــة،   45ا 

  ، مقجز تنلي ل.2013شبان/قزا ر 
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اومليــــاع المقعيــــة إىل اســــتمراا تلــــر  األطلــــال ا تجــــز ن ملمااســــاع اتعتقــــال الليلــــ  والت د ــــد 
 .   46اوان  امل اوادل والللا 

 2 . وض 47ا، اُ ــــــ ع عــــــدة خمــــــقاع تشــــــر لية  ــــــاامة2015وض تشــــــر ن الاــــــاا/نققمز  -40
، ضضــــض مؤ تــــاا  تشــــر ن الاــــاا/نققمز، رإلــــرع و ااة ااااجيــــة انســــراييلية أن الكنياــــ  أجــــا   انقنــــاا 

للمراجلـــة بلـــد ثـــ   ســـنقاع،  ـــنل علـــ  عققبـــة الاـــجن ملـــدة ثـــ   ســـنقاع إلحـــد أدىن للـــ  ن 
، أجـــا  الكنياـــ  بلــــد 2015تشـــر ن الاـــاا/نققمز  25. وض  48ا ـــدانقن بت مـــة الرشـــا بافجـــااة

أوا إمكانيـــة  ـــدوا أحكـــا  بالاـــجن علـــ  األطلـــال دون الرابلـــة عشـــرة ض حالـــة إدانـــت م  ت ـــق  
 .   49ابت م تتللا باناهاظ، عل  أن تُنل   اللققبة عند بلقا م الرابلة عشرة

ــــة  2011أو ــــ  الاــــلماع انســــراييلية للمــــرة األوىل منــــ  إلــــانقن األول/د اــــمز  -41 بلمكاني
اال. وتلقـــ  املقـــرا ااـــاين مللقمـــاع بشـــأن ثـــ    ضـــا ا  ـــل ولـــض األطلـــال ض اتحتجـــا  اند

. وتشــ   50امــراهقت مــن القــدس الشــر ية   احتجــا هم مبقجــمل هــ   املمااســة دون  مــة أو حماإلمــة
، 2015ض تشــر ن األول/أإلتــقبر  انح ــاملاع إىل ولــض طلــل سخــر اهــن اتحتجــا  انداال أ ضــاا 

 .   51اماع حمددة عن ه   القضيةبالرام من أن املقرا اااين مل  تلا مللق 

للملــا    وتؤ ــد افكقمــة انســراييلية التق ــية التاليــة  لــمان أن  ــتم اتحتجــا  انداال وققــاا  -42
لما ــا  الــا نشــر ا منامــة إســراييلية اــ  حكقميــة، ققــد بلــق عــدد  الدوليــة فقــق  انناــان. ووققــاا 

__________ 

املاــايل املاــ ة للقلــا . إح ــاملاع  ايمــة علــ  شــ اداع  - أليــة ا ــد ا ــاإلم اللاــكر ة،  الرســم البيــاا املقــاان  46ا 
  .2015إلانقن األول/د امز   9اُنشرع ض 

، الــ ل  ــنل علـــ  2015متق / قليـــ   20ونــاي  املــ إلقا أعـــ   والــ ل اعتمــد ض بانلــاقة إىل تلــد ل القـــانقن ا  47ا 
أو أل أشـــيامل أخـــر  علـــ  مرإلبـــاع  ســـنة قـــا الـــ  ن  ـــدانقن بت مـــة الرشـــا بافجـــااة 20الاـــجن ملـــدة ت ـــل إىل 

 . الكنياــــ ،  الكنياــــ   قاقــــا علــــ  قــــر  71، اللقــــرة A/70/392متحرإلــــة بق ــــد التاــــبمل ض لــــرا ااناــــر 
   .2015متق / قلي   21د عل  الرشا بافجااة ، نشرة  حلية، عققباع أش

. 2015تشــر ن الاــاا/نققمز  2الكنياــ ،   قاقــا الكنياــ  علــ  قــر  عققبــاع أشــد علــ  الرشــا بافجــااة    48ا 
وجتدا انشااة إىل أن النل  ش  إىل أن اللققبة الق ق  ه   ـس عشـرة سـنة، علـ  الـرام  ـا واد سـابقاا بشـأن 

عامــاا علــ  اندانــة بت مــة الرشــا بافجــااة علــ  مرإلبــاع متحرإلــة، بق ــد التاــبمل ض  20عققبــة ت ــل إىل قــر  
الضرا ااملرجض الاابا . املق ض الشبك  لق ااة ااااجيـة  ـرب  النشـرة ال ـحلية بــ  بيـان جملـس الـق اامل األمـ  بشـأن 

تــــداب  مكاقحــــة الرشــــا بافجــــااة ض القــــدس ، و تنــــاول 2015أ لقل/ســــبتمز  24ال ــــادا ض  الرشــــا بافجــــااة 
 الشر ية.

قــر  عققبــة الاــجن علــ  الق ــر دون ســن الرابلــة عشــرة الــ  ن  اعتمــد الكنياــ  ض القــراملة األوىل الكنياــ ،    49ا 
. و شـــ  البيـــان ال ـــحل  إىل إبقـــامل الق ـــر ض  بيـــقع 2015تشـــر ن الاـــاا/نققمز  25،  أد نـــقا بت مـــة اناهـــاظ

 ل  إىل حت بلقا م الان الا تامت بلاساهلم إىل الاجن.ذ  ة لمطلا
قلاــــمت،  ولــــض ث ثــــة مــــراهقت مــــن القــــدس الشــــر ية ض اتحتجــــا   -املنامــــة الدوليــــة للــــدقا  عــــن األطلــــال   50ا 

 .2015تشر ن األول/أإلتقبر  27انداال ، 
 .2015مرإلز ا د ا اإلم اللاكر ة، نشرة إخباا ة، تشر ن الااا/نققمز   51ا 
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ـــــد اتحتجـــــا  انداال  ـــــقبر شف ـــــاا ض  429الللاـــــمينيت  ي ـــــة تشـــــر ن األول/أإلت .  52ا2015اا 
ــــ  إت ض حــــاتع اســــتانايية وأل  ــــر قــــ ة  و ؤإلــــد املقــــرا ااــــاين أن اتحتجــــا  انداال ت ُ اــــمت ب

      إىل أدلــة االبــاا   كنــة. و ــر  أن احتجــا  املئــاع مــن الللاــمينيت، مبــن قــي م أطلــال حاليــاا، اســتناداا 
           ر  ابلــــة للتجد ــــد إىل أجــــل اــــ  ماــــم ، هــــق أمــــر مــــا تكــــقن ســــر ة، وللــــ اع ت ــــل إىل ســــتة أشــــ 

ت  تاــــــا مــــــض امللــــــا   الدوليــــــة فقــــــق  انناــــــان. و نب ــــــ  أن  ــــــتمكن املشــــــتب  ض ااتكــــــاهبم هــــــ   
املفاللـــــاع مـــــن الـــــدقا  عـــــن أنلاـــــ م والملـــــن ض  انقنيـــــة اتحتجـــــا . واـــــمل أن تاـــــر  افكقمـــــة 

 اتحتجا  انداال أو انقرا  عن م. انسراييلية ض تقجي  الت م إىل األشفاين اهن
 

    المساءلة -دال  
 
  حـــمل املقـــرا ااـــاين أن إســـراييل تؤ ـــد التق ـــية التاليـــة  مكاقحـــة انقـــ ع مـــن اللقـــاظ  -43

بــلجرامل حتقيقــاع ســر لة وشــاملة وحما ــدة ض أيــض ادعــاملاع انت اإلــاع حقــق  انناــان، مبــا ض رلــم 
             ،A/HRC/25/15عنـــــدما تتللـــــا هـــــ   اتدعـــــاملاع بـــــأقراد مـــــن  ـــــقاع األمـــــن أو املاـــــتقطنت ااناـــــر 

 . ومــــــض رلـــــم، ت  ــــــزال هنـــــا   لــــــا إ امل 35، اللقـــــرة A/HRC/25/15/Add.1، و66-136للقـــــرة ا
               اســــــتمراا عـــــــد  املاــــــامللة بشـــــــكل عــــــا  علـــــــ  اتنت اإلــــــاع واوـــــــرايم املرتكبــــــة لـــــــد الللاـــــــمينيت 

 ، اللر  ااامس . A/70/392اانار 

                متـــــق / 31بالضـــــلة ال ربيـــــة ض و لـــــد افر ـــــا املتلمـــــد ملنـــــزل إحـــــد  األســـــر ض  ر ـــــة دومـــــا  -44
حالة امز ة تقلـت عـد  املاـامللة عـن  تـل الللاـمينيت، مبـا ض رلـم ض حـاتع  شـتب   2015 قلي  

ــــــــا  ااســــــــ ا املاــــــــتقطنقن ااناــــــــر  ــــــــق ال ــــــــدا  حتــــــــ  أعمــــــــال اللن                   ،A/70/392بشــــــــدة ض أاــــــــا تن
، أعــرظ مناــا األمــم املتحــدة ااــاين للمليــة 2015مز إلــانقن األول/د اــ  2وض .  53ا 47اللقــرة 

الاــ   ض الشــر  األوســ  واملماــل الشف ــ  لممــت اللــا  إىل منامــة التحر ــر الللاــمينية والاــلمة 
ـــة إىل اللدالـــة . وض  54االللاـــمينية عـــن أســـل  إ امل بـــ مل التقـــد  ا ـــر  ض تقـــد  اونـــاة ض هـــ   افال

ااـاين إىل واود تقـاا ر ض وسـاي  إعـ   إسـراييلية عـن  ـدوا إدانـة  ضـية بـاا ة أخـر ،  شـ  املقـرا 
 2014قـا اثنـت مـن املشـتب  ض ااتكاهبمـا جر ـة  تـل ض متق / قليـ   2015ض تشر ن الاـاا/نققمز 

__________ 

 2منامـــة بتاـــليم،  مللقمـــاع إح ـــايية عـــن الللاـــمينيت ا تجـــز ن لـــد   ـــقاع األمـــن انســـراييلية  اُنشـــرع ض   52ا 
  .2015د امز إلانقن األول/

 لـث   ـد علـ  اهلـدومل ولـب  الـنلس  البيـان ال ـحل  مللـق  األمـم املتحـدة الاـام  فقـق  انناـان انار أ ضاا   53ا 
   .2015تشر ن األول/أإلتقبر  8ت اعد اللنق املمي  ،  ض الضلة ال ربية ض خضم

بيــان أدىل بــ  مناــا األمــم املتحــدة ااــاين للمليــة الاــ   ض الشــر  األوســ ، نيكــقتل م د نــقف، بشــأن حالــة   54ا 
   .2015إلانقن األول/د امز   2أسرة الدوابشة، القدس، 
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             عامـاا. ورإلـر أن إدانـة املـت م الريياـ  الاالـث  16ااض لحيت ا الملل حممـد خضـ  البـالق مـن اللمـر 
 .   55ا تزال بانتااا إجرامل تقييم الممل النلا ت

اسـتمراا أعمـال اللنـق  2015ملا رإلر  مكتمل تناـيا الشـؤون انناـانية، شـ د عـا   ووققاا  -45
إ ـــابة اثنــــت مـــن الللاــــمينيت وو ــــق    قن انســــراييليقن مبلـــدل بلــــق متقســــمالـــا  رتكب ــــا املاـــتقطن

ت ض إلـــل أســـبق . وأبـــر  املكتـــمل   ـــادة يث ثـــة حـــقاد  تتللـــا بلفـــا  ألـــراا مبمتلكـــاع الللاـــمين
ملحقظـــــة ض أعمـــــال اللنـــــق املبلـــــق عن ـــــا ض االيـــــل ولـــــقاحي ا ض تشـــــر ن األول/أإلتـــــقبر وتشـــــر ن 

          مل ض إ ـــــابة قلاـــــمينيت تاـــــب هجقمـــــاا  61، حيـــــث بلـــــق عـــــدد اتعتـــــداملاع 2015الاـــــاا/نققمز 
 .   56اأو إفا  ألراا مبمتلكا م

ض تلز ـــــز الشـــــلقا بـــــانق ع مـــــن اللقـــــاظ علـــــ  اوـــــرايم املرتكبـــــة لـــــد  ومـــــا أســـــ م أ ضـــــاا  -46
الللاـــمينيت، حـــاتع  تـــل الللاـــمينيت علـــ  أ ـــدل  ـــقاع األمـــن انســـراييلية وعـــد  التحقيـــا قي ـــا 

 2015ملللقمــاع  ــاداة ض إلــانقن األول/د اــمز  جــمل. ووققــاا وم حقــة مرتكبي ــا علــ  النحــق القا
عــــن منامــــة إســــراييلية اــــ  حكقميــــة، تكــــقن ملــــدتع اندانــــة متدنيــــة حــــ  عنــــدما تتــــقىل شـــــلبة 
التحقيقــــاع اوناييــــة ض الشـــــرطة اللاــــكر ة انســـــراييلية التحقيقــــاع اوناييــــة ض اوـــــرايم الــــا  ـُــــزعم 

ض املايـــة ققـــ  مـــن التحقيقـــاع  3د الللاـــمينيت   ُـــ إلر أن ت لـــيااتكاهبـــا مـــن  بـــل جنـــقد إســـراييل
. وســـقف  تضـــمن اللـــر   57ااوناييـــة أقضـــ  إىل تقجيـــ  ا امـــاع خـــ ل الاـــنقاع اامـــس املالـــية

بـــامل املز ـــد مـــن التلا ـــيل بشـــأن دواعـــ  القلـــا املتللقـــة بلـــد  املاـــامللة علـــ  اتنت اإلـــاع  -ااـــامس 
 اللر  ااامس .، A/70/39ا 2014اييلية ض ازة ض عا  املزعقمة خ ل اللملية اللاكر ة انسر 

و كـــــرا املقـــــرا ااـــــاين تأإليـــــد أن اعـــــاتع البال ـــــة األعيـــــة الـــــا  نب ـــــ  ملاوت ـــــا تشـــــمل  -47
املاتقطناع واف اا والاـجنامل وا تجـز ن الللاـمينيت واملاـامللة، ولـث إسـراييل علـ  ا ـار تـداب  

 املاتمرة ض األاال  الللامينية ا تلة.  ملمقسة من أجل ملاوة اتنت اإلاع
  

حالت النتهاكات الم عومة التي أثيرت مع إسرائيل فري الرسرائل الصرادرة  -خامساا  
 عن اإلجراءات ال االة

 
، وجـــ  املقـــرا 2015وحـــ  اا ـــة تشـــر ن الاـــاا/نققمز  2014ض اللـــ ة مـــن حز ران/ قنيـــ   -48

نــــــداملاع عاجلــــــة مشــــــ إلة  إىل افكقمــــــة انســــــراييلية،  اســــــايل ااســــــايل ادعــــــاملاع أو 10ااــــــاين 
__________ 

 30، هـراتز،  خضـ و وتلليـا إدانـة املـت م الريياـ  أبـقن  هاسقن،  حمكمة تد ن شف ـت بااتكـاظ جر ـة  تـل   55ا 
 .2015تشر ن الااا/نققمز 

  4 ، 2015تشـــر ن الاـــاا/نققمز  30-24مكتــمل تناـــيا الشـــؤون انناـــانية،  التقر ـــر املتللــا قما ـــة املـــدنيت    56ا 
 . 3 ين ، 2015تشر ن الااا/نققمز  -، و نشرة الشؤون انناانية 2015إلانقن األول/د امز 

د ـــن،  ـــحيلة بيانـــاع،  إنلـــار القـــانقن علـــ  جنــقد جـــيش الـــدقا  انســـراييل  املشـــتب  ض  يـــام م بلفـــا   - ــيش   57ا 
 .2015 ، إلانقن األول/د امز 2014الضرا بالللامينيت  األا ا  ااا ة بلا  
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تضـــمن  ادعـــاملاع تتللـــا بانت ـــا  القـــانقن الـــدوا فقـــق  انناـــان والقـــانقن الـــدوا انناـــاا مـــن 
جانــــمل الاــــلماع انســــراييلية. و اــــل  املقــــرا ااــــاين مــــن خــــ ل هــــ   الرســــايل إىل التــــدخل ض 

 تللــا بتشــر لاع وسياســاع و ااســاع افكقمــة قيمــا  حــاتع قرد ــة وإثــااة أوجــ   لــا أوســض نما ــاا 
 انسراييلية الا تلض  إىل انت اإلاع فقق  انناان ض األاال  الللامينية ا تلة. 

علـــ  واحـــدة مـــن إلـــل ثـــ    مقلـــقعياا  ،  ـــدم  افكقمـــة انســـراييلية اداا 2014وض عـــا   -49
، ادع 2015ن الاـــاا/نققمز اســـايل بُلاـــ  خـــ ل الن ـــق الاـــاا مـــن اللـــا . وقلـــقل اا ـــة تشـــر 

 حكقمة إسراييل عل  اثنتت من أ ل سبض اسايل.

وإلانــ  اثنتـــان مـــن الرســايل اللشـــر الـــا بلا ــا تتللقـــان بأســـرة قلاــمينية ض القـــدس الشـــر ية  -50
م ددة بانخ مل القارلو واسالة واحـدة بشـأن انخـ مل القاـرل وال حيـل القاـرل عتملـاع البـدو 

ةو واسـالتان بشــأن اتنت اإلـاع املزعقمــة لـد املــداقلت عـن حقــق  انناـانو واإلــزع ض الضـلة ال ربيــ
اســـالتان علـــ  ادعـــاملاع اتســـتفدا  امللـــرن للقـــقة مـــن جانـــمل  ـــقاع األمـــن انســـراييليةو وتناولـــ  
اســالة واحــدة التمــقااع التشــر لية الــا متــس حقــق  انناــان للللاــمينيت ا تجــز ن والاــجنامل لــد  

التان بشـــأن اتنت اإلـــاع املزعقمـــة ملبـــاد  القـــانقن الـــدوا انناـــاا ض اهلجمـــاع الـــا إســـراييلو واســـ
 .  2014و ل  خ ل اللملية اللاكر ة انسراييلية ض ازة ض متق / قلي  وسظ/أاامس 

 
        ال رقية القدس فيها بما الغربية، الضفة -أل   

 
  الضـــ   املمــــااس 68-61، اللقـــراع A/70/392تقـــاا ر ســـابقة اتنـــاول املقـــرا ااـــاين ض  -51

عل  الللامينيت ض القدس الشر ية ا تلـة مـن أجـل إجبـااهم علـ  م ادا ـا. و ـرتب  رلـم بالنشـان 
اتســـتيماا والاياســـة القالـــحة الـــا تنت ج ـــا حكقمـــة إســـراييل ض القـــدس مـــن أجـــل إاـــاد ترإليبـــة 

ز مـــن عـــدد الاــكان الللاـــمينيت بناـــبة حمـــددة. وإىل جانـــمل ســكانية  كـــقن عـــدد الي ـــقد قي ــا أإلـــ
       ، 58اأن مد نـــة القـــدس بأإلمل ـــا هـــ  عا ـــمة نســـراييل 1980إعـــ ن القـــانقن انســـراييل  ض عـــا  

   بــــت  رلــــم 1980ا478و  1980ا476ن الــــدوا ا ـــراااع جملــــس األمـــن مبـــا  تنــــاق مـــض القــــانق 
 نيت ض الليش ض القدس الشر ية.خللية اتع ا  املاتمر عل  حا الللامي

، أاســل املقــرا ااــاين واملقــرا ااــاين امللــ  بالاــكن 2015تشــر ن الاــاا/نققمز  20وض  -52
ال يــا إللن ــر مــن عنا ــر افــا ض ماــتق  مليشــ  تيــا، وافــا ض عــد  التمييــز ض هــ ا الاــيا ، 

 التمتــض ض إناــان إلــل قــا امللــ  ااــاين واملقــرا واملقــرا ااــاين امللــ  باســتق ل القضــاة وا ــامت، 
              انســــراييلية افكقمــــة إىل عــــاج ا  نــــداملا  واللقليــــة، البدنيــــة ال ــــحة مــــن بلقاــــ   كــــن ماــــتق  بــــأعل 
                   ، القضـــــــيةA/HRC/31/79مل القاـــــــرل ألســـــــرة قلاـــــــمينية ض القـــــــدس الشـــــــر ية ااناـــــــر انخـــــــ  لـــــــد

__________ 

  .1980القانقن األساس   القدس عا مة إسراييل ا  58ا 
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،  ـــدا أمـــر إخـــ مل لـــد أســـرة ايـــث  ـــمل لـــ  2014أ لقل/ســـبتمز وض .  59ا ISR 8/2015ا ـــم 
إىل املللقمـاع الـقاادة، إلانـ  الـدعق  الريياـية للمنامـة اتسـتيمانية الـا سـل   من منزهلا. واستناداا 

إىل إخـــ مل األســـرة تتماـــل ض أن األســـرة ققـــدع ولـــض افيـــا ة ا ميـــة ألاـــا هجـــرع املنـــزل. و ـــدا 
مـــن  بـــل  الـــية هـــ  نلاـــ ا مـــن املاـــتقطنت. وعقـــمل قشـــل طلـــمل  افكـــم ض القضـــية لـــد األســـرة

اتســتئناف، قــلن بقــامل هــ   األســرة املؤللــة مــن مثانيــة أشــفاين بيــن م طلــ ن ض املنــزل الــ ل ســكنق  
،  لتمـد علــ  مــنح م افـا ض تقــد  اسـتئناف سخــر. وض اضــقن رلـم، رإلــر أاــم 1953منـ  عــا  

، مبــا ض رلـم الرعا ــة ال ــحية. وتقلــت هــ   القضــية البيئــة مـا عــادوا  تمتلــقن بااــدماع اتجتماعيــة
الـــا  لـــيش قي ـــا الللاـــمينيقن ض القـــدس الشـــر ية ا تلـــة حتـــ  لـــ قن  ق ـــة مـــن جانـــمل منامـــاع 

املقـــرا ااـــاين  و أســـقت، وعـــد  وجـــقد حا ـــة  انقنيـــة مناســـبة للللاـــمينيت. ياملاـــتقطنت انســـراييل
 .  2015إلانقن األول/د امز   7و اسالة املتابلة ح  للد  تلق  اد عل  الرسالة األ لية أ

بُلاــ  إىل حكقمــة إســراييل  2014تشــر ن األول/أإلتــقبر  14وهنــا  اســالة أخــر  مؤاخــة  -53
مـــن املقـــرا ااـــاين امللـــ  بالاـــكن ال يـــا إللن ـــر مـــن عنا ـــر افـــا ض ماـــتق  مليشـــ  مناســـمل، 

اين امللــ  بــافا ض ال ــ امل، واملقــرا ااــاين امللــ  واملقــرا ااــاين امللــ  بــافقق  الاقاقيــة، واملقــرا ااــ
بقضــا ا األ ليــاع، وهــ  تتنــاول الشــقاال املتللقــة بتحرإلــاع الاــلماع انســراييلية الراميــة إىل إجبــاا 

، A/HRC/28/78الللاـــمينيت علـــ  م ـــاداة املقا ـــض راع األعيـــة اتســـ اتيجية اســـبا تنـــاول القضـــية، 
 . ومل  ــــرد أل اد علــــ  اســــالة املقــــرا ااــــاين الــــا 44-41راع ، اللقــــA/70/392اللــــر  ااــــامس، و

حـــث قي ـــا افكقمـــة انســـراييلية علـــ  و ـــق خمـــ  ال حيـــل القاـــرل عتملـــاع البـــدو املؤللـــة مـــن 
ستف البشــــر الــــ  ن  ليشــــقن ض اــــقا األادن وحمــــي  القــــدس الشــــر ية. وجــــرع عمليــــاع هــــد  ض 

ض  ر ـــــة الميبـــــة ض  مـــــ ، مالمـــــا جـــــر  مـــــؤخراا منـــــاطا بلـــــن اعتملـــــاع ا ليـــــة املتضـــــراة مـــــن اا
وتقـــض بلـــن هـــ   اعتملـــاع ا ليـــة ض منمقـــة تقـــرا اتســـتلادة من ـــا ض .  60ا2015أ لقل/ســـبتمز 

             وبانلـــاقة إىل.   1تقســـيض املاـــتقطناع انســـراييلية، مبـــا ض رلـــم ض املنمقـــة امللروقـــة باســـم  هـــامل 
مـــا   تـــمل علـــ  هـــ   اامـــ  مـــن انت اإلـــاع فقـــق  انناـــان، مبـــا ض رلـــم افـــا ض الاـــكن، قـــلن 

مــن اتلا يــة جنيــق الرابلــة حتاــر علــ  الاــلمة القايمــة بــاتحت ل تنليــ  عمليــاع ترحيــل  49املــادة 
 اـــرل أـــاع  أو قـــردل لمشـــفاين ا ميـــت، إلمـــا حتاـــر علـــ  إســـراييل نقـــل ســـكااا إىل األاالـــ  

. وُضشــ  أن  ــؤدل تنليــ  هــ   اامــة إىل   ــادة عــزل القــدس الشــر ية عــن بقيــة الضــلة ال ربيــة، ا تلــة
 وتقق ن القحدة ال ابية لماال  الللامينية ا تلة. 

و ضـــــملض الللاـــــمينيقن املـــــداقلقن عـــــن حقـــــق  انناـــــان بـــــدوا حاســـــم ض تقثيـــــا مـــــزاعم  -54
ااســاع اتحــت ل، وإلاــ اا مــا  تلرلــقن اتنت اإلــاع و نامــقن احتجاجــاع ســلمية لــد سياســاع و 

__________ 

 ، شـــاا  ض تقـــد  ا املقـــرا ااـــاين امللـــ  بالاـــكن ال يـــا إللن ـــر مـــن ISR 1/2015القضـــية ا ـــم اســـالة مشـــ إلة ا  59ا 
باســـتق ل القضـــاة وا ـــامت، ســـبا تقـــد  ا إىل  عنا ـــر افـــا ض ماـــتق  مليشـــ  مناســـمل واملقـــرا ااـــاين امللـــن

 .66، اللقرة A/70/392حكقمة إسراييل بشأن القضية 
 . 14 ، ين 2015تشر ن األول/أإلتقبر  -ة،  نشرة الشؤون انناانية مكتمل تنايا الشؤون اننااني  60ا 
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ألقلـال ترمــ  إىل عر لــة عمل ــم ومضــا قاع و د ـداع وأعمــال انتقاميــة وانت اإلــاع تشــمل حقــق  م 
مــــن الل ــــد الــــدوا ااــــاين بــــافقق  املدنيــــة والاياســــية الــــا  21و 19و 9املكلقلـــة مبقجــــمل املــــقاد 

بـــ  وافر ـــة ض التجمـــض الاـــلم . ومنـــ  تكلـــل افـــا ض افر ـــة واألمـــن الشف ـــ  وحر ـــة الـــرأل والتل
، تلقــ  املقــرا ااــاين تقــاا ر أإلاــر  ــا هــق ملتــاد عــن مضــا قة 2015بدا ــة ت ــاعد اللنــق ض عــا  

 املداقلت عن حقق  انناان و د دهم وعر لة عمل م. 

  ISR 11/2014االقضـــــية ا ـــــم  2015إلــــانقن الااا/ نـــــا ر   27وض اســــالة مشـــــ إلة مؤاخـــــة  -55
ـــة املـــداقلت عـــن  مقدمـــة مـــن اللر ـــا اللامـــل امللـــ  باتحتجـــا  التلاـــل ، واملقـــرا ااـــاين امللـــ  قال

 بتلز ـــز امللـــ  ااـــاين واملقـــرا حقـــق  انناـــان، واملقـــرا ااـــاين امللـــ  باســـتق ل القضـــاة وا ـــامت،
وتكــق ن  ملقــرا ااــاين امللــ  بــافا ض حر ــة التجمــض الاــلم وا والتلبــ ، الــرأل حر ــة ض افــا وحا ــة

             اومليــــــاع، أثــــــاا املقــــــرا ااــــــاين حالــــــة اعتقــــــال تلاــــــل  مزعــــــق  واحتمــــــال و ــــــق  حالــــــة اعتقــــــال 
           تلاـــــل  وشـــــيم ألحـــــد املـــــداقلت عـــــن حقـــــق  انناـــــان، وأعـــــرظ عـــــن  لقـــــ  إ امل اســـــتفدا  ناـــــا  

               حتجــــــا  ســــــلم  ا ـــــاإلم اللاــــــكر ة ض إســــــراييل  اإلمــــــة الللاــــــمينيت. وتتللـــــا الق ــــــايض بتناــــــيم ا
أمــا  ســـجن  عــققر  انســـراييل  ض الضــلة ال ربيـــة ا تلــة. وجـــرل اعتقــال عبـــد  2012ض أ اا/مــا ق 

اهلل أبق احة بابمل و قق  أما  جراقاع إسراييلية ض حماولـة ملنـض  ـقاع األمـن مـن ولـض حـقاجز علـ  
مشــااإلت  الاــلمية ض ملاــكر  المر ــا. ومــض رلــم، وج ــ  إليــ  الــت م بلــد أشــ ر مــن رلــم باــبمل

لــد ماــتقطناع ذمــ  هلــا ض  2013الــ ل نُاــم ض إلــانقن الااا/ نــا ر ‘ بــاظ الشــمس‘احتجــا  
، أد ــن بت مــة  اعــ ا  جنــدل أثنــامل  يامــ  بتأد ــة 2014الضــلة ال ربيــة. وض تشــر ن األول/أإلتــقبر 

أن اللمليـــــة   61ا2015سراا/مـــــااس  10عملـــــ  . ورإلـــــرع الاـــــلماع انســـــراييلية ض ادهـــــا املـــــؤا  
القضـايية الـا أدع إىل إدانـة الاـيد أبــق احـة اسـتقق  ملـا   حقــق  انناـان، مبـا ض رلـم افــا ض 
ا اإلمــــة اللادلــــة والضــــماناع املتللقــــة مبراعــــاة األ ــــقل القانقنيــــة. ومل تتمــــر  الاــــلماع تدعــــامل أن 

ــــة ســــلمية أخــــر  ــــ  مل تــــأع إت بلــــد مشــــااإلت  ض عملي  ، ومل تبــــت  الاــــلماع ات امــــاع املقج ــــة إلي
التــداب  الــا ا ــ ع لضــمان متكــت املــداقلت الللاــمينيت عــن حقــق  انناــان مــن اللمــل ض بيئــة 

، 2015مقاتيـــــة للمل ـــــم املشـــــرو  دون خـــــقف مـــــن امل حقـــــة والتجـــــر . وض تشـــــر ن الاـــــاا/نققمز 
حـة لـد حكـم الاـجن أقادع منامة الللق الدولية برقن طلمل اتسـتئناف املقـد  مـن الاـيد أبـق ا 

مـــض و ـــق التنليـــ  ملـــدة أابلـــة أشـــ ر وال رامـــة، ورإلـــر أن القالـــ  اللاـــكرل  ـــرض  ـــاي ا إنـــ    نب ـــ  
   . 62اتقليل حاس مقد  اتستئناف خ ل الانقاع املقبلة 

 22وض اسـالة مشــ إلة مـض املقــرا ااـاين امللــ  قالــة املـداقلت عــن حقـق  انناــان مؤاخــة  -56
،   انعــراظ عــن القلــا إ امل التــداب  املتفــ ة لــد دامود ال ــقل، وهــق 2015تــقبر تشــر ن األول/أإل

مــداقض عــن حقــق  انناــان إلــان  لمــل ض منامــة قلاــمينية اــ  حكقميــة تلمــل ض جمــال ال ـــحة 
__________ 

 .https://spdb.ohchr.org/hrdb/29th/Israel_10.03.15_ (11.2014).pdfانار الراب    61ا 
منامــة الللــق الدوليــة، ا ــار إجــراملاع عاجلــة،  حمكمــة عاــكر ة تــرقن اتســتئناف املقــد  مــن أحــد الناشــمت ،   62ا 

 .2015ااا/نققمز تشر ن ال 19
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 . وض تشــــــــر ن ISR 7/2015، القضــــــــية ا ــــــــم A/HRC/31/79والتنميــــــــة ض القــــــــدس الشــــــــر ية ااناــــــــر 
أن الاــلماع انســراييلية منلتــ  مــن دخــقل القــدس دون إبــدامل أســباظ  ،  ُــدع 2014الاــاا/نققمز 

أو تقجي  أل  م. وققا انتقال  إىل الضـلة ال ربيـة ُمنـض مـن البقـامل قي ـا وإلـان عليـ  اتنتقـال إىل حيلـا، 
ض إســــراييل. وواد أن هــــ   اوــــزاملاع امللرولــــة مبقجــــمل أمــــر عاــــكرل إســــراييل  اســــتندع إىل أدلــــة 

اــتحيل عليــ  الــدقا  عــن نلاــ ، إر ت ضضــض األمــر اللاــكرل ملراجلــة  ضــايية. ســر ة، وإلــان مــن امل
وادعــــ  الاــــلماع انســــراييلية قيمــــا بلــــد عضــــق ت  ض افــــزظ الاياســــ   اوب ــــة الشــــلبية لتحر ــــر 

أن الاـــيد ال ـــقل  نـــق  مـــن الاـــلر إىل ااـــاا . و ـــد  قلاـــمت  الـــ ل حارتـــ  إســـراييل. ورإلـــر أ ضـــاا 
ووج ـــ  إليـــ   مـــة  اللضـــق ة ض أليـــة اـــ   انقنيـــة .  2015حز ران/ قنيـــ  ألقـــ  القـــبن عليـــ  ض 

وتضــمن  تيحــة ات ــا  املقج ــة لــد  أنشــمة اللــ   يــادة جــقتع علــ  املاــتقطناع انســراييلية 
واملشـــااإلة ض دوااع تدا بيـــة. و أســـق املقـــرا ااـــاين للـــد  تلقـــ  أل اد علـــ  الرســـالة مـــن حكقمـــة 

 إسراييل.

القلـــا املاـــتمر اتســـتفدا  امللـــرن للقـــقة مـــن جانـــمل  ـــقاع األمـــن انســـراييلية ومـــن دواعـــ   -57
، A/HRC/28/78الـــ ل  ز ـــد ض قـــ اع التـــقتر الشـــد د. ولقــــد ســـبا وأن  ـــد  املقـــرا ااـــاين ااناــــر 

  أعـدها مـض املقــرا ااـاين امللــ  بتلز ـز وحا ــة ISR 8/2014  اسـالة مشــ إلة االقضـية ا ــم 47اللقـرة 
لـــرأل والتلبـــ ، واملقـــرا ااـــاين امللـــ  بـــافا ض حر ـــة التجمـــض الاـــلم  وض تكـــق ن افـــا ض حر ـــة ا

اومليـاع، واملقـرا ااــاين امللـ  قالـة املــداقلت عـن حقــق  انناـان، واملقـرا ااــاين امللـ  قــاتع 
 12، و ــد تناولــ  الرســالة اد إســراييل املــؤا  انعــدا  خــاا  القضــامل أو بــلجراملاع مــقجزة أو تلاــلاا 

، الشـــقاال 2014سظ/أااـــمس  21وتناولـــ  الرســـالة، املؤاخـــة .  63ا2014شـــر ن الاـــاا/نققمز ت
املتللقـــة باتســـتفدا  امللـــرن للقـــقة ض  ضـــية مقتـــل ث ثـــة متاـــاهر ن ســـلميت ض الضـــلة ال ربيـــة عنـــد 

 استفدا  ال خ ة افي ة من جانمل  قاع األمن انسراييلية.

قــــرا ااــــاين امللــــ  قــــاتع انعــــدا  خــــاا  القضــــامل أو وض اســــالة مشــــ إلة أعــــدها مــــض امل -58
، أعـــرظ املقـــرا ااـــاين عـــن 2015تشـــر ن األول/أإلتـــقبر  22مؤاخـــة  بـــلجراملاع مـــقجزة أو تلاـــلاا 

، مبــــا ض رلــــم هجمــــاع الللاــــمينيت، وإ امل إ ــــابة 2015 لقــــ  إ امل ت ــــاعد اللنــــق خــــ ل عــــا  
، القضـــية A/HRC/31/79راييلية ااناـــر ومقتـــل إلاـــ  مـــن الللاـــمينيت علـــ  أ ـــدل  ـــقاع األمـــن انســـ

 ، وتضــمن  الرســالة انعــراظ عــن القلــا إ امل اتســتفدا  القاســض النمــا  للــ خ ة ISR 6/2015ا ــم 
افيــة والر ــاين امللــدا املكاــق باملمــان لــد املتاــاهر ن الللاــمينيت ض أيــض ألــامل الضــلة ال ربيــة 

نيت املشـــــتب  ض  يـــــام م بتنليـــــ  هجمـــــاع لـــــد ا تلـــــة، مبـــــا قي ـــــا القـــــدس الشـــــر ية، و تـــــل الللاـــــمي
، دعـــــا املقـــــرا 2015تشـــــر ن الاـــــاا/نققمز  16انســـــراييليت. وض نشـــــرة  ـــــحلية مشـــــ إلة مؤاخـــــة 

ااــاين إىل جانــمل املقــرا ااــاين امللــ  قــاتع انعــدا  خــاا  نمــا  القضــامل أو بــلجراملاع مــقجزة 
واتمتاـــال ال ـــاا  للقـــانقن الـــدوا ،  ولـــض حـــد لللنـــق مـــن جانـــمل أيـــض األطـــراف  إىل أو تلاـــلاا 
__________ 

 .https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/Israel_12.11.14_(8.2014).pdf انار الراب   63ا 



  A/HRC/31/73 

 

24/28 GE.16-00283 

 

وحــث  الاــلماع علــ  إجــرامل حتقيقــاع ماــتقلة وشــاملة وققا ــة وحما ــدة ض أيــض افــاتع املشــتب  ض 
  . ومل  ــرد أل اد علــ  الرســالة  64اأاــا إعــداماع خــاا  نمــا  القضــامل أو بــلجراملاع مــقجزة أو تلاــلاا 

البلاــة الدايمــة نســراييل نشــرة  ــحلية  . ومــض رلــم، أ ــداع2015إلــانقن األول/د اــمز   7حــ  
اداا علـــ  النشـــرة ال ـــحلية ال ـــاداة عـــن املقـــرا ن ااا ـــت، اع لـــ  قي ـــا علـــ  ألـــة نقـــان من ـــا 
         انشـــــااة إىل اللنـــــق الـــــ ل لـــــد  ض ســـــيا  سياســـــاع و ااســـــاع اتحـــــت ل انســـــراييل  الـــــ ل 

 .   65اطال أمد 

أعـــدها مــض املقــرا ااــاين امللـــ  قــا إلــل إناـــان  2015متق / قليــ   24وض اســالة مؤاخــة  -59
ض التمتـــض بـــأعل  ماـــتق   كـــن بلقاـــ  مـــن ال ـــحة البدنيـــة واللقليـــة، واملقـــرا ااـــاين امللـــ  مباـــألة 
ين التل  مل وا   مـن لـروظ امللاملـة أو اللققبـة القاسـية أو ال إناـانية أو امل ينـة، حـث املقـرا ااـا

حكقمـــة إســـراييل علـــ  اتمتنـــا  عـــن تلـــد ل  ـــانقن الاـــجقن لكـــ   اـــمت بلـــر  عمليـــاع الت   ـــة 
 . ISR 3/2015، القضـــية A/HRC/31/79بـــانإلرا  للاـــجنامل وا تجـــز ن املضـــربت عـــن الملـــا  ااناـــر 

وألـــح  الرســـالة أن هـــ   امللاملـــة  ـــد تشـــكل انت اإلـــاا للحاـــر امللـــرو  ب ـــقاة تامـــة واـــ   ابلـــة 
 2علـــ  التلـــ  مل واـــ   مـــن لـــروظ ســـقمل امللاملـــة، علـــ  اـــراا مـــا واد ض أحكـــا  املـــادتت  للتقييـــد

            مـــن اتلا يـــة مناهضـــة التلـــ  مل واـــ   مـــن لـــروظ امللاملـــة أو اللققبـــة القاســـية أو ال إناـــانية  16و
ــــة. وض  ل ادهــــا الــــ ل أشــــااع قيــــ  إىل أن ي ــــدم  إســــراي،  66ا2015سظ/أااــــمس  14أو امل ين

ام وحق ـــم ض اتحتجــــا  اانقن لـــرين علـــ  حتقيــــا تـــقا ن بـــت حر ـــة ت ــــرف الاـــجنامل ض أبـــدالقـــ
وماـؤولية الدولـة ض الاـ ر علـ  تـقق  الرعا ـة ال ــحية هلـم، وهـ  لـن تلجـأ إىل هـ   املمااســة إت ض 

 حاتع انلراظ عن الملا   ألارا  سياسية حمددة . 

لـــ  هـــ ا التلـــد ل، وأشـــااع إىل أن انلـــراظ عـــن واع لـــ  اومليـــة المبيـــة انســـراييلية ع -60
الملـــا  مل  تاـــبمل مـــن  بـــل ض وقـــاة أل ســـجت أو حمتجـــز ض إســـراييل. واأع أن الت   ـــة بـــانإلرا  
تضـــاه  التلـــ  مل، وخل ـــ  إىل أاـــا  مناقيـــة لمخ  يـــاع المبيـــة امللـــ ف هبـــا ض إســـراييل وأيـــض 

ألـــامل اللـــامل 
 30 ، ققـــد اعُتمـــد القـــانقن ض 70، اللقـــرة A/70/392 اناـــرا ســـابقاا  رإلـــر ومالمـــا.  67ا
. ومض رلـم، وض القضـية البـاا ة املتللقـة بـا تجز املضـرظ عـن الملـا  حممـد عـ ن 2015متق / قلي  

الـــ ل إلـــان لـــتص علـــ  ولـــل  ض اتحتجـــا  انداال،  بـــدو أن ســـلماع الاـــجن واج ـــ   ـــلقبة  

__________ 

نشـــرة  ـــحلية،  خـــزامل افقـــق  ض األمـــم املتحـــدة  لربـــقن عـــن بـــالق القلـــا إ امل اســـتمراا إاا ـــة الـــدمامل ض األاالـــ    64ا 
 .2015تشر ن الااا/نققمز  16الللامينية ا تلة ، 

تشــر ن  16 تلــرظ إســراييل عــن ال ــدمة واألســق اللميــا بشــأن النشــرة ال ــحلية ال ــاداة عــن املقــرا ااــاين ض   65ا 
 .2015تشر ن الااا/نققمز  17 ، نشرة  حلية، 2015الااا/نققمز 

ض األاالــ  ُأشــ  إىل أن الــرد الــقااد بشــأن هــ   القضــية أســق  اتعــ اف بالقت ــة املتللقــة قالــة حقــق  انناــان   66ا 
 .A/HRC/31/79 . انار1967الللامينية ا تلة من  عا  

 دليـل األطبـامل مللاملـة ا تجز ن/الاـجنامل املضـربت عـن الملـا  ، وا ـة الاياسـة اللامـة،  اوملية المبية انسراييلية،  67ا 
 .2014حز ران/ قني  



 A/HRC/31/73 
 

 

GE.16-00283 25/28 

 

.  68اد للقيــا  باللمليــة الــا  ــنل علي ــا القــانقنإلبــ ة ض اف ــقل علــ  م نيــت طبيــت علــ  اســتلدا
ت مـن حيـث املبـدأ علـ  القيـا  باللمليـة القاـر ة يو ا  املقـرا ااـاين علـ  اعـ ا  األطبـامل انسـراييل

   املن قين علي ا ض ه ا القانقن.
 

    غ ة -باء  
 
بلــــث املقــــرا ااــــاين اســــالتت تتللقــــان بادعــــامل و ــــق  انت اإلــــاع للقــــانقن الــــدوا انناــــاا  -61

. و ُــــــدم  2014خــــــ ل اللمليــــــة اللاــــــكر ة انســــــراييلية ض اــــــزة ض متق / قليــــــ  وسظ/أااــــــمس 
الرســـالتان إىل حكقمـــة إســـراييل ب ـــر  إثـــااة ماـــألة اتقتقـــاا اللـــا  منـــ  أمـــد طق ـــل للماـــامللة عـــن 

راييلية للقـــانقن الـــدوا انناـــاا والقـــانقن الـــدوا فقـــق  انناـــان. و لـــرظ املقـــرا اتنت اإلـــاع انســـ
 اااين عن أسل  للد  اد إسراييل عل  هاتت الرسالتت. 

الــــا أعــــدها مبشــــااإلة املقــــرا  2014سظ/أااــــمس  20والرســــالة املشــــ إلة األوىل املؤاخــــة  -62
                 االقضــــــية ا ــــــم ملاع مــــــقجزة أو تلاــــــلاا ااــــــاين امللــــــ  قــــــاتع انعــــــدا  خــــــاا  القضــــــامل أو بــــــلجرا

ISR 9/2014 شـــن هجمـــاع عشـــقايية أو اـــ  متناســـبة  بادعـــامل ، تناولـــ  أابـــض حـــاتع امز ـــة تتللـــا
تاـــــبب  ض مقتـــــل عـــــدد مـــــن املـــــدنيت الللاـــــمينيت، بيـــــن م أطلـــــال اســـــبا انبـــــ   عن ـــــا، اناـــــر 

A/HRC/28/78 أن املــــدع  اللــــا  2015ز ران/ قنيـــ   . وجــــامل ض حتـــد ث  ــــدا ض ح24، اللقـــرة ،
اللاـــكرل انســـراييل  أمـــر بـــلجرامل حتقيـــا جنـــاي  ض واحـــدة مـــن هـــ   افـــاتع حيـــث أشـــاا إىل أن 
  النتــايص الق ايليــة ... تبــت  وجــقد أســباظ تــدعق ل شــتبا  ب ــقاة ملققلــة ض أن اهلجــق  مل  نلــ  وققــاا 

. و نمبــــا رلــــم علــــ  حادثــــة  69اانســــراييل للققاعــــد وانجــــراملاع امللمــــقل هبــــا  ض جــــيش الــــدقا  
علــ  منتجــض ســاحل  ض خــان  ــقنس وتاــبمل ض  2014متق / قليــ   9اهلجــق  اوــقل الــ ل و ــض ض 

قتيــان، بيــن م أابلــة مــراهقت، إلــانقا  تــابلقن إحــد  مباا ــاع إلــأس اللــامل لكــرة القــد . ومل  9مقتــل 
را  اللاـــكر ة. ومل تقـــد  مللقمـــاع  كـــن هنـــا  أل دليـــل  شـــ  إىل أن املق ـــض إلـــان  اـــتفد  لماـــ

 .2015إلانقن األول/د امز   7إلاقية حمد ثة ح  

مبشــااإلة املقــرا ااــاين امللــ   2015حز ران/ قنيــ   11وُ ــدم  الرســالة املشــ إلة الاانيــة ض  -63
قــا إلــل إناــان ض التمتــض بــأعل  ماــتق   كــن بلقاــ  مــن ال ــحة البدنيــة واللقليــة، وإلانــ  بشــأن 

مزعقمة تتللا باـبض هجمـاع شـن ا جـيش الـدقا  انسـراييل  خـ ل اللمليـاع القتاليـة ض  انت اإلاع
علـ  مراقـا طبيـة ومـقظلت طبيـت،  ـا أسـلر عـن تـدم  مراقـا للرعا ـة ال ـحية ووقيـاع  2014عا  

__________ 

و منامــــة الللــــق الدوليــــة، ا ــــار 2015سظ/أااــــمس  16بشــــأن حممــــد عــــ ن، ُحــــدث  ض  منامــــة  الضــــم    68ا 
 .2015تشر ن الااا/نققمز  6إجراملاع عاجلة،  انقرا  عن ا ام  الللامي  حممد ع ن ، 

            أيض انشاااع إىل التحر اع والتحقيقاع انسراييلية قيما  تللا باللملية اللاكر ة انسراييلية ض ازة ض  69ا 
،   راااع املدع  http://www.law.idf.il/163-7353-en/Patzar.aspx علي ا عل  الراب  كن اط    2014عا  

اورف ‘اللا  اللاكرل لققاع الدقا  انسراييلية بشأن األحدا  اتستانايية الا  ُدع  حدوث ا خ ل عملية 
 حتد ااع . -‘ ال امد
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 . وبانلــــاقة إىل ISR 2/2015، القضــــية ا ــــم A/HRC/31/79وإ ــــاباع ض  ــــلقف املــــدنيت ااناــــر 
ــــد تــــأخ  وعر لــــة رلــــم، أثــــاا ا ملقــــرا ااــــاين ادعــــاملاع ملادهــــا أن جــــيش الــــدقا  انســــراييل  تلم 

عمليـــاع انجـــ مل المـــ . وأثـــ ع شـــقاال إ امل مـــزاعم عـــد  امتاـــال  ـــقاع جـــيش الـــدقا  انســـراييل  
ملبــاد  القــانقن الــدوا انناــاا، مبــا ض رلــم تــقق  حا ــة خا ــة للماتشــلياع واللــاملت ض افقــل 

 .   70اعن انت ا  افا ض ال حة الم ، قض ا 

و نت ز املقرا اااين هـ   اللر ـة لتقـد  مللقمـاع إلـاقية عـن حالـة مـن هـ ا القبيـل أثااهـا  -64
ض  خــ ل اللــر  الــ ل  دمــ  إىل جملــس حقــق  انناــان ض دواتــ  الاامنــة واللشــر ن، ووادع أ ضــاا 

ااناــــــر  21/1-قــــــق  انناــــــان دإبقــــــراا جملــــــس ح عمــــــ ا تقر ــــــر ونــــــة التحقيــــــا املاــــــتقلة املنشــــــأة 
A/HRC/29/CRP.4 وتتللـــا القضـــية ب ـــ  ض الاامنـــة مـــن اللمـــر إلـــان لـــاول اللـــراا 332، اللقـــرة . 

متق / قليـــ  قأ ـــيمل بشـــاية ض بمنـــ  أثنـــامل الق ـــق انســـراييل .  24مـــن منمقـــة خزاعـــة  ـــباض  ـــق  
بـــدامل أســـباظ ألإلاـــر مـــن وواد أن جـــيش الـــدقا  انســـراييل  تاـــبمل ض تـــأخ  انجـــ مل المـــ  دون إ

ثــ   ســاعاع بلــد إ ــابة ال ــ ، ب ا لــة تناــيا و ــقل طــا م انجــ مل المــ  مــض نقــان التلتــيش. 
وض إحـــد  نقـــان التلتـــيش، رإلـــر أنـــ  طُلـــمل إخـــرا  ال ـــ  ا تضـــر مـــن ســـيااة انســـلاف للاـــماض 

ـــــل أن   ـــــقض ال ـــــ   ب ـــــيش الاـــــيااة بقاســـــمة الكـــــ ظ. وت ـــــدقا  انســـــراييل  بتلت  ـــــل إىل وـــــيش ال
 املاتشل . وليس لد  املقرا اااين علم بلجرامل أل حتقيا ض ه   افالة. 

ــــــدقا   -65 ــــــا هبجمــــــاع شــــــن ا جــــــيش ال وتضــــــمن  الرســــــالة إلــــــ لم انت اإلــــــاع مزعقمــــــة تتلل
انســــراييل  علــــ  ماتشــــلياع وســــياااع إســــلاف ومــــقظلت طبيــــت. وتلرلــــ  ث ثــــة ماتشــــلياع 

قلــ  االيــة انســراييلية لتق ــ  افقــايا الناــر ض  ضــية هلجمــاع  األ  ــ  وبيــ  حــانقن والققــامل. وت
ــــ ل تلــــر  للــــدة هجمــــاع ض اللــــ ة مــــن  ــــ   23إىل  11ماتشــــل  الققــــامل ال و   2014متق / قلي

تــدم  . ومــض رلــم، مل جتــر حتقيقــاع ض ادعــامل أنــ  إلــان  اــتفد  لماــرا  اللاــكر ة. وتلقــ  املقــرا 
  ق ــض نطـــ   ال ـــقاا   علــ  ماـــاقة تبلـــد أإلاـــرااــاين مللقمـــاع تشـــ  ققــ  إىل احتمـــال وجـــقد م

م  من املاتشـل ، وعـد  وجـقد أل نشـان عاـكرل سخـر ض منمقـة املاتشـل . ورإلـرع  200من 
أن أيــــض الشــــ قد  21/1-بقــــراا جملــــس حقــــق  انناــــان دإ عمــــ ا ونــــة التحقيــــا املاــــتقلة املنشــــأة 

الـــ  ن أجـــرع مقـــاب ع مل ـــم، مبـــن قـــي م املقظلـــقن المبيـــقن، نلـــقا اســـتفدا  املاتشـــل  ألاـــرا  
 . وض اثنتـــت مـــن افـــاتع الـــا   477، اللقـــرة A/HRC/29/CRP.4عاـــكر ة  بـــل إخ يـــ  ااناـــر 

ل قــــتت الـــا شـــ دع م اأـــة ســـياااع إســـلاف ومــــقظلت طبيـــت،  بـــدو أن املـــدع  اللـــا  اللاـــكر 
التحقيقـــاع بلـــد  يـــا  سليـــة تق ـــ  افقـــايا بـــالنار قي مـــا. أمـــا افالـــة الاالاـــة، والـــا مل اـــر حتقيـــا 
بشـــأاا، قتتللـــا مبقتـــل طـــا م ســـيااة إســـلاف مـــن ث ثـــة أشـــفاين عنـــد تلرلـــ ا هلجـــق  مـــن جانـــمل 

__________ 

             اين بـــــافقق  ات ت ــــاد ة واتجتماعيـــــة والاقاقيـــــة، ، والل ــــد الـــــدوا ااــــ20-17اتلا يــــة جنيـــــق الرابلــــة، املـــــقاد   70ا 
   .12املادة 
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يرة جيش الدقا  انسـراييل  بينمـا إلانـ  ض طر ق ـا إىل إسـلاف م ـابت ض مق ـض تلـر  هلجـق  بمـا
 .   71ا2015إلانقن األول/د امز   7ب  طياا. ومل ترد مللقماع إلاقية بشأن ه   افاتع ح  

وتبــت  هـــ   افـــاتع جممقعــة مـــن سثـــاا سياســاع و ااســـاع اتحـــت ل ومــا  ت ـــل هبـــا مـــن  -66
نزاعـــاع علـــ  حيـــاة الللاـــمينيت. و كـــرا املقـــرا ااـــاين تأإليـــد لـــرواة   ـــادة افما ـــة الـــا  كلل ـــا 

قــــانقن الــــدوا فقــــق  انناــــان والقــــانقن الــــدوا انناــــاا للللاــــمينيت ض األاالــــ  الللاــــمينية ال
ــــــة. وت  تضــــــمن هــــــ ا التقر ــــــر الرســــــايل املقج ــــــة إىل حكقمــــــة إســــــراييل بلــــــد تشــــــر ن الاــــــاا/            ا تل

ا ـــة املقـــد  ، ولكن ـــا ســـ د ض التقر ـــر املتللـــا بالرســـايل ال ـــاداة عـــن انجـــراملاع اا2015نـــققمز 
 إىل اعلس ض دوات  الاانية والا ثت. 

  
 استإلتاجات وتواليات -سادساا  

 
ي رررررير المقررررررر ال ررررراح إلررررر  النتهاكرررررات الجيررررردة التوثيررررر  التررررري تعررررر ق لسياسرررررات  -67

وممارسات الحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسرطيإلية المحتلرة، ويررى أن ثمرة حاجرة ماسرة 
 إل  قيام المجتمع الدولي بتع ي  حماية السكان الفلسطيإليين. 

مرررة برررالحتالل، بات رررا  خطررروات ويررردعو الحكومرررة اإلسررررائيلية، بوالرررفها السرررلطة القائ -68
عملية لتإلفيذ الحماية، التي يإلص عليهرا القرانون الردولي، للسركان الفلسرطيإليين الرذين يعي رون 
تحررررح الحررررتالل. ويحررررى إسرررررائيل علرررر  أن تسررررتعرل، علرررر  وجرررر  ال صرررروح، التوالرررريات 

لعررام الررواردة فرري التقررارير المقدمررة إلرر  الجمعيررة العامررة ومجلررس حقرروق اإلنسرران مررن األمررين ا
والمفررول السررامي لحقرروق اإلنسرران والوليررات المسررتقلة ب ررحن تحسررين حالررة حقرروق اإلنسرران 

 في األراضي الفلسطيإلية المحتلة، بغرل تإلفيذ تلك التواليات. 

 A/HRC/28/78ويكررررر المقررررر ال ررراح تحكيرررد التوالررريات التررري سررر   تقرررديمها  ان رررر  -69
 ية المقدمة إل  حكومة إسرائيل:(، ويكرر الت ديد عل  التواليات التالA/70/392و

رفررع الحصررار المفرررول علرر  غرر ة، الررذق ي رركل عق ررة رئيسررية أمررام اإلعمررار،  اأ  
 ويإلطوق عل  انتهاك لحقوق اإلنسان وي كل عقوبة جماعية؛

وق  التوسع الستيطاني والك  عرن دردم ممتلكرات الفلسرطيإليين وعمليرات  اظ  
ق إلرر  الت ررريد القسرررق للفلسررطيإليين فرري الضررفة اإلخررالء القسرررق وسررائر األفعررال الترري ترر د

 الغربية، بما فيها القدس ال رقية؛

كفالررة المتثررال للم ررادس األساسررية المتعلقررة باسررت دام المررو فين المكلفررين  ا   
بإنفرررا  القررروانين للقررروة واألسرررلحة الإلاريرررة، وإجرررراء تحقيقرررات وافيرررة فررري حرررالت السرررت دام 

__________ 

اســـتُلم اد إســـراييل علـــ  الرســـايل عقـــمل اســـتكمال هـــ ا التقر ـــر. وســـقف  ـــدا  الـــرد ض التقر ـــر املتللـــا بالرســـايل   71ا 
 ال اداة عن انجراملاع ااا ة.
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األمررن اإلسرررائيلية، وفرري الدعرراءات المتعلقررة بررالعإل  الررذق المفرررل للقرروة مررن جانرر  قرروات 
 يمارس  المستوطإلون؛

ضررمان أن تفضرري التحقيقررات علرر  الصررعيد المحلرري إلرر  المسرراءلة، بمررا فرري  اد  
 لك عرن طرير  توسريع نطراق التحقيقرات لي رمل القررارات المت رذة علر  المسرتوى السياسري 

 ؛2014ة العسكرية في قطاع غ ة عام لتوجي  جيش الدفاع اإلسرائيلي خالل العملي

إنهرراء ممارسرررة الحتجرررا  اإلدارق واإلفررررال علرر  وجررر  السررررعة عرررن السرررجإلاء  اهـ  
 والمحتج ين الفلسطيإليين أو توجي  التهامات المتعلقة بهم، وب االة األطفال؛

القيررررام علرررر  وجرررر  السرررررعة بمضرررراعفة الجهررررود الراميررررة إلرررر  تإلفيررررذ توالرررريات  او  
ا يتعلرررر  باحتجرررا  األطفررررال، وعلررر  وجرررر  ال صررروح، ضررررمان عررردم احتجررررا  اليونيسررري  فيمررر

 األطفال إل كمال  أخير؛

 الك  عن التدابير المفرطة التي تعوق حريرة تإلقرل الفلسرطيإليين، والكر  فروراا  ا   
 عن ممارسة الهدم العقابي للمإلا ل؛ 

م التعررراون مرررع وليرررة المقررررر ال ررراح ومرررع أق ديألرررة مكلفرررة مرررن جانررر  األمررر اض  
المتحدة، عل  نحو ما دو مطلرو  مرن دولرة عضرو فري األمرم المتحردة، وتيسرير الوالرول إلر  

 األراضي الفلسطيإلية المحتلة.

 


