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 حقوق اإلنسان مجلس
 ثالثونوال الحاديةالدورة 
 من جدول األعمال  7و 2البندان 

لحقررروق اإلنسررران  التقريرررر السرررفوض لممررروم ادمرررس المتحررردة السرررام 
 وتقارير المموضية السامية وادمين العام 

    وادراض  العربية المحتلة ادخرى حالة حقوق اإلنسان ف  فلسطين
 12/1-ودإ 9/1-دإض مجلس حقوق اإلنسان تفميذ قرار    

  
           مموم ادمس المتحدة السام  لحقوق اإلنسانتقرير    

  

 موجز 
يف هـاا التريرـيي رطــفو ماـوم األمــم املتحـدة الطـامن ارــوض ا عطـان اللــو  عفـ  مطــا    

االســتاداا املاــيق لفرــوة وعمفحملــاغ الرتــ   ــ  وريّكــز عفــ   مثــ ة لفرفــا يف األلم الافطــاحملنحملة ا تفــة
والرحملـــو   ـــ   تعـــارإ وءســـا ة املعامفـــةوالواالحتجـــال التعطـــان وا  ال  والعرـــاجل اعمـــاعن الراعوعحملـــة 
الي حملطـحملة املعنحملـةي املطـوولة اع ـاغ مـن توصـحملاغ للـ  ج ـة ب عف  حيرة التعبـ   وتتـتم التريرـي املباحة

 وهن حلومة ءسيا حمل  والطفاة الافطاحملنحملة والطفااغ يف  زة 
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 مقدمة -أولا  
 
ملاــوم األمــم املتحــدة الطــامن ارــوض ا عطــان عــن  الثــامنالتريرــي الــدول  هــو  التريرــيهــاا  -١

            تشـــــــيرن الثـــــــا   ١الاـــــــ ة مـــــــن  ورغاـــــــنحالـــــــة حرـــــــوض ا عطـــــــان يف األلم الافطـــــــاحملنحملة ا تفـــــــةي 
    20١5تشيرن األول أكتوبي  3١ءىل  20١4عوفمرب 

عمفحملــة لصــد ارــوض ا عطــان ا ــاف  ءىل  أساســا   يوتطـتند املعفومــاغ الــوال ة يف هــاا التريرــي -2
يف ءطــال اــيال   رــوض ا عطــان يف األلم الافطــاحملنحملة ا تفــةالطــامحملة افماو ــحملة لامللتــإ املحملــدا  هبــا 

  ورتلـــــمن التريرـــــي أرلـــــا  معفومـــــاغ وفي ـــــا كحملاعـــــاغ ١ ١2-ءو  ١ 9-ءجمفـــــق حرـــــوض ا عطـــــان  
   أخيى تابعة لألمم املتحدة ومنظماغ    حلومحملة 

ـــــاالا ان مـــــ   -3  A/HRC/31/43األخـــــ ة  األمـــــا العـــــاا  ترـــــالريورنبغـــــن اـــــيا ة هـــــاا التريرـــــي ب
معفومــاغ ء ــافحملة ماحملــدة عــن الاــ ة املشــمولة  تــول الــ   ي(A/70/421و A/70/351و A/HRC/31/44و

ــــوال  يف اــــيال ا فــــق لاــــم  ــــالتريري  ووفرــــا  لفافــــإ ال ــــيم يف 25 29ب ــــيي رُع  ء ــــافة ءىل هــــاا الترير
 A/HRC/31/40/Add.1 )الــــا   نــــزا التوصــــحملاغ عنـــة التحرحملــــا املطــــترفة يف حــــال تناحملــــا عــــن  تريرـــي
  يف  زة بشأن النزا  2009لعاا يف  زة وبعثة األمم املتحدة لترصن اارا ا  20١4عاا شإ ع
بــــأن الاــــ ة املشــــمولة بــــالتريري  رــــوض ا عطــــانالطــــامحملة افماو ــــحملة لامللتــــإ املحملــــدا  وأفــــا   -4

ففطــاحملنحملا   مــن  95غ التااعــا  حــا ا  يف عــد  ا صــاباغ يف األلم الافطــاحملنحملة ا تفــةي ء  اُتــ  شــ د
ــــ  عشــــيون ءســــيا حملف ١ 489مــــن م  مــــن بحملــــن م  ١0 48١طاــــو ( وُجــــي   ١8بحملــــن م   حملا  طاــــو (  واُت
منـــاطا عفـــ  األاـــ  يف  (١ ففطـــاحملنحملا   74 عاـــاها ففطـــاحملنحملون  واُتـــ  هجمـــاغمـــن م يف  ١27وُجـــي  
    2007الغيبحملةي مبا يف  لك الردس الشياحملةي وهو أكرب عد  وفحملاغ منا عاا باللاة 

يف جممــــ  املطــــجد  الو ــــ  الرــــا مي تواصــــ  التــــوتي بشــــأن 20١4ويف تشــــيرن الثــــا  عوفمرب  -5
 اشــــتباكاغ( مــــ  واــــو  A/HRC/28/45الوثحملرــــة مــــن  57الارــــية األاصــــ  يف الرــــدس الشــــياحملة  اعظــــي 

ســا ه هــدو  عطــ ي برــن الو ــ  هشــا   20١4لــي م مــن أن النصــ  األول مــن عــاا متلــيلة  وعفــ  ا
 مااو اغ الطوا اليامحملة ءىل ءهنا  احتول طال أمده   تعّثيم  
ي أ ـيا مطـتوطنون ءسـيا حملفحملون النـال مبنـزل ففطـاحملي يف ايرـة  ومـا 20١5 همتول رولحمل 3١ويف  -٦

              اعظـــــي  شـــــ يا   ١8ا البـــــالا مـــــن العمـــــي يف حمافظـــــة عـــــابفقي مـــــا أســـــاي عـــــن مرتـــــ  لوجـــــا وطاف مـــــ
 وشـــــّد  عا ـــــإ األمـــــا العـــــاا لفشـــــوون الطحملاسحملــــــة عفــــــ   (A/HRC/31/43مـــــن الوثحملرـــــة  35الارـــــية 

 

__________ 

 مبن فحمل م ألبعة ففطاحملنحملا  من م طا ( اتف م مطتوطنون ءسيا حملفحملون  (١  
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            واــــ  يف ســــحملاض عرــــا مــــزمن يف ءعاــــا  مو ــــم لفرــــاعون يف اللــــاة الغيبحملــــةي وأ ــــا  أن  االعتــــدا أن 
الطحملاسـة الـ  تنت ج ـا ءسـيا حمل  منـا عرـو  يف جمـال  النـاجم عـنما مسح حبدوث هاا العن  هو اعـو 

  (2 أعشاة االستحملاان    الراعو 
بـــــــا  خاـــــــيةاعـــــــدلعا مواج ـــــــاغ  20١5واعتبـــــــالا  مـــــــن منتصـــــــ  شـــــــ ي أرفول ســـــــبتمرب  -7

هـــــاه  حـــــدةمـــــن ومـــــا لا  ففطـــــاحملنحملا واـــــواغ األمـــــن ا ســـــيا حملفحملة بشـــــأن جممـــــ  املطـــــجد األاصـــــ   
نحملا مـــن الرحملـــو  املايو ـــة عفـــ   خـــودم ءىل مدرنـــة الرـــدس الرد ـــةي ولرـــالة املواج ـــاغ افـــا الافطـــاحمل

جمموعــــاغ مــــن حيكــــة أمنــــا  جبــــ  ادحمللــــ  وألم ءســــيا حمل  ومطــــوولا ءســــيا حملفحملا كبــــال  ول ـــــم أن 
الطـــفااغ ا ســـيا حملفحملة عاـــا عاحملـــا  ااطعـــا  التااـــحملو لتغحملـــ  الو ـــ  الرـــا مي فرـــد لأى الافطـــاحملنحملون أن 

جمموعـاغ مـن الناشـاا الـارن رطـعون ءىل  مابااغ واملياباا ءىل ا مـ ي وهـايالها حظي  خول املي 
 ستازالرة  العمال اي من األأرفول سبتمرب ١3محارتهي وااتحاا اواغ األمن ا سيا حملفحملة لفمطجد يف 

بطـــيعة كبـــ ة يف كـــ   واشـــتباكاغواعتشـــي حـــال مـــن اال ـــاياجل اـــ  موجـــة احتجاجـــاغ  -8
ـــة   وواـــ  عـــد  كبـــ  مـــن عمفحملـــاغ الاعـــن وحمـــاوالغ طعـــن مزعومـــة عاـــاها األلم الافطـــاحملنحملة ا تف

 لوة يف  20١5شـــباجل ففطـــاحملنحملون كـــان اللثـــ  مـــن م أطاـــاال   وشـــ د شـــ ي تشـــيرن األول أكتـــوبي 
ءســيا حملفحملا يف اللــاة  9ففطــاحملنحملا  و ٦5مرتــ   رــوض ا عطــانالطــامحملة املاو ــحملة اأعمــال العنــ   ووثّرــا 

أعفــ  لاــم ُســّج  يف شــ ي واحــد منــا أن بــدأ ملتــإ  ا صــاباغ بــا الافطــاحملنحملا  وبفــا عــد  (3 الغيبحملــة
  وشـــّد  عا ـــإ األمــا العـــاا عفـــ  أن 2005تطـــجحمل  ا صـــاباغ يف عــاا  تنطــحملا الشـــوون ا عطــاعحملة

موجـــة العنـــ  هـــاه د تلـــن لتنـــدل  طلـــو د رلـــن الافطـــاحملنحملون ال رزالـــون رعحملشـــون يف  ـــ  احـــتول 
    (4 عص  اين تريربا طخاعا وم ا طال ألكثي من 

  
              القانون  اإلطار  -ثانياا  

 
األلم الافطــــاحملنحملة  يفرنابــــا الرــــاعون الــــدون ارــــوض ا عطــــان والرــــاعون الــــدون ا عطــــا   -9

حــتولي حــن وءن كاعــا  ولــة ففطــاا اوبنــا   عفحملــهي تبرــ  ءســيا حمل  مفزمــة بواجبا ــا كطــفاة ا تفــة  
الوثحملرــــــة مــــــن  ٦٦الارــــــية اــــــد ااعــــــا التزامــــــاغ بتصــــــدرر ا عفــــــ  عــــــدة معاهــــــداغ  ولحملــــــة  اعظــــــي 

A/HRC/28/80 ســــــفااغفــــــكن هنــــــا  يف  ولــــــة ففطــــــاا  وفــــــاض وطــــــي(  ول ــــــم وجــــــو  حلومــــــة             
ُمفزمــة بالتــان  وتطــحملاي عفــ  ااــا   ــزة وهــن شــبحمل ة بو ــا   االومــاغم ــاا متــالس أو جمموعــاغ 

 ( A/HRC/8/17الوثحملرة من  9الارية يف هاا الراا   اعظي باح اا اواعد حروض ا عطان 

__________ 

  20١5آجل أ طاق  ١9 ءحاطة ءىل جمفق األمن بشأن ااالة يف الشيض األوسوي (2  
يف ءســيا حمل   واتــ  عناصــي ااــيس األمــي امل ــاجم وهــو مــن البــدو  بئــي الطــب اُتــ  أرلــا  جنــد  ءســيا حملفن يف هجــوا يف  (3  

 ا سيا حملفحملا وأحد املالة ا لر را 
  20١5تشيرن األول أكتوبي 22 ءحاطة ءىل جمفق األمن بشأن ااالة يف الشيض األوسوي (4  
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المتحملرررررة الجهررررراق التررررر  ارت جتهرررررا  ميررررر  انتهاكررررراق حقررررروق اإلنسررررران  -ثالثاا  
 للمسؤولية

 
 يةرسراييلالسلطاق اإل -ألف 
 

 ذلررع لمليرراق إلرردام محتملررة ، بمررا فرر والقتررغ ريررر القررانون  اإلفررراف فرر  ارسررتلدام القرروة -1 
 خارج القضاء

  ســوا املاــيق لفرــوةي  اشــ دغ الاــ ة املشــمولة بــالتريري التااعــا  حــا ا  يف حــوا ث االســتادا -١0
يف ســــحملاض املواج ـــــاغ أو يف ءطـــــال الــــي  عفـــــ  هجمـــــاغ أو هجمــــاغ مزعومـــــة عاـــــاها  لـــــك كــــان 

اغ اورــة ءىل عمفحملــاغ اتــ    وتشــم  موبطــاغ بعــا هــاه الــي و  ءشــال ففطــاحملنحملون  ــد ءســيا حملفحملا
طيف ســحملاض    واــال املاــوم الطــامن خــالا الرلــا  مبــا يف  لــك عمفحملــاغ ءعــداا حمتمفــة ــ  ااعوعحملــةي 

االشـتباه مبحــاوالغ تناحملـا هجمــاغي اتفـا اــواغ األمـن ا ســيا حملفحملة عـدة ففطــاحملنحملاي يف  ـ  مــزاعم 
اورـــة بعمفحملـــاغ اتـــ  خـــالا اســـتاداا الرـــوةي وهـــن مـــزاعم وصـــفا ءىل حـــّد شـــب اغ يف عـــن ءفياط ـــا 

  (5 الرلا ط
ي أطفـا جنـو  ءسـيا حملفحملون اليصـاى عفـ  رـوض ا عطـانالطامحملة املاو حملة اويف حالة لصد ا  -١١

 22ي و لـــــــك يف اتحملفـــــــة شـــــــابة يف الثامنـــــــة عشـــــــية مـــــــن العمـــــــي تُـــــــدع  هـــــــدر  ادشـــــــفمون فأل وهـــــــا
ـــــ  الرد ـــــ 20١5أرفول ســـــبتمرب  ـــــحملة لفمشـــــاة يف مدرنـــــة ا فحمل ـــــد حـــــاجز تات ةي اـــــيجل عـــــد  مـــــن عن

كاعـــا هـــدر  ادشـــفمون  ي(٦ املطـــتوطناغ  وحطـــإ لوارـــة شـــاهدرن صـــّول أحـــد ا ااـــا ث بأكمفـــه
حتــاول االبتعــا  عــن حــاجز التاتــحملة بعــد مشــاجية مــ  اعنــو  حــا أطفــا أحــدهم النــال عفــ  ســاا ا 
 الحملطـيى  واعـا هــدر  أل ـا  وهـوغ حرحملبت ــا الـ  واـ  من ــا سـلاي حبطـإ أحــد الشـاهدرن  واــال

ثاعحملــةي أ أطفــا  ــق  ١5أو  ١0الشــاهدان ءن اعنــد  عاطــه أطفــا النــال عفــ  ســاا ا الحملمــ  بعــد 
أو ســا طفرــاغ عفــ  بان ــا وصــدلها  أ ااــ جل اعنــد  من ــا ءىل أن صــال عفــ  مطــافة مــ  واحــد 

كـــاعوا   اآلخـــيرنصـــدل اللـــححملةي ل ـــم أن اعنـــو  عفـــ  من ـــاي وأطفـــا حطـــإ مـــا احملـــ  لصاصـــة أخـــ ة 
 حملتوا  اا فا ءهنا اد ماتا  رصيخون له ل

وأفــا  الشــاهدان بــأن هــدر  ادشــفمون د تلــن تتحــي  يف اظــة الافرــة األوىل وكاعــا تبعــد  -١2
عن اعنو  ثوثة أمتال عف  األا  وراصف ا عـن م حـاجز حدرـد  التااعـه مـ   واـال الشـاهدان ءهنـا 

ري الـــ  تاحملـــد بأهنـــا كاعـــا حتمـــ  د ترـــم بـــأ  حيكـــة هجومحملـــة ود ترـــ جل مـــن اعنـــو   وأشـــالغ الترـــال 
عفــــ  األلم بعــــد الافرـــة األوىلي أ  يف واــــا د تعــــد فحملــــه هــــدر   اأن الطــــلا واعــــ ءالســـلحملنا ي 

تشل  أ  خاي حمـدض عفـ  اعنـو   وبنـا  عفـ   لـكي فـكن الافرـاغ املوج ـة ءىل اعـز  العفـو  مـن 
عفــ  االعترــا  بــأن الرتــ   جطــم اي بحملنمــا كاعــا رــد ة جيألــة عفــ  األلمي د تبــد  ــيولرة وحتمــ  

__________ 

  20١5تشيرن األول أكتوبي  28املاوم الطامن خول اجتما  خاى  فق حروض ا عطاني بحملان  (5  
  http://sanaud-voltaremos.blogspot.com.br/p/brazil-26th-september-2015.html?m=1اعظي اليابو التان   (٦  
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 لــكي فــكن الافرــة األخــ ة الــ  ُوج ــا ءىل صــدلها عــن اــيجل اــد  وعــووة عفــ كــان  ــ  اــاعو   
   تشّل   اللة عف  عمفحملة ءعداا خالا الراعون وات  متعّمد 

ود تُنشــي الصـــول الـــ  الترا ـــا كـــام اغ املياابـــة عنـــد حـــاجز التاتـــحملة للـــن رُرـــال ءن حترحملرـــا   -١3
كــــان أجيتـــه اــــواغ الـــدفا  ا ســــيا حملفحملة اـــد خفــــا ءىل أن اتـــ  هــــدر  ادشـــفمون كــــان  ـــ   ــــيول   

تشـــــــيرن  2٦حـــــــن تـــــــالر   يف هـــــــاه الرلـــــــحملةأ  حترحملـــــــا جنـــــــا ن راـــــــتح د و ي (7 تاا رـــــــهبا ملـــــــان 
    (8 الثا  عوفمرب

واُتفــــا عطــــبة كبــــ ة مــــن امل ــــا ا أو امل ــــا ا املزعــــوما بــــكطوض النــــال عفــــحمل م بايررــــة  -١4
عـــدة حـــاالغ تـــوحن باحتمـــال اســـتاداا  رـــوض ا عطـــانالطـــامحملة املاو ـــحملة اولصـــدغ   (9 مشـــاهبة

 ١4لرـدس الشـياحملة يف وعفـ  سـبحمل  املثـالي ويف ا  (١0 مايق لفروة أ ى ءىل حيمان تعطان مـن ااحملـاة
ي أطفرـــا اـــواغ األمـــن ا ســـيا حملفحملة النـــال عفـــ  باســـ  باســـم ســـدل 20١5كتـــوبي تشـــيرن األول أ ١4

  وأشــال الشــ و  الــارن اســـتمعا اتــحملو   من ـــاي وأل تــهعنــدما ال  بــالايال عامــا   ١9البــالا مــن العمــي 
ءلــحمل م املاو ــحملة الطــامحملةي وشــيرو فحملــدرو لفحــا ث أتــحملح لفعمــواي ءىل أن الرــواغ ا ســيا حملفحملة أطفرــا 

الافرـة األوىل أل ـا   وربـدو أعـه  طيحتـهطفرـة متتالحملـة بعـد أن  ١2عف  باس  سدل عد ا  ال ررـ  عـن 
كــان ألمــ  ســلحملنا  للنــه بعــد ا صــابة األوىل د رعــد رشــل  أ  خاــي حمــدض  و لــن كــالك اعتبــال 

ــــون يف الرــــدس الشــــياحملة يف  تشــــيرن األول أكتــــوبي ءعــــداما  خــــالا الرلــــا    4عمفحملــــة اتــــ  فــــا   عّف
ُتظ ــي ثوثــة أشــيطة فحملــدرو عفـــ  األاــ  دــاا ااــا ثي هــاا الشـــاا رطــ  وحتــحملو بــه جمموعــة مـــن و 

ا ســيا حملفحملا  ول ــم أن بعــا الترــالري تــزعم أعــه كــان لتــوه اــد طعــن شاصــا  وأعــه كــان ألمــ  ســلحملنا ي 
وعــة أطفــا شــيطن النــال عفحملــه أشــيطة الاحملــدرو  فبعــد حتــيرا متلــيل مــن ابــ  ا م يففــو رظ ــي  لــك 

رشـل  أ  خاـي حمـدض  وأُطفرـا النـال عفحملـه سـب  مـياغ د رلـني فحملمـا ربـدوي فا   عفـون  م أنل 
ل ــم ســروطه أل ــا  بعــد الافرــة األوىل  وال عفــم لفماو ــحملة الطــامحملة بــأ  حترحملرــاغ جالرــة يف أ  مــن 

 عمفحملاغ الرت     الراعوعحملة هاه  
ن فــحمل م أفــيا  الرــواغ املطــفحة ررــ  عفــ  عــاتا املــو اا املطــوولا عــن ءعاــا  الرــاعوني مبــو  -١5
ن بصــات م هــاهي واجــإ محارــة النــاس وحــا محارــة أعاطــ مي للــن أ  اســتاداا لفرــوة رنبغــن فو العــام

اا الرـــوة واألســـفحة النالرـــة مـــن األساســـحملة بشـــأن اســـتادأن رلـــون  ـــيولرا  ومتناســـبا   وتشـــ  املبـــا   
يف حــال اللــيولة  ســتاداا األســفحة النالرــةءىل أعــه زــول ا جاعــإ املــو اا امللفباــا بكعاــا  الرــواعا

__________ 

  7) Gili Cohen, “IDF inquiry: shooting of Palestinian girl in Hebron could have been avoided” صــحاحملة يHaaretzي 
  20١5تشيرن الثا  عوفمرب  ١

  20١5تشيرن الثا  عوفمرب  2٦معفوماغ مطتراة من لسالة وج ت ا الشيطة العطليرة ءىل ميكز بتطفحملم يف  (8  
صــاى يف تشــيرن م ا ــا  أو مشــتبه فحملــه يف هجمــاغ اُتفــوا بالي  39ثرت ــا املاو ــحملة الطــامحملة بــأن تاحملــد املعفومــاغ الــ  و  (9  

 وأوا  سبعة عشي من م  20١5ول أكتوبي األ
 Steven Klein, “Why Israel’s مــــن الع ــــد الــــدون ا ــــاى بــــااروض املدعحملــــة والطحملاســــحملةي اعظــــي أرلــــا   ٦اعظــــي املــــا ة  (١0  

Unwritten ‘Shoot to Kill’ Policy Is So Dangerous”, Haaretz, 20 October 2015  
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خاـــي حمـــدض ر ـــد  بـــاملوغ أو بكصـــابة خاـــ ةي وفرـــو حـــا تلـــون الوســـا   التّرـــا  الرصـــوى فرـــو 
األاـ  تايفــا   ــ  كافحملـة لفحمارــة مــن هــاا ا اـي ا ــدض  وفرــدان شــاا احملاتـه بطــبإ عــدا احــ اا 

فحــا رطــتادا امللفاــون بكعاــا  الرــاعون هــاه الراعــدة اعت ــا  لفحــا يف ااحملــاة  با  ــافة ءىل  لــكي 
يف ســفاة االحــتول األســفحة النالرــة بشــل   ــ  مــربل و ــ  شــيعن  ــاه األشــااى الــوااعا حتــا 

 اعتبال  لك اتو  متعمدا    يحطإ الظيو  يمحارت مي فحململن
  ورطاول املاو حملة الطامحملة كـالك افـا مـن ترـالري عـن حـاالغ وفـاة تُعـزى ءىل تـأخي يف تـوف -١٦

املطــاعدة الابحملــة لفمشــتبه فــحمل م اعيحــ ي أو بطــبإ منــ  اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة املتعّمــد لطــحملالاغ 
ا ســعا  وأول املتــدخفا لفســعا  مــن املــيول  وعفــ  ســبحمل  املثــالي أخــرب شــ و  املاو ــحملة الطــامحملة 

ا د تتفــا   احملرــة مــن ءطــوض النــال عفــ  هــدر  ادشــفمون للن ــ ١2بــأن أطبــا  ءســيا حملفحملا وصــفوا بعــد 
ءســعافاغ أولحملــة  وأشــالغ ترــالري ءعومحملــة حمفحملــة ءىل أن األطبــا  الافطــاحملنحملا املوجــو رن عفــ  حــاجز 

 احملرــة  وعفــ   ــيال  30التاتــحملة منعــوا مــن الوصــول ءىل هــدر  ادشــفمون وأهنــا تُيكــا تنــز  اــوان 
بأعـه ل ـم وصــول  لـكي ويف حا ثـة باسـ  باسـم ســدلي أفـا  شـاهدان اسـتجوبت ما املاو ــحملة الطـامحملة 

 احملرـــة مـــن معارنـــة  ١5 فيرـــا طـــ  ءىل امللـــان يف بلـــ   اـــا ا فـــكن اـــواغ األمـــن ا ســـيا حملفحملة اـــوان
اللـححملة  وتــنا املبــا   األساســحملة عفــ   ــيولة تــوف  املطــاعدة وا ســعافاغ الابحملــة طيف أاــيجل واــا 

  ا((  5رلنط  املبدأ 
وتعــّزل تصــيألاغ أ ىل هبــا مطــوولون حلومحملــون يف  لــك ااــا الرفــا ءلا  حــدوث عمفحملــاغ  -١7

اتــ   ــ  ااعوعحملــة  وعفــ  ســبحمل  املثــالي رُرــال ءن ولرــي الداخفحملــة جفعــا  ال ان اــد صــيّ  بــأن طعفــ  كــ  
د ءلهايب أن رعي  أعه لـن ربرـ  عفـ  احملـد ااحملـاة بعـد ادجـوا الـا  رنـو  تناحملـاهطي بحملنمـا رُرـال ءن اا ـ

بــــأن طكــــ  مــــن راعــــن ر و رــــا  أو رــــو   أشااصــــا  أبيرــــا   شــــيطة الرــــدس موشــــحمله ا ل  اــــد صــــي 
  واال علـو اللنحملطـا والـولري الطـابا رـا   البحملـد لفمـواطنا ا سـيا حملفحملا أال رـ   وا يف (١١ سحمُلرت ط

   واـد تطـاعد هـاه التصـيألاغ يف تاطـ (١2 طتـ  أ  شـاا ُتـيا سـلحملنا  أو مالـا  طءطوض النـال لر
ســبإ تعــيم امل ــا ا األخــ رن لفرتــ  لمحملــا  باليصــاىي خوفــا  اــوا ث مشــاهبة واعــا بــا شــ ي  

اـــــــ  معظـــــــم امل ــــــــا ا و ي حـــــــا أُ ١994وتشـــــــيرن الثـــــــا  عوفمرب  ١993تشـــــــيرن الثـــــــا  عوفمرب 
وســـبرا هـــاه التصـــيألاغ عـــد ا  مـــن ااـــوا ث االح الرـــة   (١3 بالطـــلاكا وفـــا مـــا أول غ الترـــالري

 فحمل ا النال با اأ عف  أشااى  مبن فحمل م ءسيا حملفحملون(  ي  االشتباه فحمل م  ال  أطفا 
اـــــواغ األمـــــن  مواج ـــــةوتنبـــــ   واعـــــن الرفـــــا مـــــن االســـــتاداا املاـــــيق لفرـــــوة كـــــالك مـــــن  -١8

ا ســـيا حملفحملة لوحتجاجـــاغ  فاـــن أ فبحملـــة املواج ـــاغ كـــان ففطـــاحملنحملون ريشـــرون عناصـــي اـــواغ األمـــن 
__________ 

 امليج  عاطه  (١١  
    متا  عف  اليابو التان  BBC, “Hard Talk” interviewاعظي بيعامج هحملئة ا  اعة الربرااعحملةي  (١2  

www.youtube.com/watch?v=k7WeqyMI_GU (at 4:05)  
   Steven Klein, “Why Israel’s Unwritten ‘Shoot to Kill’ Policy Is So Dangerous”, referring toاعظي  (١3  

www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/victims.html  
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النالرـة أو لجاجـاغ حالاـة  وتطـتادا اـواغ األمـن لفـي  عفـ   لـك  لعـاجلاألا سيا حملفحملة بااجالة أو 
ـــاه  ط والرنابـــ  الصـــوتحملة واليصاصـــاغ الاوال رـــة املغاـــاة باملاـــاق  املنتنـــةالرنابـــ  املطـــحملفة لفـــدمو  وطاملحمل

(  ــد املتظــاهيرن ربعــ  عفــ  0.22للــن الفجــو  املاــي  لألســفحة النالرــة  مبــا فحمل ــا بنــا ض مــن عحملــال 
ففطــاحملنحملا  بعــد ءطــوض النــال عفــحمل مي وأبفــا ملتــإ  ١8ثّرــا املاو ــحملة الطــامحملة مرتــ  افــا عمحملــا  وو 

 ءصابة باخ ة ححمّلة يف سحملاض املواج اغ   825 حدوث تنطحملا الشوون ا عطاعحملة عن
اســتاداا الــاخ ة ااحملّــة ءال يف حــال وجــو  بوترــول اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة ءعــه ال رطــمح  -١9

ألــدث ةي كمــو  أخــ  يف ا جــيا اغ املتبعــة لتواحملــ  مشــتبه فحملــهي كمــا عفــ  ااحملــا  اهــمطخاــي فعفــن 
للــن يف   (١4 يف بعــا ااــاالغ ملواج ــة الت درــد الــا  تشــلفه أعمــال الشــغإ العنحملاــة عفــ  ااحملــاةط

ــة رشــلفون أ   اللثــ  مــن األمثفــةي د رلــن رظ ــي أن األشــااى الــارن اُتفــوا أو أةصــحملبوا بــاخ ة ححمّل
 بكصابة خا ة خاي ر د  باملوغ أو 

ويف حا ثـــة لصـــد ا املاو ـــحملة الطـــامحملةي اُتـــ  شـــاجل يف العشـــيرن مـــن عمـــيه رـــدع  ءر ــــاجل  -20
تشـــــــيرن  ١٦ه يف النـــــــال عفحملـــــــ ةج ـــــــا  روســـــــ  حنـــــــي بعـــــــد أن أطفرـــــــا اـــــــواغ األمـــــــن ا ســـــــيا حملفحمل

يف حمافظــة عــابفق  واــد أصــحملإ يف اعــز  العفــو  مــن صــدله  ي يف ايرــة فولرــك20١5كتــوبي األول أ
و  جيحـــ  أصـــحملبوا يف مواج ــاغ  وأصـــحملإ ســـتة ححملـــة وهــو رطـــاعد عفـــ  مــا ربـــدو عفـــ  ءجــبــاخ ة 

حمتجا آخـيرن بالـاخ ة ااحملـة يف سـحملراهنم  ويف حـا كـان بعـا ا تجـا ررـافون حجـالةي د رلـن 
ا تجـا    مـ مـ  مـن  ١00هنا  ما ردل عف  خاي ألدض بـاعنو  الـارن كـاعوا رراـون عفـ  بعـد 

   لاخ ة ااحملة بالتان    مربل و   ااعو  وربدو استاداا ا
مــا أثّــي  ييف  ــزةءلحمل ــا الـدخول الــ  اـُحمل ــد ملنــاطا ايف ُتطــتادا الــاخ ة ااحملـة  البـا  مــا كاعــا و  -2١

ي والوثحملرــة A/70/421مــن الوثحملرــة  35بشــل  خــاى عفــ  املــزالعا وصــحملا   الطــمك  اعظــي الارــية 
A/HRC/31/44 ــــالتريريي أبفغــــا (  وخــــول الاــــ ة املشــــمولة ء الة األمــــم املتحــــدة لفطــــومة واألمــــن ب

الااصــ  حــوا ث اســتادما فحمل ــا اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة الــاخ ة ااحملــة عنــد الطــحملاا  508بواــو  
حـوا ث أطفـا فحمل ـا ففطـاحملنحملون النـال عفـ   9حا ثـة يف البحـيي فلـو  عـن  3١٦با ءسيا حمل  و زة و

 ءسيا حملفحملا  
ـــــــوبي ومـــــــ  اعتشـــــــال االحتجاجـــــــ -22             ي واعـــــــا عـــــــدة 20١5اغ يف  ـــــــزة يف تشـــــــيرن األول أكت

 ــد املتظــاهيرن كــان  ــ  مــربل  ــ  مــربل لفــاخ ة ااحملــة  الــاخ ة ااحملــة اســتاداا  تشــن بــأنحــوا ث 
شاصــا ي وفــا مصــا ل املاو ــحملة الطــامحملة   ١3أســاي عــن مرتــ  رــا ءســيا حمل  و ــزةي  اــيجل الطــحملاا بــا

           با  ـــــافة ءىل  لـــــكي تشـــــ  ترـــــدرياغ متحاظـــــة صـــــا لة عـــــن املنظمـــــاغ  ـــــ  االومحملـــــة والصـــــححملة 
       شاصـــا  عفـــ  األاـــ  أصـــحملبوا بـــاخ ة ححملـــة ولصاصـــاغ فوال رـــة مغاـــاة باملاـــاق  350ا فحملـــة ءىل أن 

__________ 

 Crowd control: Israel’s use of crowd“ل   ـــ  مـــولث ملتحـــدث باســـم اـــواغ األمـــن ا ســـيا حملفحملة عفـــ  ميكـــز بتطـــفحملم   (١4  
control weapons in the West Bank”, 2013, p. 55  ) ءن الفـــوا ح الـــ  تعتمـــدها اـــواغ األمـــن ا ســـيا حملفحملة فحملمـــا تـــا

 ءطوض النال وثا ا سيرة 



 A/HRC/31/40 

 

8/25 GE.16-00773 

 

جيألــا   ٦0وحــده  وســرو تطــعة مــن الرتفــ  ومــا ال ررــ  عــن  20١5يف شــ ي تشــيرن األول أكتــوبي 
حـــا أطفرـــا اـــواغ األمـــن ا ســـيا حملفحملة النـــال عفـــ   تشـــيرن األول أكتـــوبي ١0و 9بافرـــاغ عالرـــة يف 

ا تجـــا يف حـــن الشـــجاعحملة شـــيض مدرنـــة  ـــزة ويف منارـــة الاـــياحا شـــيض خـــان رـــوعق  وربـــدو أن 
اا ا تجــا وعفــ  لموســ مي ل ــم أن الشــ و  أفــا وا اليصاصــاغ أطفرــا عفــ  اع ــة العفحملــا مــن أجطــ

بعــدا وجــو  أ  خاــي حمــدض ر ــد  بــاملوغ أو بكصــابة خاــ ة اعنــو  الــارن كــاعوا متميكــزرن يف أبــياا 
 تيابحملة يف اع ة األخيى من الطحملاا  واتي وميكباغ مصّاحة أو ولا  س

 وأفــا امنــة عشــية مــن عمــيه  تشــيرن األول أكتــوبي شــاجل يف الث 9يف   اُتــم ــن  بــاوكــان مــن  -23
شــ و  املاو ــحملة الطــامحملة بأعــه كــان وجمموعــة صــغ ة مــن أصــداا ه ألتجــون ســفمحملا  ورافرــون هتافــاغ 

مــ ا  تريربــا  مــن الطــحملاا يف منارــة خــان رــوعق  ورظ ــي تطــجحمل  فحملــدرو لفحــا ث أن  ١50عفــ  بعــد 
ابـ  مطـحمّلفة لفـدمو  با ـاه م  بعا الشبان كان اد أحياوا ءطالا  حـا أطفرـا الرـواغ ا سـيا حملفحملة ان

وحبطــإ الشــ و  ُأصــحملبا اللــححملة بعــد  لــك بواــا وجحملــزا وتاحملــد الوثــا ا الابحملــة بــأن الشــاجل اُتــ  
  ود رلــــن اســــتاداا الــــاخ ة ااحملــــة يف هــــاه أصــــابته بت تــــك يف الرفــــإبيصاصــــة واحــــدة يف الظ ــــي 

 فون خايا  حمداا   الظيو  مربلا  ود رلن الشاجل أو أ  من املتظاهيرن ا اولرن له رشل
وتاحملــد الترــالري بــأن اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة  ــّ غ رالســا ا ءثــي  لــك ااــا ث فــزا غ مــن  -24

ول ـــم  لـــك تواصـــ    (١5 اســـتاداا الغـــال املطـــحمّل  لفـــدمو  وطفرـــاغ التحـــاري والافرـــاغ يف الطـــحملران
حــوا ث عفــ  األاــ  وثّرت ــا يف  طــة اســتادام ا االســتاداا  ــ  املــربل لفــاخ ة ااحملــة مبــا يف  لــك 

 واُت  فحمل ا وأصحملإ حمتجون ففطاحملنحملون سفمحملون ألمفون أعوما  ففطاحملنحملة   املاو حملة الطامحملة
مـــن ابـــ  فـــاخ ة ااحملـــة ل الواســـ  الناـــاض و ـــ  املـــربل يف أ فـــإ األححملـــانســـتاداا االورثـــ   -25

ة ا تفــةي خاصــة منــا شــ ي يف عمفحملــاغ ءعاــا  الرــاعون يف األلم الافطــاحملنحمل اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة
لفرـــاعون ي وهـــن ســـيرةي تطـــامالغ جدرـــة عـــن مـــدى امتثـــال اواعـــد االشـــتبا  ي20١5أرفول ســـبتمرب 

رـــون النـــال عفـــ  وتثـــ  األمثفـــة املوثرـــة عـــن جنـــو  راف  االلتـــزاا هبـــا يف املمالســـةالـــدوني وعـــن مـــدى 
 و  اعيح  افرا  مشاهبا   أشااى رطعون ءىل ءج

أرلـــا  أمثفـــة عـــن ا فـــياق يف اســـتاداا الرـــوة باســـتاداا أســـفحة أاـــ  فتلـــا ي  وراـــال الرفـــا  -2٦
كاليصاى الاـوال   املغاـ  باملاـاقي خاصـة حـا رتبـا أن هـاا اليصـاى اسـُتادا بشـل  تـال  

وحتظــي الفــوا ح   (١٦ مــ ا   50لــوا ح اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة الــ  حتظــي اســتادامه يف مــدى ررــ  عــن 
ـــا الي حملطـــحملا بـــاألمن أرلـــا  اســـتاداا هـــاا ال         يصـــاى لغـــ  التصـــورإ عفـــ  ســـحملران طا ي ـــا واملاّف

أو األشـــــااى الـــــارن ر ـــــد ون ســـــومة جنـــــد  أو فـــــي  آخـــــيطي وحتظـــــي اســـــتادامه  ـــــد النطـــــا  

__________ 

  ١5) “Southern Command attempts to contain border clashes without use of live fire” يلـــــحملم بوســـــااج ول ي صـــــححملاة 
  20١5 تشيرن األول أكتوبي ١3

  22ي ى ”Crowd Control Report“ميكز بتطفحملمي  (١٦  
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للـــن اععـــداا الداـــة املـــولا لفيصـــاى الاـــوال   املغاـــ  باملاـــاق عنـــد اســـتادامهي ء    (١7 واألطاـــال
اســاواعاغ أو مــن حاورــة كيرــاغي رُارــد هــاه اللــماعاغ معناهــا ءىل رُافــا مــن جمموعــة مــن ثــوث 

حــــد كبــــ  ورــــو    ا مــــا  ءىل ءصــــاباغ رُــــزعم أهنــــا  ــــ  مرصــــو ة  وتاحملــــد معفومــــاغ ملتــــإ تنطــــحملا 
بيصـاى فـوال   مغاـ  ُجيحـوا ففطـاحملنحملا   2 ٦23 وأنالشوون ا عطـاعحملة بـأن ففطـاحملنحملا اثنـا اُـتو 

    (١8 تريريباملااق يف الا ة املشمولة بال
وأعـــيجل ملتـــإ األمـــم املتحـــدة الراـــي  والفجنـــة الدولحملـــة لفصـــفحملإ األمحـــي عـــن افر مـــا مـــن  -27

اليعارــة الصــححملة بعــد تعاــ  ا ــدماغ الصــححملة  ااصــول عفــ املاــيق لفرــوة ومــن صــعوبة  ااالســتادا
تشـــــيرن  29عرـــــإ ااتحـــــاا اـــــواغ األمـــــن ا ســـــيا حملفحملة ملطتشـــــا  املراصـــــد يف الرـــــدس الشـــــياحملة يف 

وأبفــــا ادــــول األمحــــي الافطــــاحملي عــــن عــــد  كبــــ  مــــن اعتــــدا اغ اــــواغ األمــــن   (١9 ل أكتــــوبياألو 
وُوثّــا عــد  مــن هــاه ااــوا ث عفـــ    (20 ا ســيا حملفحملة عفــ  مو احمل ــا وســحملالاغ ا ســعا  التابعــة دــا

    (2١ أشيطة فحملدرو
اة وررــــ  عفــــ  عــــاتا االومــــة ا ســــيا حملفحملة واجــــإ احــــ اا ومحارــــة حــــا األشــــااى يف ااحملــــ -28

 واعـــن الرفـــا مـــن ءفـــياق اـــواغ  وتطـــتندوســـومت مي والتصـــي  وفـــا املعـــار  الدولحملـــة  اغ الصـــفة  
األمـن ا ســيا حملفحملة يف اســتاداا الرـوة الــا  تطــبإ بوفحملـاغ وءصــاباغ بــا الافطـاحملنحملا يف الاــ ة احملــد 

ــــــــال منــــــــا ســــــــنواغ عدرــــــــدة  اعظــــــــي الارــــــــية  ءىل شــــــــوا  االســــــــتعيام  مــــــــن الوثحملرــــــــة  ١2راثفــــــــة تُث
A/HRC/28/80/Add.1   ومـــا د رلـــن هنـــا  تنظـــحملم صـــالا (  واملطـــا لة يف هـــاه ااـــاالغ عـــا لة جـــدا

 ــ   الوفحملــاغ وا صــاباغومطــا لة فعالــةي فــكن أفعــال اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة اــد تطــبإ مزرــدا  مــن 
   املشيوعة 

 
          واإلرالق العقابية  لملياق هدم المفازلالعقاب الجمال ، بما فيه   -2 

عمفحملــــــاغ ادــــــدا العرابحملــــــة الــــــ  تطــــــت د  منــــــالل  ي20١4يف منتصــــــ  عــــــاا  ياســـــتوعاا -29
مـــــــن الوثحملرـــــــة  8 اعظـــــــي الارـــــــية  عـــــــا وغ مـــــــن رـــــــزعم أهنـــــــم عاـــــــاوا هجمـــــــاغ عفـــــــ  ا ســـــــيا حملفحملا

A/HRC/28/80/Add.1 ــــــإ تنطــــــحملا الشــــــوون ــــــالتريري  وأفــــــا  ملت ( وتواصــــــفا يف الاــــــ ة املشــــــمولة ب

__________ 

  23امليج  عاطهي ى  (١7  
ورشم   لك استاداا اليصاى البوستحمللن بيأس ءسانجن أسو  عو ـا  عـن اليصـاى الاـوال   املغاـ  باملاـاق يف  (١8  

 الردس الشياحملة 
  www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52442#.VlwYv3YrKM8اعظي اليابو  (١9  

  http://blogs.icrc.org/ilot/2015/10/30/access-to-healthcare-is-non-negotiableواليابو 
  www.palestinercs.org/en/details.php?nid=1080اعظي اليابو التان   (20  
  اعظي اليابو التان  (2١  

http://972mag.com/photos-israeli-border-police-assault-pepper-spray-palestinian-journalists/113402/  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52442#.VlwYv3YrKM8
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املنــالل با مسنــاط  طمــيرابحملــة عـُّاــاغ يف هــاه الاــ ة  وافــا طا عطــاعحملة بــأن ســا عمفحملــاغ هــدا ع
 طاو    2٦ففطاحملنحملا ي من م  4٦حبحمل  ال  لن الطلن فحمل ا( فشّي غ 

  وكــان الشــياحملةولصــد املاو ــحملة الطــامحملة عمفحملــة هــدا منــزل عا فــة عــد  أبــو  ــ  يف الرــدس  -30
ــــدما ها ــــا كنحملطــــا  ر و  رــــا  يف الرــــدس الغيبحملــــة يف تشــــيرن الطــــحملد أبــــو  ــــ  وابــــن عمــــه اــــد اُــــتو عن

ه األلبعــة غ األمــن ا ســيا حملفحملة أبورــه وأشــرا واــتو ســتة ءســيا حملفحملا  وطــي غ اــوا 20١4الثــا  عوفمرب 
  وُســـّدغ  حملـــ  املنافـــا ءىل املنـــزل وُصـــّإ ا مسنـــا  اخـــ  20١5 همتول رولحملـــ ١مــن منـــزل العا فـــة يف 

ي مــا جعــ  املنــزل  ــ  اابــ  لفطــلن  ومــن أ املنــزل حــن وصــ  ءىل الطــر  تريربــا  يف معظــم الغــي 
أااما العا فة يف اع ة ا فاحملة مـن املنـزل  اخـ  خحملمـة اـدمت ا دـا الفجنـة الدولحملـة لفصـفحملإ األمحـي أ 

    متول رولحمله 7ألمن ا سيا حملفحملة يف صا ل ا اواغ ا
شــتبه يف أايبــا  امل ــا ا وامل يطبحملعت ــامــن ححملــ   يوتعااــإ عمفحملــاغ هــدا منــالل العــا وغ -3١

ورثــ  ااــ ا  االومــة   (22 بالتــان شــلو  مـن العرــاجل اعمــاعن ا ظـول وهــن متثـ احملـام م هبجمــاغي 
  (23 األمنحملة ا سيا حملفحملة بطحإ حروض ا اامة من أفيا  عا وغ امل ا ا املزعوما افرا  راثو  

 ــيل جــاع  ملنــالل اعــ ان يف حــدوث با  ــافة ءىل  لــكي تطــببا عمفحملــاغ ادــدا العرابحملــة و  -32
 الرفا كالك ءلا  تدم  األمو  ا اصة وااا يف سلن مو م   مبا رث ورتفلا مي 

ــــاغ ا -33 ــــة كــــالك ااظــــي العــــاا املاــــيوم عفــــ  وتنت ــــك عمفحمل ــــدم  املمتفلــــاغ دــــدا العرابحمل ت
اتاااحملـة مـن  53 ة املـااتاااحملـة جنحملـ  املتعفرـة حبمارـة املـدعحملا واـا ااـيجل  ا اصة الا  تـنا عفحملـه 

(  وتنت ـك عمفحملــاغ ادــدا 49واـد ترــو  يف بعـا الظــيو  ءىل النرــ  اعـرب   املــا ة جنحملـ  اليابعــة( 
و ــا وحظــي ا خــو  الرطــي  الطــلن الالعرابحملــة أرلــا  جمموعــة مــن حرــوض ا عطــاني من ــا ااــا يف 

 (   ثرافحملةالع د الدون ا اى بااروض االاتصا رة واالجتماعحملة والمن  ١١ املا ة 
تشـــــــيرن  ١4يف  يوبعـــــــد تصـــــــاعد أعمـــــــال العنـــــــ  أعفنـــــــا االومـــــــة األمنحملـــــــة ا ســـــــيا حملفحملة -34

أن الطـــفااغ ســـتمن  عـــووة عفـــ  هـــدا املنـــالل أرـــة أعمـــال بنـــا  يف موااـــ   ي20١5األول أكتـــوبي 
املنالل امل دمة  ومسح ل حملق الـوللا  لفشـيطة طباـيم ء ـوض منـاطا االحتلـا  والتحـيرا يف الرـدس 

كاعـــا  حملـــ    الـــ  تفـــا  لـــكويف األرـــاا   (24 تاورر ـــاط كوســـحملفة ملنـــ  واـــو  املزرـــد مـــن ادجمـــاغأو 
أححملـــا  الافطـــاحملنحملا تريربـــا  مغفرـــة حبـــواجز عفـــ  الاـــيض وحـــواجز تاتـــحملة وســـواتي تيابحملـــةي وهـــو مـــا أثـــي 

__________ 

 والوثحملرة جنحمل  اليابعة(اتاااحملة جنحمل  املتعفرة حبمارة األشااى املدعحملا واا اايجل  اتاااحملة من  33املا ة  (22  
Jean-Marie Henckarts and Louse Doswald-Beck (eds), Customary International Humanitarian law, Vol.1: 

Rules, Cambridge University Press, Cambridge, 2005 (ICRC Customary Law Study), rules 102-103  
  23) “PM to forward bill allowing state to revoke residency of terrorists” ي صــــــــــــححملاةTimes of Israelتشــــــــــــيرن  22 ي

  20١4الثا  عوفمرب 
ملتــــإ ل ــــحملق الــــوللا  ا ســــيا حملفني طاالومــــة األمنحملــــة تصــــا ض عفــــ  سفطــــفة مــــن التــــداب  ا  ــــافحملة ملواج ــــة موجــــة  (24  

  20١5تشيرن األول أكتوبي  ١4ا لهاجلطي 



A/HRC/31/40 
 

 

GE.16-00773 11/25 

 

ـــــــي مـــــــن                    الـــــــ  رران ـــــــا ةويف ايرـــــــة العحملطـــــــاور  (25 مـــــــواطن ففطـــــــاحملي 300 000عفـــــــ  ححملـــــــاة أكث
شــاا برــن طيرــا واحــد ماتوحــا  وأاــحملم عفحملــه حــاجز تاتــحملة  نــ  وصــول املــواطنا  ١5 000 ايابــة

 ءىل أماكن العم  واملدالس  
ويف حــا  لــن  ســيا حمل  كرــوة احــتول اأــا  تــداب  أمنحملــةي رنبغــن أن تتناســإ هــاه التــداب   -35

التمحملحملزرـــة مـــ  الواجبـــاغ الوااعـــة عفـــ  عاتر ـــا بلـــمان مـــ  الت درـــد  وال تتطـــا الرحملـــو   ـــ  املتناســـبة و 
 حا الافطاحملنحملا يف حيرة التنر  وتأما ااحملاة العامة  

ويف  ــزةي ال رـــزال ااصـــال ا ســـيا حملفن  ــ  الرـــاعو ي الـــا  رعتـــرب عرابــا   اعحملـــا ي رـــوثي عفـــ   -3٦
حملـــة  ول ـــم حصـــول بعـــا التمتــ  حبرـــوض ا عطـــاني ال ســـحملما اارـــوض االاتصـــا رة واالجتماعحملـــة والثراف

ي مبـا فحمل ـا تطـير   خـول بعـا املـوا  اللـيولرة بواسـاة آلحملـة ءعمـال 20١5التاولاغ ا زابحملة يف عاا 
  موعــة العاملحملــة لفحمارــةهــاه املــوا   ــ  كافحملــة لتفبحملــة االحتحملاجــاغ العالمــة  وأفــا غ ا ال تــزال ــزةي 

مشــي رن  شــاا   95 000حبــوان  ي برــن عــد  رُرــّدل20١5بأعــه وحــن شــ ي تشــيرن الثــا  عوفمرب 
باملا ــــة مــــن الطــــلان  70ا وأن أكثــــي مــــن 20١4منــــا فــــ ة األعمــــال العدا حملــــة يف عــــاا  (2٦  اخفحملــــا  

معــرب لفــح  ء ــوضولا    (27 غــاا نال رتمتعــون بــاألمن المــن م  73رعتمــدون عفــ  املطــاعداغا وأن 
ن املعـــرب كـــان الو ـــ  ا عطـــا  ســـو ا ي ء  ء 20١4 منـــا شـــ ي تشـــيرن األول أكتـــوبي بـــا  ـــزة ومصـــي

             ءعمــــال حرــــوض ا عطــــان يف  ــــزة ولــــن رتحطــــنرطــــاعد يف الطــــابا عفــــ  ااــــّد مــــن آثــــال ااصــــال  
ـــــ  ااصـــــال مـــــن  29-١5ي والارـــــياغ A/HRC/28/45مـــــن الوثحملرـــــة  42-34 اعظي الارـــــياغ ءال بيف

 (   A/70/421الوثحملرة 
 

 الحتجاز اإلدارض  الحتجاز بما ف  ذلع -٣ 
ن اـــواغ األمـــن ا ســـيا حملفحملة عّاـــاغ مئـــاغ عـــد ا  كبـــ ا  مـــن الافطـــاحملنحملا ء  ءحتتجـــز ءســـيا حمل   -37

تشـــــــيرن  3١عمفحملـــــــاغ البحـــــــ  والتواحملـــــــ  شـــــــ يرا  خـــــــول الاـــــــ ة املشـــــــمولة بـــــــالتريري  ويف تـــــــالر  
  ول ــم اااــام شــ دته بدارــة (28 ففطــاحملنحملا  طســجنا  أمنحملــاط 5 ٦83كــان   ي20١5األول أكتــوبي 

ي أفـــا غ منظمـــة  ـــ  حلومحملـــةي 20١4بعـــد التاـــا  أعمـــال التواحملـــ  يف منتصـــ  عـــاا  20١5عــاا 

__________ 

  ”New movement restrictions in East Jerusalem as of 5 November 2015“ملتــــــإ تنطــــــحملا الشــــــوون ا عطـــــــاعحملةي  (25  
  http://www.ochaopt.org/documents/ej_2015oct21.pdfمتا  عف  اليابو التان  

ي تشـيرن الثـا  عوفمرب ”Israel removes restrictions on the import of aggregates“لشـوون ا عطـاعحملةي ملتإ تنطـحملا ا (2٦  
ــــــــــيابو 20١5 ــــــــــ  ال -http://gaza.ochaopt.org/2015/11/reconstruction-of-over-one-quarter-of-totallyي متــــــــــا  عف

destroyed-homes-ongoing-or-about-to-start/  
  متا  عف  اليابو .Strategic Response Plan 2015 ملتإ تنطحملا الشوون ا عطاعحملةي (27  

http://www.ochaopt.org/srp2015/  
  الافطاحملنحملون ا تجزون لدى اواغ األمن ا سيا حملفحملةي اعظي اليابو (28  

www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners   20١5 تشيرن األول أكتوبي 3١ آخي ولوا يف ) 

http://www.ochaopt.org/documents/ej_2015oct21.pdf
http://gaza.ochaopt.org/2015/11/reconstruction-of-over-one-quarter-of-totally-destroyed-homes-ongoing-or-about-to-start/
http://gaza.ochaopt.org/2015/11/reconstruction-of-over-one-quarter-of-totally-destroyed-homes-ongoing-or-about-to-start/
http://gaza.ochaopt.org/2015/11/reconstruction-of-over-one-quarter-of-totally-destroyed-homes-ongoing-or-about-to-start/
http://www.ochaopt.org/srp2015/
http://www.ochaopt.org/srp2015/
http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners
http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners
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شــــاا أوااــــوا يف اللــــاة الغيبحملــــةي مبــــا فحمل ــــا الرــــدس  ١ 500هــــن عــــا   األســــ  الافطــــاحمليي أن 
    20١5الشياحملةي يف تشيرن األول أكتوبي 

     ة يف عـــد  األطاـــال ا تجـــزرن ء  التاـــ  عـــد هموُلصـــدغ عفـــ  وجـــه ا صـــوى لرـــا ة كبـــ   -38
تشـــــــــيرن  30حمتجـــــــــزرن يف  307ءىل  20١4تشـــــــــيرن األول أكتـــــــــوبي  30حمتجـــــــــزا  يف  ١٦3مـــــــــن 

              وهـــــــاا العـــــــد  مـــــــن األطاـــــــال ا تجـــــــزرن هـــــــو األعفـــــــ  منـــــــا عحملطـــــــان   (29 20١5األول أكتـــــــوبي 
األطاـال الــارن أوااــوا خــول تصــاعد  د عــ ةكثــي ي وربــدو أعــه رُعــزى بشـل  أساســن ءىل  20١0أبيرـ  

طاــــو  حبطــــإ املنظمــــة  ــــ  االومحملــــة  ١77ي الــــا  بفــــا 20١5العنــــ  يف تشــــيرن األول أكتــــوبي 
      (30 طاللم طالافطاحملنحملة 

كأحــد تــداب  املــو  ُرطــتادا   الرّصــيوراــي  هــاا الو ــ  تطــامالغ عمــا ء ا كــان احتجــال  -39
الفجنـــة العامـــة ملناهلـــة التعـــارإ يف   وأبفغـــا حرـــوض الااـــ اتاااحملـــة األخـــ ي وفرـــا  ملـــا تـــنا عفحملـــه 

 40الطــامحملة بأهنــا وثّرــا حــاالغ عــد  رــ او  بــا  املاو ــحملةي وهــن منظمــة  ــ  حلومحملــةي ءســيا حمل 
يف لاا اهلل ححملـــ   عامـــا ي أُلســـفوا ءىل ســـجن جاعـــون ١2طاـــو ي بعلـــ م ال رزرـــد عمـــيه عفـــ   50و

  يو  االحتجال م  رة حطإ ما تاحملد الترالري  
                وخــــول فــــ ة االســــتعيامي اااــــا عــــد  أعلــــا  ا فــــق التشــــيرعن الافطــــاحملي ا تجــــزرن -40
(  للــن حالــة علــو ا فــق التشــيرعن خالــدة جــيال ربرــ  لمــزا  ملمالســاغ االحتجــال 5ءىل  25 مــن 

وو ــع ا الرا ـد العطــلي   20١5عحملطـان أبير   2خالـدة اعــيال اـد اعُترفــا يف  ا سـيا حملفحملة  وكاعــا
جمموعــة مــن الــت م  يعحملطــان أبير  ١5يف  ييف اللــاة الغيبحملــة لهــن االحتجــال ا  ال   ووج ــا ءلحمل ــا

جبـــــيا م ميتباـــــة بعلـــــورت ا يف اعب ـــــة الشـــــعبحملة لتحيرـــــي ففطـــــاا وحتيرلـــــ ا عفـــــ  اختاـــــا  جنـــــو  
اكمت ـا يف ا لمــة العطــليرة ملياابـة البعثــاغ الدبفوماسـحملة ومنظمــاغ حرــوض ءسـيا حملفحملا  وخلــعا حم

ا عطاني مبا فحمل ـا املاو ـحملة الطـامحملةي وأثـالغ افرـا  كبـ ا  ءلا  عـدالت ا  ورظ ـي أن أ لـة اال عـا  تطـتند 
بشــل  أساســن ءىل ءفــا اغ ســجنا  ففطــاحملنحملا ســابرا وحــالحملا أ لــوا هبــا بعــد اســتجواهبم مــن ابــ  

األمـن ا ســيا حملفحملة  وتياجـ  شـاهدان عــن ءفا ا مـا يف جفطـة االســتما  األوىل واـاال ءهنمـا أ لحملــا وكالـة 
بكفا  مــا بعــد تعي ــ ما لطــو  معامفــة و درــداغ وءكــياه  ول ــم  لــك أبرــ  الرا ــن عفــ  ا فــا اغ 

أرال مـــارو لافـــإ ا فـــياا عن ـــا بلاالـــةي اـــال  2١األولحملـــة كأ لـــة  ويف جفطـــة اســـتما  ُخصصـــا يف 
ســـتظ  احملـــد االحتجـــال ا  ال ي حـــن يف حـــال الطـــحملدة جـــيال  املـــّدعن العـــاا العطـــلي  لفرا ـــن ءن

شـــ يا  بعـــد أن  ١5كـــاعون األول  رطـــمرب بالطـــجن   4ُحلـــم عفحمل ـــا يف اـــد و ا فـــياا عن ـــا بلاالـــة  

__________ 

لـــــــــــــدى اـــــــــــــواغ األمـــــــــــــن ا ســـــــــــــيا حملفحملةي اعظـــــــــــــي الـــــــــــــيابو  الرّصـــــــــــــي ا تجـــــــــــــزرنمعاحملـــــــــــــاغ عـــــــــــــن الافطـــــــــــــاحملنحملا  (29  
www.btselem.org/statistics/minors_in_custody  20١5تشيرن األول أكتوبي  30 آخي ولوا يف ) 

   متا  عف  اليابو التان 20١5تشيرن الثا  عوفمرب  2را طي ء ال  ا  أمي  ١28ففطاحملنحملا  وأصدل  ١ ١95االحتول اعتر  اللم ي ط (30  
www.addameer.org/news/addameer-israeli-occupation-arrests-1195-palestinians-and-issues-128-

administrative-detention  

http://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody
http://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody
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وافرــا عفــ  صــارة ءاــيال بالــاعإ مــ  اال عــا ي ألهنــا حطــبما مــا احملــ  د تلــن تعترــد أهنــا ستحصــ  
 مة عا لة وكاعا أش  أال رنت ن احتجالها روما   عف  حماك

 كف ــــم مــــن  429ء الرــــا   بفــــا عــــد  ا تجــــزرنوحبطــــإ ا حصــــا اغ اليمسحملــــة ا ســــيا حملفحملةي  -4١
حمتجــــــــزا  يف العــــــــاا  4٦2ي مرالعـــــــة بعــــــــد  بفـــــــا 20١5اليجـــــــال( يف آخــــــــي تشـــــــيرن األول أكتــــــــوبي 

التاــــا  حــــا  يف أوامــــي  ّ  حبــــدوثتغــــتريربــــا   20١5للــــن اااــــام العــــد  طــــوال عــــاا   (3١ الطــــابا
ي 20١١  وألول مـــية منـــا شـــ ي كـــاعون األول  رطـــمرب 20١5 أكتـــوبياالحتجـــال يف تشـــيرن األول 

طُبّـــا االحتجـــال ا  ال  عفـــ  أطاـــال ححملـــ  احتجـــز ثوثـــة فتحملـــان يف الطـــابعة عشـــية مـــن العمـــي مـــن 
م بـــــدعوى اـــــا  الرـــــدس الشـــــياحملة يف منتصـــــ  شـــــ ي تشـــــيرن األول أكتـــــوبي بـــــدون توجحملـــــه  ـــــم دـــــ

احُتجــز فــن مــن ا فحملــ  يف الطا ســة عشــية مــن  20١5أكتــوبي  تشــيرن األول  3١ويف   (32 ااجــالة
الحتجـــال ء ال   العمـــي بنـــا  عفـــ  مـــزاعم بـــالاعن  ويف خاـــوة عـــا لةي خلـــ  ثوثـــة ر ـــو  ءســـيا حملفحملا

    متول رولحمله 3١ون يف ايرة  وما يف بعد االشتباه بلفوع م يف ادجوا الا  عااه مطتوطن
ء اعــــة واســــعةي مبــــا يف  لــــك مــــن ابــــ   مو ــــو وكــــان عــــو  ءســــيا حمل  ءىل االحتجــــال ا  ال   -42

ــــة حبرــــوض ا عطــــاناألمــــا العــــاا و  ــــة املعنحمل                  اعظــــيا جــــيا  اا العمــــ  هبــــالــــ   عــــا ءىل واــــ   الفجن
لابحملعــــــة االســــــتثنا حملة   وتتعــــــالم هــــــاه املمالســــــة مــــــ  ا(A/HRC/28/80) 33مــــــن الوثحملرــــــة  33الارـــــية 

 من اتاااحملة جنحمل  اليابعة   78لوحتجال الا   حملزه املا ة 
أ فبحملـــــة ا تجـــــزرن الافطـــــاحملنحملاي مبـــــن فـــــحمل م ا تجـــــزون ا  الرـــــون واللثـــــ  مـــــن األطاـــــالي  -43

  ورنابا حظـي النرـ  اعـرب  أرلـا  عفـ  ا تجـزرن مـن بـاجل أعـه ال  لـن عرف ـم  حمتجزون يف ءسيا حمل
(  وتشـــل  ا جـــيا اغ ا ســـيا حملفحملة بالتـــان  الاـــة جطـــحملمة 7٦و 49م ا تفـــة  املا تـــان خـــالا األل 

   ( ١47التاااحملة جنحمل  اليابعة  املا ة 
 

 المعاملة  إرساءةالمضربون لن الطعام والتعذيب و  -٤ 
خـــول الاـــ ة املشـــمولة بـــالتريريي عـــأ بعـــا ا تجـــزرن ا  الرـــا الافطـــاحملنحملا ءىل ا  ـــياجل  -44
الاعــاا لوحتجــاا عفــ  احتجــالهم  ــ  الرــاعو  ألجــ   ــ  مطــم  مــن  ون أ   مــة  وعفــ  عــن 

ي ء ـيابا  عــن الاعــاا يف 20١4تشـيرن الثــا  عوفمرب  ١١سـبحمل  املثــالي بـدأ حممــد عـون ا تجــز منــا 
يف مطتشــا  مرحملــد   امليّكــزةآجل أ طــاق ءىل اطــم العنارــة  ١0  وعُرــ  يف 20١5 هحزريان روعحملــ ١٦

          آجل أ طــــاق  خـــــ  يف  حملبوبــــة ملـــــدة ألبعـــــة ١4بالطوســــ  ءىل ســـــيري ل ــــم  ـــــعاه الوا ـــــح  ويف 
                  وأواــــــ  حممــــــد عــــــون ء ــــــيابه عــــــن الاعــــــااالولرــــــدأرــــــااي ورُرــــــال أعــــــه حرــــــن مبــــــوا   اا حملــــــة يف 

__________ 

  www.btselem.org/administrative_detention/statisticsمعاحملاغ عن االعتراالغ ا  الرة يف اللاة الغيبحملةي اعظي اليابو   (3١  
ــــــــيابو  االحــــــــتول ألحملــــــــ  ثوثــــــــة أطاــــــــال لوعترــــــــال ا  ال  ألول مــــــــية منــــــــا ألبــــــــ  ســــــــنواغ (32   -www.dciي اعظــــــــي ال

palestine.org/three_east_jerusalem_teens_held_in_administrative_detention  
  20١5عحملطان أبير   ١0اعظي أرلا  املتحدث باسم املاو حملة الطامحملة اروض ا عطاني ءحاطة ءعومحملة يف  (33  
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فحملة احتجــــاله ا  ال   رومــــا  حــــا عّفرــــا ا لمــــة العفحملــــا ا ســــيا حمل ٦5آجل أ طــــاق بعــــد  20يف 
يف الــدما   مطــتاحو  وأمــيغ ا لمــة بــالتعفحملا عفــ  أســاس أن املطــح بــاليعا املغناطحملطــن بــّا  ــيلا  

واســتأع  ء ــيابه عــن  أرفول ســبتمرب ١٦وأن املعــي لــن رشــّل  خاــيا  أمنحملــا   للنــه احُتجــز جمــد ا  يف 
  ا  مدة أمي االحتجال  عند اعت تشيرن الثا  عوفمرب 4الاعاا حن ا فياا عنه يف 

اـــي التغارـــة الرطـــيرة بعـــد   تعي ـــواوكـــان حممـــد عـــون مـــن بـــا ا تجـــزرن األوا ـــ  الـــارن  -45
ي والـــا  زحملـــز 20١5 همتول رولحملـــ 30تعـــدر  اـــاعون الطـــجون ا ســـيا حملفن الـــا  أاـــيه اللنحملطـــا يف 

الـــي م مـــن أن وعفـــ    (34 لـــي حملق حملمـــة حمفحملـــة بالطـــما  بتغارـــة حمتجـــز ملـــيجل عـــن الاعـــاا اطـــيا  
ادــد  املنصــوى عفحملـــه هــو ءعرــا  ححملـــاة ا تجــزي رتــحملح التشـــير  لفمحــاكم أن تأخــا يف ااطـــبان يف 
ايالا ــا أمــن الدولــة والطــومة العامــة  ويف عراــة تشــابه أخــيى مــ  عمفحملــة االحتجــال ا  ال  الــ  هــن 

يف جفطـــة  مصـــدل اللثـــ  مـــن حـــاالغ ا  ـــياجل عـــن الاعـــااي  لـــن لفمحلمـــة أن تتاـــا ايالاهـــا
وتلـــّمن مشـــيو  الرـــاعون مغفرـــة وبنـــا  عفـــ  أ لـــة ســـيرة ال  لـــن  ـــامن ا تجـــز االطـــو  عفحمل ـــا  

اـي مــوغ فـول  يف حــال  ــيولة ءفـا ة أحــد األطبـا  بــأن املـيرا ســحملتعيم  متثفـا يف   ـماعة هامــة
  عو ـــــا  عـــــن metapelاســـــتميال ء ـــــيابه عـــــن الاعـــــاا  للـــــن الـــــنا الن ـــــا ن  كـــــي اللفمـــــة العربرـــــة 

يف الرـاعون ا سـيا حملفن املتـدلبا الابحملـا والرـابوغ وأخصـا ن العـوا الاحملزرـا ن  تعـيال   (35 (طبحملإ
              وأخصــــــــــا ن العــــــــــوا امل ــــــــــي وأخصــــــــــا ن الناــــــــــا وأخصــــــــــا ن التغارــــــــــة  اعظــــــــــي اــــــــــاعون حرــــــــــوض

 (   ١99٦املي  ي 
ســـّن هـــاا الرـــاعون  وأعيبـــا هحملئـــاغ متعـــد ة وخـــربا  تـــابعون لألمـــم املتحـــدة عـــن افر ـــم مـــن -4٦

واعت اكــــا  لفحــــا يف  ـــ  ءعطــــاعحملة أو م حملنـــة ااســــحملة أو شـــل  معامفــــة مـــاكيرن بــــأن التغارـــة الرطــــيرة ت
               واعتـــــربغ النرابـــــة الابحملـــــة يف ءســـــيا حمل  أن التغارـــــة الرطـــــيرة تعتـــــرب تعـــــاربا   ويف أرفـــــول   (3٦ الصـــــحة
ي طعنــا عــدة منظمــاغ ءســيا حملفحملة يف الرــاعون أمــاا ا لمــة العفحملــا  وال تــزال الــدعوى 20١5ســبتمرب 

 احملد الدلس يف الواا الياهن  
وتفرــا املاو ــحملة الطــامحملة ترــالري عــن ءســا ة معامفــة ا تجــزرن عامــة  واــدما الفجنــة العامــة  -47

خــــــول الاــــــ ة املشــــــمولة  شــــــلوى تعــــــارإ دحملئــــــاغ التحرحملــــــا 23ملناهلــــــة التعــــــارإ يف ءســــــيا حمل  
اعتـدا اغ خـول التواحملـ  أو الفجـو  ءىل اللـيجل  حـدوث وتش  معظـم اال عـا اغ ءىل  (37 بالتريري

__________ 

مــن  34 اعظــي الارــية  20١4 الناــاض عــن الاعــاا يف حزريان روعحملــهاُــّدا مشــيو  الرــاعون يف فــ ة ا  ــياباغ الواســعة  (34  
 ( A/HRC/28/80الوثحملرة 

            تشــــــــــــيرن الثــــــــــــا   ١٦ي ”Factsheet: Force-feeding under International Law and Medical Standards“اللــــــــــــم ي  (35  
  20١5عوفمرب 

خـربا  طا 20١5آجل أ طـاق  8بحملان صحان مش   عـن الرـاعون ا سـيا حملفن اعدرـد بشـأن تغارـة ا تجـزرن اطـيا ي  (3٦  
ا طعــاا الرطــي  لفملــيبا عــن الاعــاا ا ا ــعا لوعترــال  العمــ  برــاعوناألمــم املتحــدة ألثــون ءســيا حمل  عفــ  واــ  

  20١5متول رولحمله  28 يطا  ال 
تشــــيرن  3١ - 20١4تشــــيرن الثـــا  عوفمرب  ١ -يف ءســـيا حمل ي طمعفومــــاغ حمدثـــة التعــــارإ الفجنـــة العامــــة ملناهلـــة  (37  

 ط 20١5األول أكتوبي 
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والت درد خول االسـتجواجلي ال سـحملما مـن ابـ  وكالـة األمـن ا سـيا حملفحملة  ومـن وسـا   ءسـا ة املعامفـة 
العتــدا اغ اعطــدرة  كمــا وثّرــا الشــا عة اايمــان مــن النــوا واألو ــا  ا  ــدة والتحــي  اعنطــن وا

حالــة ألطاــال يف اللــاة الغيبحملــة  58 الحملوعحملطــحمل ( ومنظمــاغ شــيرلة  منظمــة األمــم املتحــدة لفااولــة
مــن ابــ  اــواغ األمــن ا ســيا حملفحملة  ومــن الشــلاوى الشــا عة العنــ   لطــو  املعامفــةأبفغــوا عــن تعي ــ م 

ي بحملنمـا بعـد  يرـد ا تجـز مـن ثحملابـهوالتاتـحملة  اعطد  وعصإ العحملنـا وتصـاحملد األرـد  بشـل  مـود
 عايا    البق ااا لهنأبفا بعل م بأعه و   

وثحملــا مــن االلتــزاا بت ي مــّد  اللنحملطــا الرــاعون املواــا الــا  رعاــن20١5 همتول رولحملــ 4ويف  -48
ملـــدة ء ــــافحملة  طأمنحملـــةجــــيا م طاملشـــتبه فـــحمل م يف  الــــارا الافطـــاحملنحملايف ا  بصـــير وأ ا  مسعحملـــالســـتجواجل ا

        ســـــنة وعصـــــ  الطـــــنةي وهـــــو آخـــــي متدرـــــد مـــــن سفطـــــفة مـــــن التمدرـــــداغ الـــــ  تتواصـــــ  منـــــا  اـــــدلها
فتعــــارإ وســــو  املعامفــــة واعتــــزا  التعــــيم ل  ورفغــــن هــــاا الرــــاعون  ــــماعة أساســــحملة مــــن 2002عــــاا 

 (   CCPR/C/ISR/CO/4من الوثحملرة  ١4طاع افاغط با كياه  الارية 
 

 الطمغ تعديغ القوانين الت  تؤثر للى حقوق -٥ 
ــــ 20يف  -49 اــــا  عفــــ  الرصــــوى عــــّدل اللنحملطــــا الرــــاعون اعنــــا ن ليفــــ  العروبــــة  همتول رولحمل

 ســنة ء ا ثبتــا النحملــة يف ءرــاا  الــياكبا 20ءىل املتحيكــة ااجــالة أو   هــا مــن األشــحملا  عفــ  امليكبــاغ 
ا  اــواــد رــو    ســنواغ ء ا تعــال ءثبــاغ  لــك  ١0ي وءىل  بغــا النظــي عــن األ ى النــاجم عنــه(

           ي أرـــــا  كـــــان اللـــــيل أو ا صـــــابةتصـــــ  ءىل  ـــــق ســـــنواغءىل عروبـــــة ااجــــالة عفـــــ  ميكبـــــة لفشـــــيطة 
 النا ة عنه  

ي اـــيله املـــدعن العـــاا 20١5وتبـــ   لـــك تغحملـــ  لجعـــن يف الطحملاســـةي يف شـــ ي آجل أ طـــاق  -50
  ااجــالة حــن لفدولــة ورافــإ ءىل  حملــ  املــدعا العــاما الطــعن ءىل احتجــال املشــتبه فــحمل م يف اــا

العـاا يف لـوا  الرـدس هـاه املمالسـة منـا شـ ي  النا ـإاعت ا  ا جيا اغ الراعوعحملـة  ورطـتادا ملتـإ 
               االحتجــــال لشــــ يرنلهــــن وجنــــم عن ــــا حطــــإ الترــــالري برــــا  األطاــــال املواــــوفا  20١4 همتول رولحملــــ

أو ثوثة أشـ ي عفـ  األاـ  ابـ  ءطـوض سـياح م  ورتنـال هـاا التوجحملـه الصـا ل عـن النحملابـة العامـة مـ  
   ـــــاى بـــــااروض املدعحملـــــة والطحملاســـــحملةاحتمـــــال ا فـــــياا بلاالـــــة الـــــا  رـــــنا عفحملـــــه الع ـــــد الـــــدون ا

ــــا  ألــــاولون الفجــــو  ءىل هــــاه األشــــلال مــــن  ــــداب   ا مــــا  األطاــــال الافطــــاحملنحملا ال وتطــــت د  الت
األخــ   الارــية  جل( مــن  املــو االحتجــااي وتنت ــك بالتــان شــيق أن رلــون احتجــال األطاــال تــدب  

 من اتاااحملة حروض الاا (   37املا ة 
ي أاـــّي اللنحملطـــا أمـــيا  مواتـــا  ء ـــافحملا  رطـــي  ملـــدة ثـــوث 20١5تشـــيرن الثـــا  عوفمرب  2ويف  -5١

ورـنا عفـ  ءلغـا  مطـتحراغ التـأما الـوطي سنواغ ورعـّدل اـاعون الشـباجل واـاعون التـأما الـوطيي 
 ١0 000لألطاــال املــداعا جبــيا م طميتباــة بــاألمنط  مبــا فحمل ــا اــا  ااجــالة( وفــيم  يامــة برحملمــة 

   جالة ااالاا  املدان برا   ميرلن( عف  أسيةأ ل وال 2 500شحملل   حوان 
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 المدافعون لن حقوق اإلنسان والصحميون  -٦ 
اعطــدرة وامللــارراغ حبــا املــدافعا عــن حرــوض ا عطــاني ال ســحملما  تواصــفا االعتــدا اغ -52

  وتفرــــا املنظمــــاغ الــــ  رــــوفي وجو هــــا 20١5يف  ــــ  تصــــاعد العنــــ  منــــا شــــ ي أرفول ســــبتمرب 
اامارـــة يف ا فحملـــ   درـــداغ متلـــيلة وتعي ـــا العتـــدا اغ وعمفحملـــاغ تواحملـــ  مـــن ابـــ  املطـــتوطنا 

ــــ  حتمــــ   20١5ول أكتــــوبي   ويف تشــــيرن األةواــــواغ األمــــن ا ســــيا حملفحمل   ــــيغ مفصــــراغ يف ا فحمل
صــــول مــــو ان هــــاه املنظمــــاغ وتنعــــت م طباملعــــا رن لفطــــامحملةط وطالاو ــــورا العــــدا حملاط وتــــدعو ءىل 

 ط   التعاطن مع م مبا زإط
مئـــــاغ ااـــــاالغ الـــــ  تعـــــيم فحمل ـــــا  امليكـــــز الافطـــــاحملي لفتنمحملـــــة واايرـــــاغ ا عومحملـــــةووثّـــــا  -53

ويف عـــد  مـــن ااـــاالغي تعـــيم الصـــحاحملون   (38 ة املشـــمولة بـــالتريريلـــارراغ يف الاـــ  ملصـــحاحملون 
الـــارن رغاـــون االحتجاجـــاغ العتـــدا اغ جطـــدرة عفــــ  رـــد عناصـــي مـــن اـــواغ األمـــن ا ســــيا حملفحملة 

طــان ورــو   الصــحاحملون واملــدافعون عــن حرــوض ا ع  (39 كــالك معــدا م أو صــا لوها  أتفاــواالــارن 
اعت اكــاغ و ــاولاغ حرــوض ا عطــان ورعــزلون املطــا لة  عــن هنــم ربفغــون  ولا  ححملورــا  يف ا تمــ  ء  ء

   ملاررت م تأث ا  خا ا  عف  حيرة التعب   وتوثي
 

 ادلمال القتالية ف  رزة  -٧ 
ءســــيا حمل  يف الاــــ ة  املــــا  كيتــــه ء الة شــــوون الطــــومة واألمــــن باألماعــــة العامــــةي شــــنّ  وفرــــا   -54

                عفـــــــ  ءطـــــــوض جمموعـــــــاغ مطـــــــفحة  يحطـــــــإ لعم ـــــــا يل ا  رـــــــةي  ـــــــالة جو  3١املشـــــــمولة بـــــــالتريري 
صــــالوخا  ء ـــــافحملا  خــــالا األلا ـــــن  ٦٦صـــــالوخا  ءىل  اخــــ  ءســـــيا حمل   بحملنمــــا ســـــرو  24ففطــــاحملنحملة 

ي أصــابا  ــالة جورــة ءســيا حملفحملة 20١5تشــيرن األول أكتــوبي  ١١ا ســيا حملفحملة(  ويف حا ثــة واعــا يف 
وابنت ــا البالغــة   ــزة ءصــابة مباشــية فرتفــا ســحملدة حــامو  ن  ــيجل مدرنــة منــزال  ففطــاحملنحملا  يف حــن الزرتــو 

مـــــن العمـــــي ســـــنتا  وا عـــــا اـــــواغ الـــــدفا  ا ســـــيا حملفحملة بأهنـــــا اســـــت دفا طمواعـــــا  معيوفـــــا  لصـــــناعة 
  للــن املاو ــحملة الطــامحملة د  ــد أرــة  ال ــ  عفــ  وجــو  ميفــا ك ــاا يف ملــان ادجــوا (40 األســفحةط

 كمــا رــنا عفــ   لــكا فــةي وهــو مواــ  مــد  رنبغــن عــدا اســت دافه  الــا  د ُرصــإ ســوى منــزل الع
 الراعون الدون  

 300عمفحملـــة تو ـــ  حـــن مطـــافة  4٦وتاحملـــد الترـــالري بـــأن اـــواغ الـــدفا  ا ســـيا حملفحملة عاـــّاغ  -55
  اخ   زة فجيفا األلم وعيافا وصول املزالعا ءىل سب  كطإ عحملش م  م  

  
__________ 

  www.madacenter.org/reports.php?id=13&lang=1اعظي اليابو التان   (38  
-http://972mag.com/watch-israeli-soldiers-attack-cameras-belonging-to-palestinian-foreignاعظي الـيابو التـان   (39  

journalists/112049  
   متا  بالعربرة فرو( www.idf.il/1133-22784-he/Dover.aspxاعظي اليابو التان   (40  

http://www.madacenter.org/reports.php?id=13&lang=1
http://www.idf.il/1133-22784-he/Dover.aspx
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 السلطاق الملسطيفية  -باء 
 

 التعسم  واإلدارض الحتجاز  
 
وثّرـــا املاو ـــحملة الطـــامحملة ارـــوض ا عطـــان خـــول الاـــ ة املشـــمولة بـــالتريري حـــاالغ اعترـــال  -5٦

واحتجــال تعطــاحملاي طالــا بشــل  أساســن أشااصــا  مــن جمموعــاغ املعال ــة  وعـُّاــاغ عفــ  وجــه 
س واع ــــا  التحدرــــد محــــوغ تواحملــــ  واســــعة الناــــاض ألشــــااى رــــزعم أهنــــم عفــــ  صــــفة حبيكــــة محــــا

 يف اللاة الغيبحملة   20١5 آ ال مالس وبدارة ش ي متول رولحمله ا سومني و لك يف بدارة ش ي
حالــة عاشــاا مــن محــاس أواا مــا ج ــال املاــابياغ العامــة يف  اغ الداللــة ومــن ااــاالغ  -57

العامـة  ي يف ا فحملـ ي بت مـة  طـحمل  أمـوال  ود ألـ ا ج ـال املاـابياغ20١5بدارة شـ ي شـباق فرباري 
اـيالا  صـدل عـن حملمـة والـ  بـا فياا عن مـا بلاالـة وبرحملـا يف االحتجـال بنـا  عفـ  أسـق جدرــدةي 
هن طالتحـيرا عفـ  الاتنـة املاهبحملـةط  ويف الحملـوا التـان اـدا اال عـا  ا امـا  ء ـافحملا  هـو امـتو  سـو  

فحملمــــا رتعفــــا  مرابــــ  كاالــــةعن مــــا شــــباق فرباري حلمــــا ا لمــــة بــــا فياا  22 ــــ  مــــيّخا  ويف 
 3االحتجــال حــن  لهــنمحملــ  الــت م  وعفــ  الــي م مــن لفــا اســتئنا  اال عــا ي برــن الشاصــان جب

 آ ال مالس  
ـــا التحرحملرـــاغ الـــ  أجي ـــا املاو ـــحملة الطـــامحملة ارـــوض ا عطـــان يف عـــد  مـــن ااـــاالغ  -58 وبحملّن

لـــةي كـــان احتجـــالهم املماثفـــة أعـــه عفـــ  الـــي م مـــن أن ا تجـــزرن كـــاعوا رنتظـــيون أن رُاـــيا عـــن م بلاا
مــــــن الوثحملرــــــة  4٦رطـــــتمي مبوجــــــإ أوامــــــي ء الرــــــة صــــــا لة عــــــن حمـــــافظن الرااعــــــاغ  اعظــــــي الارــــــية 

A/HRC/28/80 وتبــّا أرلــا  أن االحتجــال ا  ال  رطــتادا باعتظــاا لتغاحملــة األرــاا األوىل الــ  تفــن  )
           مــــن  3 الارــــية  التواحملــــ ي يف أــــو  فعفــــن لفلــــماعة امل مــــة الــــ  ترلــــن بــــاملثول ســــيرعا  أمــــاا اــــام  

(  وســّجفا ادحملئــة الافطــاحملنحملة املطــترفة دعحملــة والطحملاســحملةالع ــد الــدون ا ــاى بــااروض املمــن  9املـا ة 
ـــــة   (4١ شـــــلوى احتجـــــال ء ال  يف الاـــــ ة املشـــــمولة بـــــالتريري 75ارـــــوض ا عطـــــان  ـــــّا أن أ فبحمل وتب
اــد خلــعوا يف ميحفــة مــا مرــابوغ املاو ــحملة الطــامحملة ارــوض ا عطــان  أجــيغ مع ــما تجــزرن الــارن 

 ال ي يف حــا أن الرـاعون الــدون ارــوض ا عطـان رّشــد  عفــ  الاـاب  االســتثنا ن دــاا ا حتجـال لو
 االحتجال  

ورطــاول املاو ــحملة الطــامحملة افـــا مــن رالســة تتبع ــا الوكـــاالغ األمنحملــة الافطــاحملنحملة وتتمثـــ  يف  -59
د ُتـــ  ءســـوا حامـــد  ومـــن األمثفـــة عفـــ   لـــكي أناألشـــااى طلطـــومت م الشاصـــحملةط  احتجـــال 
بعـــد اعرلـــا  فـــ ة عروبـــة بالطـــجن ثـــوث ســـنواغ بـــالي م مـــن أن ا لمـــة العفحملـــا الافطـــاحملنحملة ســـبحملفه 

اســــتميال احتجــــاله  وأخــــرب  بعــــدا ااعوعحملــــةراحملــــد  أمــــيا   20١4تشــــيرن الثــــا  عوفمرب  24أصــــدلغ يف 
ءمنّـا جـا  لفحاـال عفـ  لعامة املاو حملة الطامحملة بـأن اسـتميال احتجـال الطـحملد حامـد ج ال املاابياغ ا

                   ســــــومته الشاصــــــحملة ألعــــــه م ــــــد  مــــــن ابــــــ  اــــــواغ األمــــــن ا ســــــيا حملفحملة  وُأخفــــــن يف الن ارــــــة ســــــبحملفه
__________ 

 لل و  تا  ترالري ش يرة عف  املوا  ا تُ  (4١  
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ن بعـد شـ يرن مــن ا  ـياجل عـن الاعـاا وبعــد أن واّعـا أسـيته تنـالال  تعاــ 20١5 متول رولحملـه 2١يف 
ملاو ـحملة الطـامحملة حـاالغ أخـيى احملـ  فحمله الطفاة الافطـاحملنحملة مـن أ  مطـوولحملة عـن سـومته  ووثرـا ا

ن عمفحملـــاغ االحتجـــال فحمل ـــا جـــيغ طبـــأمي مـــن ل ـــحملق الوكالـــةطي ءشـــالة ءىل ج ـــال املاـــابياغ العامـــة ء
 وا حا   لحملق داا النو  من االحتجال والطند الراعو    ج ال األمن الواا نو 

 
   ورسوء المعاملة التعذيب -2 

ألظــــي الرــــاعون الافطــــاحملي التعــــارإ وســــو  املعامفــــة  وحظحملــــا املاو ــــحملة الطــــامحملة ارــــوض  -٦0
 حبيرــة و ون ســابا ءعــواا عطــان بتعــاون الطــفااغ الافطــاحملنحملة يف ااصــول عفــ  ءملاعحملــة الوصــول 

مــن الوثحملرـــة  44ءىل ميافــا االحتجـــال التابعــة لألمـــن الواــا ن وج ـــال املاــابياغ العامـــة  اعظــي الارـــية 
A/HRC/25/40 وُمنــــ  ملتــــإ املاو ــــحملة يف بعــــا ااــــاالغ خــــول الاــــ ة املشــــمولة بــــالتريري مــــن  )

ادحملئـــة ي عـــد غ 20١5 خـــول مياكـــز االحتجـــال التابعـــة ع ـــال املاـــابياغ العامـــة  ويف آ ال مـــالس 
 احمل ــا مــن لرــالة أحــد ا تجــزرن يف ميكــز املطــترفة ارــوض ا عطــان برــيال الشــيطة الافطــاحملنحملة منــ  مو 

وتثــــ  هــــاه الرحملــــو  افرــــا  خاصــــا  ألن املاو ــــحملة الطــــامحملة ال تــــزال   (42 صــــو  والـــــتأهحمل  يف لاا اهللا 
شـــلوى  ١94طـــان تتفرـــ  ترـــالري عـــن ســـو  معامفـــةي يف حـــا ســـّجفا ادحملئـــة املطـــترفة ارـــوض ا ع

تعارإ وسـو  معامفـة يف الاـ ة املشـمولة بـالتريري  ويف بعـا ااـاالغ الـ  وثّرت ـا املاو ـحملة الطـامحملةي 
عامفـة للـن م د ري بـوا يف ءعاـا  تااصـحمل  بطـبإ الت درـداغ املطـو  تعي ـ م لحتدث ا تجزون عـن 

م لطـــو  معامفـــة ل ـــم أو ا ـــو  مـــن اعترـــاا الطـــفااغ  ويف بلـــ  حـــاالغي أعلـــي ا تجـــزون التعـــي 
    با رة لفعحملانءصابت م جبيو  

املعال ـــــةي مبـــــن فـــــحمل م  عشـــــاا ورظ ـــــي أن وكـــــاالغ األمـــــن الافطـــــاحملنحملة تطـــــت د  حتدرـــــدا   -٦١
ي عّاــــا 20١5شــــباق فرباري  2٦و 20١4كــــاعون األول  رطــــمرب   ١7بــــا مــــا الاــــوجل  ويف الاــــ ة 

ا  مـــن التواحملـــ  لـــوا مغا ل ـــا خوفـــامعـــة بـــ  لرـــا ولفســـبعة طـــوجل منتمـــا امـــاس اعتصـــاما  يف ج
لطــــو  معامفــــة   يحطــــإ لعم ــــم يســــبا وأن احتجــــزوا مــــياغ عــــدة وتعي ــــواألهنــــم وســــو  املعامفــــة 

وتـدخفا املاو ـحملة الطـامحملة لـدى الطــفااغ الـ  كـيلغ مـياغ عـدة  ــماعاغ بأهنـا لـن تتغا ـ  عــن 
  الاــــوجل واحتجزتــــهشــــباق فرباريي أوااــــا هحملئــــة األمــــن الواــــا ن أحــــد  28أ  ءســــا ة ملعامفــــة  ويف 

بعــد ءطــوض ســياحه أخــرب املاو ــحملة الطــامحملة بأعــه ُأجــرب عفــ  البرــا  يف و ــعحملة و آ ال مــالس   2حــن 
ـــدة لاـــ ة طورفـــة( الشـــبح ُأجـــربرت عفـــ  الواـــو  ايابـــة ســـا ســـاعاغ  ء    أ  التثبحملـــا يف و ـــعحملة جم رت

ا   ـــق مـــياغ وطُفـــإ منـــه أال رفمـــق ااـــا و  واـــال ءعـــه ُصـــووج ـــه ءىل حـــا و ورـــداه ميفوعتـــان 
  وأ ــا  أعــه يف هنارــة االســتجواجل لُبــو حبزامــه مــن جــيى معــه بعــد  لــكخــول االســتجواجل الــا  

وتُـي  معفرـا   وأخـرب املاو ـحملة الطـامحملة بأعـه حـا صـيث مـن األدي اـال  ردره ءىل اع ـة العفحملـا مـن سـفم
  بعـد  لـك جمـد ا  يف له مو او األمن بأهنم  فلون تصـيألا  مـن ج ـاغ عفحملـا برتفـه  أ لعـم أعـه ُو ـ

__________ 

  20١5آ ال مالس  4 يالفجنة املطترفة اروض ا عطاني بحملان صحان (42  
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ء ا كــان ريرــد عمــا حــن الصــبا  وصــال املو اــون رتاردوعــه كــ  عصــ  ســاعة لحملطــألوه  الشــبحو ــعحملة 
 أن رتحدث  

ويف حالـــة أخـــيى وثّرت ـــا املاو ـــحملة الطـــامحملةي عُرـــ  ا تجـــز عـــدة مـــياغ ءىل مياكـــز احتجـــال  -٦2
 تفاــــة تابعــــة ع ــــال املاــــابياغ العامــــة وحتــــدث عــــن تعي ــــه بشــــل  متلــــيل لفتعــــارإ عفــــ  مــــدى 

لطــاعاغي وُعصــبا عحملنــاه  الشــبحأســابحمل   وأفــا  بأعــه ُأجــرب يف ءحــدى املــياغ عفــ  البرــا  يف و ــعحملة 
  ــيه ولُفعتــا وعفرتــا حببــ  مثبــا يف الطــر ي وكاعــا أصــاب  ادمحملــه تلــا  تومــق ءىل رــداه  وُ فّــا

األلم فلــان ولن جطــمه ررــ  كــامو  عفــ  كتاحملــه  وشــ د بالتاصــحمل  عفــ  أعــه ُصــا  ولُكــ  وُ ــيجل 
بعصا عف  كاحمله وأ ـا ادمحملـهي وبلابـ  ك يبـا ن عفـ  اعـز  الطـافن مـن جطـمه  وأّكـدغ الترـالري 

 عفحمل ا املاو حملة الطامحملة والي وم املوجو ة عف  جطمه صحة ش ا ته  الابحملة ال  اطفعا 
 

        اإلفراف ف  ارستلدام القوة  -2 
تفرــا املاو ــحملة الطــامحملة ا عــا اغ بــأن اــواغ األمــن الافطــاحملنحملة تفجــأ ءىل اســتاداا ماــيق  -٦3

           رــــ  أعــــه يفلفرــــوة  ــــ  مــــربل وءىل أعمــــال عنــــ  جماعحملــــة واســــتغول لفطــــفاة  وعفــــ  ســــبحمل  املثــــالي عُ 
يف ايرــة الحملــاموني اســتادا عناصــي مــن الرــوة ا اصــة التابعــة  20١4كــاعون األول  رطــمرب   2تــالر  

لفشــــيطة الافطــــاحملنحملة العصــــن للــــيجل عشــــياغ األشــــااى  ــــ  املطــــفحا يف جمفــــق عــــزا  بعــــد أن 
مطــفحملةي رُــزعم ي يف ايرــة 20١5كــاعون الثا  رنــاري   2ا مــوهم بالتطــ  عفــ  أشــااى مافــوبا  ويف 

أن الرـــوة ا اصـــة التابعـــة لفشـــيطة الافطـــاحملنحملة واـــواغ األمـــن الـــوطي الافطـــاحملنحملة اعتـــدغ عفـــ  عـــدة 
أشــااىي أكثــيرت م مــن املــالةي بعــد أن هــاجم أفــيا  عا فــة أحــد ا تجــزرن ســحملالة شــيطة وحــيلوه مــن 

ن ابــ  مــو ان ءعاــا  املبــا   األساســحملة املتعفرــة باســتاداا الرــوة واألســفحة النالرــة مــ ااجــز  وتــنا
 كجي ة جنا حملة    االستاداا التعطان لفروةعف   يولة املعاابة عف   الرواعا
ي اــيجل  ــحملم العــزة لوجئــا يف بحملــا اــم اســتادما اــواغ 20١5أرفول ســبتمرب  ١8ويف  -٦4

رن األمــن الــوطي الافطــاحملي الــاخ ة ااحملــة والغــالاغ املطــحملفة لفــدمو  والرنابــ  الصــاعرة  ــد املتظــاهي 
ررـــافون ااجــالة  ورـــزعم أن عناصـــي اــواغ األمـــن اعتـــدوا عفــ  بعـــا الشـــباجل ا تجـــزرن رـ ـن كـــاعوا 
               بـــــاملوغخاــــي حمـــــدض ر ــــد  ورتعـــــالم اســــتاداا الــــاخ ة ااحملـــــة يف  حملــــاجل   (43 بــــادياواغلــــدر م 

ي والفجو  ءىل العنـ  حبـا ا تجـزرن مـ  االلتزامـاغ الدولحملـة الوااعـة عفـ  عـاتا  ولـة كصابة خا ةب أو
ل ــحملق  مطــالعةســحملما مبوجــإ الع ــد الــدون ا ــاى بــااروض املدعحملــة والطحملاســحملة  ول ــم ال ففطــااي 

الوللا  واا د اواغ األمن الوطي الافطـاحملي ءىل ا عـون عـن ءعشـا  عنتـا لفتحرحملـا يف حا ثـة بحملـا 
 عا لة بشل  عاا   ييف حاالغ االستاداا املايق لفروةال تزالي املطا لة  فكنمي ا

__________ 

    متا  عف  اليابو التان Middle East Eyeاعظي شيرو الاحملدرو الا  عشيه موا   (43  
www.youtube.com/watch?v=-uOpsGV6isc&feature=youtu.be  
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ي أطفـــا  ـــباق مـــن ج ـــال املاـــابياغ العامـــة النـــال عفـــ  ســــاض 20١5أرال مـــارو  23ويف  -٦5
ـــدوه  وُ ـــيجل شـــرحملره  أعلـــا ه التناســـفحملة الـــا  اســـتدع  عمفحملـــة  رـــا أ ى ءىل هـــيسلجـــ  بعـــد أن احمّل

رحملران شـلوى لـدى املاـابياغ العطـليرة للـن املاو ـحملة الطـامحملة عفمـا استئصال جز ن  وأو   الش
بأن اللـححملتا واج ـا  ـغوطا  متلـيلة لطـحإ شـلوا ا ألن اللـابو الي حملطـن الـا  ا مـاه مطـوول  

 أ  حترحملا زي  يف هاه ااا ثة  عفم بلفماو حملة الطامحملة  ولحملقكب  يف حيكة فتح  
 

 حرية التعجير  -٤ 
الطـــامحملة ترـــالري عـــن اعت اكـــاغ لفحـــا يف حيرـــة التعبـــ ي ال ســـحملما ءلا  مـــن تفرـــا املاو ـــحملة  -٦٦

الـحملة ملـ  خـاطيي   اغ الداللـة يف هـاا الصـد رنتردون احملا ة الطـفاة الافطـاحملنحملة  ومـن بـا األمثفـة 
تعي ــا هــن وعا فت ــا لت درــداغ وملــارراغ متلــيلة مــن ء  وهــن كاتبــة معيوفــة بــدعم ا امــاس  

وتنظحملم ـــا ملظـــاهياغ ســـفمحملة  وواعـــا ءحـــدى ااـــوا ث الـــ   مـــا تلتبـــهإ ابـــ  الرـــواغ األمنحملـــة بطـــب
ااـــتحم عناصـــي ج ـــال املاـــابياغ العامـــة  عنــدماآ ال مـــالسي  22لصــد ا املاو ـــحملة الطـــامحملة يف لحملـــ  

منـــزل الطـــحملدة خـــاطي يف ا فحملـــ   ود رُـــربل هـــوال  العناصـــي أ  أمـــي اعترـــال أو تاتـــحملة  ورُـــدع  أهنـــم 
   الطحملدة خاطي واحتجزوه لحملفة واحدة استادموا العن  حبا لوا 

ي الطـــامحملة ءىل أن وكـــاالغ األمـــن الافطـــاحملنحملة تيااـــإ ةوتشـــ  املعفومـــاغ الـــوال ة ءىل املاو ـــحمل -٦7
عشــاق الافطــاحملنحملا عفــ  موااــ  التواصــ  االجتمــاعن  ووثّرــا املاو ــحملة حــاالغ تعــيم  فحملمــا ربــدو

بطـــبإ تعفحملرــــاغ عشــــيوها عفــــ  فت درــــد أو االعترــــال لفحمل ـــا صــــحاحملون وعاشــــاون يف ا تمـــ  املــــد  
ع عــا تنترــد الطــفاة الافطــاحملنحملة  وتــ   هــاه امللــارراغ والرحملــو   ــ  الشــيعحملة أثــيا  ســفبحملا  شــبلة ا 

 عاما  عف  حيرة التعب   
 

 لقوبة اإللدام  -٥ 
 3١و 20١4تشــــيرن الثــــا  عوفمرب  ١د ُتطــــج  أرــــة حــــاالغ تناحملــــا عروبــــة ا عــــداا بــــا  -٦8

مــا لالــوا رطــعون ءىل  ا العــاماملــدعاي متشــحملا  مــ  سحملاســة الــي حملق  للــن 20١5تشــيرن األول أكتــوبي 
          كــــاعون الثــــا    ١١ا عــــداا وأصــــدلغ ا ــــاكم أحلامــــا  با عــــداا يف الــــحملتا  فاــــن تواحملــــ  حلــــم 

ي حلمــا ا لمــة العطــليرة الدا مــة يف جنــوجل اللــاة الغيبحملــة با عــداا عفــ  شــاا 20١5ري رنــا
حلمــا  20١5أرفول ســبتمرب  ١٦عامــا  مــن مدرنــة جنــا بت مــة ا حملاعــة  ويف  27ربفــا مــن العمــي 

حملمـــة االســـتئنا  يف لاا اهلل با عـــداا عفـــ  لجـــ  لرتفـــه لوجـــة أخحملـــه وولـــدر اي بعـــد طعـــن ترـــدا بـــه 
 ي كاعا ااالتان احملد االستئنا   20١5اا  ويف ش ي تشيرن الثا  عوفمرب املدعن الع
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   ف  رزةالحاكمة السلطاق  - يس 
 

 التعذيب ورسوء المعاملة و  انتهاكاق الحق ف  المحاكمة وفق ادصول القانونية -1 
اعت اكـــاغ ااـــا يف ا اكمـــة وفـــا األصـــول ال رـــزال التواحملـــ  التعطـــان و ـــ ه مـــن أشـــلال  -٦9

والتعـــارإ وســـو  املعامفـــة تشـــل  مـــدعاة افـــا يف  ـــزة  وخـــول الاـــ ة املشـــمولة بــــالتريريي  الراعوعحملـــة
شـــلاوى احتجـــال تعطـــان واعت ـــا   708ســـّجفا ادحملئـــة املطـــترفة ارـــوض ا عطـــان مـــا ال ررـــ  عـــن 

حالـــة تعـــارإ أو ســـو  معامفـــة  وكاعـــا أ فبحملـــة  4٦2للـــماعاغ ا اكمـــة وفـــا األصـــول الراعوعحملـــةي و
وى تاــــال اـــواغ الشــــيطة ا فحملـــةي للــــن الـــت م طالــــا أرلـــا  مــــو اا يف املياكـــز ا صــــوححملة الشـــلا

 وأعلا  من ج ال األمن الداخفن  
وتشـــ  املعفومـــاغ الـــ   عت ــــا املاو ـــحملة الطـــامحملة ءىل أن اـــواغ األمــــن  البـــا  مـــا تطــــتدعن  -70

تــو ع م  اغ طورفــةي و املــواطنا بشــل  تعطــان وحتتجــزهم يف بعــا األححملــان بشــل   ــ  اــاعو  لاــ
عاــيا   يف أ فــإ األححملــان  وافــا االعت اكــاغ املبفــا هبــا االســتاداا املاــيق لفرــوة البق الهــن ااــ

 عند التواحمل  واايمان من حا التزاا الصما واالستاا ة من متثحمل  ااعو  واالتصال باألسية  
مــــــة وخــــــياطحملم املحملــــــاه لــــــيجل باألحز الوتشــــــ  الترــــــالري عــــــن التعــــــارإ وءســــــا ة املعامفــــــة ءىل  -7١

 الشـــــبحو ـــــ  ا تجـــــز يف و ـــــعحملة و  والرلـــــباني وا ســـــا اغ الفاظحملـــــة وال هحملـــــإي واايمـــــان ااطـــــن
طــتادا يف بعــا عمفحملــاغ وا ر ــاا بــالغيض وااــبق االعاــيا   املاــول  واســتدع  مطــتوى العنــ  امل

داخفن الــنزرــ  لااتوحــة و امليو  اعــ خــال ا تجــزرن ءىل املطتشــا  ألســباجل عــدة من ــا االســتجواجل ء
ا ربــدو لطــول  وتعترــد املاو ــحملة الطــامحملة أن ترنحملــاغ االســتجواجل األكثــي  ــياوة تطــتادا عفــ  مــالو 

ن مـــو ان األمـــن العتمـــا   موعـــاغ ســـفاحملة  ورُرـــال ءا حملاعـــة أو ا مـــ  ا تجـــزرن املشـــتبه يف التلـــاهبم
 رطت دفون أرلا  أايبا  املت ما بالت درد والتواحمل   

ومناصيو حيكـة فـتح حتدرـدا  عـن محفـة من جحملـة تناـاها اـواغ األمـني وال سـحملما  وأبفا أعلا  -72
ج ـــال األمـــن الـــداخفني وتشـــم  عمفحملـــاغ اســـتدعا  وتواحملـــ  وتعـــارإ وســـو  معامفـــة  وعفـــ  ســـبحمل  

ـــ  عـــن مطـــوول كبـــ  يف فـــتح ولمو ـــه أن مطـــوولا أمنحملـــا كبـــال حـــالوهم يف  كـــاعون   3١املثـــالي عُر
كــاعون   4تاــال بالعحملــد ا مطــا ايكــة فــتح يف  لــك األســبو   ويف مــن االح 20١4 األول  رطــمرب
ي اســُتدعن املطــوول املــاكول ءىل  اــي الشـيطة يف أعصــال وعُرــ  مــ  علــو آخــي يف 20١5الثا  رنـاري 

حيكــة فــتح ءىل ملــان ســي   ورـُـزعم أعــه ُأجــرب عفــ  خفــ  موبطــه وخلــ  لوســتجواجل ود ُرطــمح لــه 
وبرـن متـدلحملا  مـن ااـا و  الشـبحلـيجل وأجـرب عفـ  ا لـو  لو ـعحملة بأ ا  الصوة  وتعيم كـالك لف

مــن ا فــن  ان األملــدة ســاعة تريربــا   ود رـُـربل لــه أ  أمــي تواحملــ  ود توّجــه لــه أ   ــم  وا عــ  أن مــو 
 مية بطبإ اعتما ه ايكة فتح   40أكثي من  واستجوبوهاحتجزوه 
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   الحق ف  حرية التعجير والتجم  السلم  -2 
يف  ـــــزة لا غ مـــــن حمـــــاوالغ ءســـــلاغ املعال ـــــة اااكمـــــة تاحملـــــد الترـــــالري بـــــأن الطـــــفااغ  -73

الطحملاســحملة أو االعترــا اغي وفشــفا يف محارــة النــاس مــن هجمــاغ أطــيا  أخــيى بطــبإ اعترــا ا م 
أو آلا  ــم  ورـُـزعم أن اــواغ األمــن الــداخفن  ء ــافة ءىل أفــيا  مطــفحا د حُتــد  هــورت م( عــأغ ءىل 

 ايق لفروة والعن  ا ا  لتايرا  معاغ سفمحملة  االستاداا امل
ومــن بــا التجمعــاغ الــ  فـُيّاــا  معــاغ املعال ــا الطحملاســحملا والتجمعــاغ املنــد ة بــ     -74

الو   االاتصا   وفش  ا دماغ العامـة أو املع  ـة عفـ  تصـيفاغ اـواغ األمـن  واُحتجـز العدرـد 
ط أو ةســـفو  أخواحملـــاواعـــد ا عفـــ  تواحملـــ  طمدوعـــة عفـــ  خفاحملـــة هـــاه التجمعـــاغ وُأجـــربو  النـــاسمـــن 

 ءعوعاغ بعدا ا خول بالطفم جمد ا   
بأهنــا تــدخفا أثنــا  املظــاهياغ ألن املنظمــا  ييف مناســباغ عدرــدة يوأفــا غ اــواغ األمــن -75

              ١2د رافبـــــوا أ وعـــــا  مطـــــبرة  للـــــن الرـــــاعون الـــــدون ارـــــوض ا عطـــــان والرـــــاعون الافطـــــاحملي لاـــــم 
بشــــأن االجتماعــــاغ العامــــة ال رشــــ طان ااصــــول عفــــ  ء ن مطــــبا مــــن الطــــفااغ  ١998لعــــاا 

 لتنظحملم  معاغ سفمحملة  
ولصدغ املنظماغ الافطاحملنحملة ارـوض ا عطـان التااعـا  مفحو ـا  يف االعتـدا اغ عفـ  حيرـة  -7٦

امليكــز وســّج  كـان مــن ابــ  الطـفااغ ا فحملــة أو عناصــي مطـفحة  ــ  حمــد ة ادورـة    ســوا الصـحافةي 
ـــة ك ـــاه عفـــ  األاـــ  يف الشـــ ول الطـــتة األوىل مـــن 45 الافطـــاحملي لفتنمحملـــة واايرـــاغ ا عومحملـــة         حال

    (44 20١4ي مرالعة بألب  وعشيرن حالة يف عاا 20١5عاا 
واكتشـــاا املاو ـــحملة الطـــامحملة حـــاالغ عـــدة ُمنـــ  فحمل ـــا صـــحاحملون مـــن تغاحملـــة أحـــداث تُعتـــرب  -77

  وخلـــ  صـــحاحملون ي يف أ فـــإ األححملـــانباســـتاداا الرـــوة اـــد حـــدث  لـــكو منترـــدة ايكـــة محـــاسي 
آخــــيون الســــتجواباغ يف  ــــافي الشــــيطة بشــــأن آلا  عشــــيوها عفــــ  موااــــ  التواصــــ  االجتمــــاعن أو 

 مراالغ تنترد الطفااغ يف  زة  
يف حــن الشــجاعحملةي فــّيض مو اــو األمــن وعناصــي مــن  تفــ   20١5عحملطــان أبير   29ويف  -78

لاـوجل رـدعون ءىل الوحـدة الافطـاحملنحملة  وعُرـ  أن املشـالكا  ومحملة يف ااـا   ـزة  معـا  الاصا   ا س
ي مبـا يف  لـك عفـ  أرـد  عناصـي مـن اـواغ اليصـاىوالبان حدردرـة وأُطفـا عفـحمل م  ياواغهبُ يبوا 

األمـــن مبوبـــق مدعحملـــة  وا عـــا الطـــفااغ بأهنـــا تـــدخفا حـــا حصـــ  اطـــوض عـــال خـــول املظـــاهية 
ا  الصــحاحملون الــا  شــ دوا عفــ  ااا ثــة بــأن مــو ان األمــن حــاولوا مــنع م مــن االحتجاجحملــة  وأفــ

 تغاحملت ا واعتدوا عفحمل م وأتفاوا أج ز م  
  

__________ 

  www.madacenter.org/index.php?lang=1اعظي اليابو التان   (44  
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 لقوبة اإللدام  -٣ 
د تُنّاــا أ  عروبــة ءعــداا يف ااــا   ــزة خــول الاــ ة املشــمولة بــالتريري  للــن ا ــاكم ا فحملــة  -79

 ي بحملنمـا حلمـا ا لمـة العطـليرة الدا مـة عفـ  ألبعـة أصدلغ حلما با عداا رتعفرـان بـت م اتـ
  حملابحملا ( بطبإ تعامف م م  ءسيا حمل    أحدهمأشااى با عداا  

  
 انضمام دولة فلسطين إلى معاهداق دولية لحقوق اإلنسان -رابعاا  

 
خــول الاــ ة املشــمولة بــالتريريي ترــدما حلومــة  ولــة ففطــاا يف ا عــدا  لفجولــة األوىل  -80
  وأُبفغــا 20١4الترــالري مبوجــإ معاهــداغ حرــوض ا عطــان الطــب  الــ  اعلــما ءلحمل ــا يف عــاا مــن 

 ـــاى بـــااروض املدعحملـــة املاو ـــحملة الطـــامحملة بـــأن املشـــالر  األولحملـــة مـــن الترـــالري مبوجـــإ الع ـــد الـــدون ا
طـــاعحملة اتاااحملــة مناهلـــة التعــارإ و ــ ه مـــن  ــيوجل املعامفــة أو العروبـــة الراســحملة أو الوءعو  والطحملاســحملة
ي ألـ  السـتعيام  اخفـن وسـتلون تاااحملة الرلا  عفـ   حملـ  أشـلال التمحملحملـز  ـد املـيأةوا أو امل حملنة
ــــة  وعمفــــا املاو ــــحملة الطــــامحملة مــــ  االومــــة لتلــــمن  مو ــــو  ــــولالاغ اســــتاداا مشــــاولاغ وطنحمل ال

ءعمـال حرـوض ا عطـان يف سـحملاض املاتصة عمفحملة ءعدا  الترـالري لو ـ  أسـق  لـن بواسـات ا لصـد 
  وتـــدعم املاو ـــحملة كـــالك الفجنـــة املطـــترفة ارـــوض ا عطـــان يف أ ا   ولهـــا لـــربامج ا منا حملـــة الوطنحملـــةا

 با االومة وا تم  املد  بشأن تناحملا املعاهداغ ولصدها   ك مزة وص امل م  
  

 التوصياق -خامساا  
 

 ح ومة إرسراييغ  -ألف 
 
 ما يل : بيوص  المموم السام  ح ومة إرسراييغ  -8١

إ رررررراء ارسرررررتعرام مسرررررتقغ لقوالرررررد الورررررتجا  التررررر  تعتمررررردها قرررررواق ادمرررررن   أ( 
            اإلرسررررراييلية وضررررمان اتسرررراقها مرررر  قرررروانين ومعررررايير حقرررروق اإلنسرررران الدوليررررة، ولالرسررررتلدام 

ُقيِّرد يالتر  المعل  للقروة وادرسرلحة الفاريرة فر  رسرياق إنمراذ القرانون  بمرا فر  ذلرع فر  المفراطق 
 (؛ الدخول إليها

ضررمان ح ررر التعررذيب وإرسرراءة المعاملررة ووضرر  حررد لهمررا للررى و رره السرررلة،   جل( 
 قضررررايا الملسررررطيفيينفررر  اا بصررررري وأ اا لرسررررتجواب رسرررمعيوثيرررق امرررن اللتررررزام بتوإلغررراء اإللمرررراء 

 أمفية"؛ رايس "المشتجه فيهس ف  

 ميرر  حررواد  إ ررراء تحقيقرراق رسررريعة ودقيقررة وفعالررة ومسررتقلة ونزيهررة فرر    ا( 
 إلى وفياق أو إصاباق، وضمان خضولها لتدقيق لام؛  تؤدضارستلدام القوة الت  
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وإتاحررة مسرراءلة  ميرر  ادوررلاؤ المسررؤولين لررن انتهاكرراق لحقرروق اإلنسرران    ( 
 ؛رسجغ انتصاف فعالة للضحايا

أورر ال العقرراب الجمررال ، بمررا فيهررا حصررار رررزة وألمررال لجميرر   وضرر  حررد    ه( 
 ؛ الهدم العقابية

ضرررررمان اتسررررراق قرررررانون السرررررجون اإلرسرررررراييل  مررررر  القرررررانون الررررردول  لحقررررروق   و( 
 اإلنسان وخاصة إلغاء ادح ام الت  تجيز تغذية المحتجزين المضربين لن الطعام قسراا؛ 

إنهررراء ن رررام الحتجررراز اإلدارض وضرررمان إصررردار ادح رررام بحرررق المحتجرررزين   ل( 
 أو اإلفراج لفهس؛  رسريعاا 

نون الررررردول  اإلنسررررران ، ول رسررررريما مجررررراد  التمييرررررز والتفارسرررررب احتررررررام القرررررا   ( 
 النتهاكاق. مي  والحيطة، وضمان المساءلة لن 

  
 ح ومة دولة فلسطين  -باء 

 
 يوص  المموم السام  ح ومة دولة فلسطين بما يل :  -82

احتررام  والعمرغ للرى ،ضمان لدم اللجوء إلرى التوقيرف والحتجراز التعسرميين  أ( 
         ضررررماناق أصررررول المحاكمررررة القانونيررررة ولرررردم احتجرررراز أض وررررل  مررررن دون أرسررررس قانونيررررة

 أو بطريقة تتفافى م  القانون الدول  لحقوق اإلنسان؛ 

 يصرردرها المحرراف ونإنهرراء انتشررار مماررسررة الحتجرراز اإلدارض بمو ررب أوامررر   جل( 
 لمحتجزين أو اإلفراج لفهس؛ ف  الضمة الغربية. ويفجغ  تو يه التهس رسريعاا إلى ا

ضرررمان وضررر  حرررد للتعرررذيب وإرسررراءة المعاملرررة رسرررريعاا وضرررمان اتسررراق قوالرررد   ا( 
مرن قجرغ مرو م  إنمراذ القرانون مر  قروانين وقوالرد  ارسرتلدام القروة وادرسرلحة الفاريرةالوتجا  و 

 حقوق اإلنسان الدولية؛ 

 ميرر  حررواد    إ ررراء تحقيقرراق رسررريعة ودقيقررة وفعالررة ومسررتقلة ونزيهررة فرر   ( 
وتقررديس إلررى وفيرراق أو إصرراباق، وضررمان خضررولها لترردقيق لررام  تررؤدضارسررتلدام القرروة الترر  

   ؛الجفاة إلى العدالة وإتاحة رسجغ انتصاف فعالة للضحايا

بمررررا فرررر  ذلررررع حررررق  احترررررام الحررررق فرررر  حريررررة التعجيررررر والت رررراهر السررررلم ،  ه( 
الصرررحميين وادوررررلاؤ المشررررتجه فرررر  انتمررررايهس إلرررى مجمولرررراق المعارضررررة، وضررررمان إ ررررراء 

 تحقيقاق دقيقة وومافة بادلاءاق هجوم  هاق رير أمفية للى صحميين وناوطين؛ 

 كلطروة نحرو والح رس بهرا اإللالن لن وقف اختيارض للعمرغ بعقوبرة اإللردام  و( 
  .إلغايها



A/HRC/31/40 
 

 

GE.16-00773 25/25 

 

 والمجمولاق المسلحة الملسطيفية  ف  رزةالحاكمة السلطاق  - يس 
 
 يل :  إلى مايدلو المموم السام  السلطاق ف  رزة  -83

اتلررراذ  ميررر  التررردابير الالزمرررة لضرررمان احتررررام حقررروق ادورررلاؤ مسرررلوب    أ( 
الحريرررة، بطررررق مفهرررا فرررتا تحقيقررراق فعالرررة ومسرررتقلة ونزيهرررة ووررراملة وورررمافة فررر  ادلررراءاق 

رسررجغ انتصرراف فعالررة  وإتاحررةبالتعررذيب وإرسرراءة المعاملررة، وضررمان تقررديس الجفرراة إلررى العدالررة 
 لضحايا؛ل

 .للى حرية التعجير وحرية التجم  السلم  فرم قيود رير قانونيةوقف   جل( 

احترررام القرانون الرردول  والمجمولراق المسررلحة الملسرطيفية فرر  ررزة وللرى السررلطاق -84
 ميرررر  اإلنسرررران ، ول رسرررريما مجرررراد  التمييررررز والتفارسررررب والحيطررررة، وضررررمان المسرررراءلة لررررن 

 النتهاكاق.

 


