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 حقوق اإلنسان مجلس
 ونوالثالثحادية الدورة ال
 من جدول األعمال 7و 2البندان 

 لحقنوق األمن  المتحندة السنام  التقرير السنوو  لمونو 
 اإلنسان وتقارير المووضية السامية واألمين العام

 حالنة حقننوق اإلنسننان سنن  سلسناين وسنن  األراضنن  العر يننة
    األخرى المحتلة

المسنتقلة لتقين  الحقنا   توويذ التوصيات الواردة س  تقرينر الععثنة الدولينة   
مننن ل ننت التحقينن  سنن  ءثننار  وننا  المسننتوةوات اإللننرا يلية  لنن  الحقننوق 
المدنينة والسيالننية واصاتينادية واص تما يننة والثقاسينة لللننعن الولسننايو  

 ة ما سيها القدس اللراي ،س   ميع لنحا  األر  الولسايوية المحتلة
  

 ق اإلنسانلحقو  األم  المتحدة السام  تقرير موو   
  

 موجز 
  معوومــاع عـــن 28/26م عمــ ب ر،ـــ ا  قوــا ن،ــو  ا   ـــان يتضــمن اــلا الت، يـــ   امل،ــد   

نالـ  ننيذــل التوتـذاع الــوا قة ر ن، يـ  البعلــ  الدولذـ  امل ــت،و  لت، ـج اا،ــايق مـن  جــ  التح،ذــق ر 
واالقت ــاقي  واالجتماعذــ  والل،ا ذــ  آثــا  رنــاس امل ــتوإلناع ا يــ ايذوذ  عوــد اا،ــو  املد ذــ  وال ذايــذ  

لوشــــعف اليو ــــعذأ ر  ذــــا  لــــاس األ ل اليو ــــعذنذ  ااتوــــ   يــــا  ذ ــــا ال،ــــد  الشــــ قذ   ويتنــــاول 
امل ــــاي  و  ؛م ــــاسلت معــــدم وعنــــس امل ــــتوإلن  و  ؛الت، يــــ  ايــــتم ا  النشــــاإل االيــــتذعا  ا يــــ ايذوج

واألعمـــال الت ا يـــ   ؛ل  ر ال ـــ ون ا يـــ ايذوذ يـــن  ـــذ م األإليـــا  املعت،و  اليو ـــعذنذ املتعو،ـــ  رـــ
 ون،و  ا   ان املت و  رامل توإلناع 
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 معلومات للالية -لوصا  
 
إلوــــف قوــــا ن،ــــو  ا   ــــان حد ميــــول األمــــم املتحــــدة ال ــــامج ا،ــــو  ا   ــــان  ر  -1

رشأن امل ـتوإلناع ا يـ ايذوذ  ر األ ل اليو ـعذنذ  ااتوـ   يـا  ذ ـا ال،ـد  الشـ قذ    28/26 ق ا ه
نالــ  ننيذــل   ن، يـ اب رشــأن اااقيــ  والل ثــ،ــدم حد اسوـا ر قو نــ  يور اجلـوالن ال ــو حمل ااتــ    ن 

ق ر آثــا  رنــاس التوتــذاع الــوا قة ر ن، يــ  البعلــ  الدولذــ  امل ــت،و  لت، ــج اا،ــايق مــن  جــ  التح،ذــ
امل ــتوإلناع ا يــ ايذوذ  عوــد اا،ــو  املد ذــ  وال ذايــذ  واالقت ــاقي  واالجتماعذــ  والل،ا ذــ  لوشــعف 

 ( A/HRC/22/63اليو عذأ ر  ذا  لاس األ ل اليو عذنذ  ااتو   يا  ذ ا ال،د  الش قذ  )
ع الـ   عت ـا ميوةـذ  األمـم املعوومـا  28/26م عمـ ب رـال، ا  امل،ـد    ويتضمن الا الت، يـ  -2

 ذـــ  حد ن،ـــا ي  األمـــ  العـــام وامل،ـــ   ا ـــا  املعـــأ  الـــ  شـــا  املتحـــدة ال ـــامذ  ا،ـــو  ا   ـــان  وي
والو نـ  ا اتـ  املعنذـ  رـالتح،ذق ر  1967ن،و  ا   ان ر األ اةج اليو ـعذنذ  ااتوـ  منـل عـام 

شــعف اليو ــعذأ ومــاه مــن ال ــيفان العــ   ر املما يــاع ا يــ ايذوذ  الــ  قــا ن،ــو  ا   ــان لو
الـــوا قة مـــن الـــدول األعضـــاس رشـــأن نالـــ  ننيذـــل املعوومـــاع حد ويشـــا   ذـــ   يضـــاب األ اةـــج ااتوـــ   

 نوتذاع رعل  ن، ج اا،ايق 
 ونشــــــــ ين اللــــــــا / 2014ويشــــــــم  الت، يــــــــ  اليــــــــ/ة املمتــــــــدة رــــــــ  نشــــــــ ين اللــــــــا / و م   -3

امل ـــتوإلناع ا يـــ ايذوذ  ر رشـــأن رـــاالق/ان مـــا ن، يـــ  األمـــ  العـــام نـــ    وينبغـــج ق اس2015  ـــو م 
( A/HRC/31/43يـــا  ذ ـــا ال،ـــد  الشـــ قذ   ور اجلـــوالن ال ـــو حمل ااتـــ  )  األ ل اليو ـــعذنذ  ااتوـــ 

رشــأن نالــ  ن،ــو  ا   ــان ر األ ل  ال ــامج الت،ــا ي  األةــاة لامــ  العــام وامليــولمــاه مــن و 
  (1) اليو عذنذ  ااتو

  
 نظرة شاملة  ل  توصيات  عثة تقي  الحقا   -ثانياا  

 
 نوتـــذاع و جـــ مـــن ن، ي اـــا  115حد  112الي،ـــ اع مـــن قـــدمع رعلـــ  ن، ـــج اا،ـــايق ر  -4

نياقذـ  امـن  49املـاقة وقعع البعل  اايفومـ  ا يـ ايذوذ  حد مـا يوـج  مـلب ةب رمن ا حد حي ايذ   عدق 
   (:انياقذ  جنذس ال ارع ) املد ذ  ر وقع اا  جنذس رشأن محاي  األشخا  

   ؛وقس  ذا األ شع  االيتذعا ذ  قون ش وإل م ب،  ) ( 
   ؛الش وع  و اب ر يحف  ذا امل توإلن  من األ ل اليو عذنذ  ااتو  ) ( 
ةـــمان نـــو ا يـــب  ا ت ـــال م يمـــ  و عالـــ  ويـــ يع  جلمذـــا اليو ـــعذنذ  ةـــحايا  )ج( 

  ور اــلا ال ــدق  عــن ا ت ابــاع ن،ــو  ا   ــان امل/نبــ  عوــد وجــوق امل ــتوإلناع األةــ ا  النا ــ 

__________ 

 (1) A/HRC/31/40 وAdd/1 وA/70/351 وA/70/421  
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  اختـا  ةعـواع لتـو ا يـب  اال ت ـال اـله االقتضـاس  ـ  ينبغـج  عنـد ن، ج اا،ايق النظع رعل  
   ؛راالنيا  ما مملوج الشعف اليو عذأ وي اعدة من استما الدويل

   ؛نبع  روجوق امل توإلناعحهناس ا ت اباع ن،و  ا   ان امل   )ق( 
ةــمان امل ــاسل  اليفاموــ   رع ي،ــ  مــا قذذزيــ   عــن  ذــا اال ت ابــاع  يــا ر  لــ   )ه( 

   ؛ ذا  عمال العنس ال  ي نيفب ا امل توإلنون  وحهناس يذاي  ا   ع من الع،ا 
الت،ذــد و ال يــذما األإليــال  وانت ــاسام نع ــياب  و اليفــس عــن اعت،ــال اليو ــعذنذ    )و( 

مــن انياقذــ   76لومــاقة  و ،ــاب ظــ   ،ــ  ال ــ ناس مــن األ ل اليو ــعذنذ  ااتوــ  حد   اةــج حيــ ايذ   
   جنذس ال ارع  

الو ـاس حد مـن ن، ي اـا   ذـا الـدول األعضـاس  116  ر الي،ـ ة قعـع رعلـ  ن، ـج اا،ـايقو  -5
ـــ  م ـــعولذاهتا ر ع قاهتـــا مـــا قو ر ـــ  ننت ـــ  قواعـــد ال،ـــا ون التزاماهتـــا يوجـــف ال،ـــا ون الـــدويل وهتم  ل

ناشــع عــن اال ت ابــاع ال،ــا و  الوةــا مــا العــدم االعــ/ال راب عوــد هتديــد  ونلت ــا الــدويل ال،ععذــ 
   ا ي ايذوذ  

الشــــ باع مـــن ن، ي اــــا  رـــأن ن ،ــــذ م  117  ر الي،ــــ ة ن، ــــج اا،ـــايق  وتــــع رعلـــ و ةـــااب   -6
رعـــ   من ـــا حهنـــاس  -ا ا عـــواع ال سمـــ  ا اتـــ   ثـــ    شـــعت ا عوـــد ن،ـــو  ا   ـــان و ن نتخـــل  ذـــ

لضــمان  الي ييفــون اــله األ شــع   ثــ  ةــا  عوــد ن،ــو  الشــعف  -م ــاا ا الت ا يــ  ر امل ــتوإلناع
اليو عذأ  إلب،اب لو،ا ون الدويل واملباقئ التوجذ ذ  املتعو،ـ  راألعمـال الت ا يـ  ون،ـو  ا   ـان  ور 

األعضـــاس حد اختـــا  نـــدارا م يمـــ  لضـــمان انـــ/ام ن،ـــو  اـــلا ال ـــدق  قعـــع البعلـــ   ذـــا الـــدول 
 اـــا ر   اةـــذ ا و/ و اا   ــان ر  ذـــا العموذـــاع الـــ  ن،ــوم مـــا معي ـــاع األعمـــال الــ  نوجـــد م،

ا اةـع  لواليت ـا  يـا ر  لــ  معي ـاع األعمـال الــ  قويف ـا اـله الــدول  و الـ  ختضـا ل ــذع هتا  
و وتــع البعلــ  رــأن يب،ــج الي يــق العامــ   اع  و  ذمــا يت ــ  مــا والــ  نضــعوا رأ شــع  ر امل ــتوإلن

 املعأ ي أل  ن،و  ا   ان والش باع ع  الوإلنذ  ومااا من معي اع األعمال امل أل  قذد  ظ ه 
  

 حالة توويذ توصيات  عثة تقي  الحقا   -ثالثاا  
 

 الولاط اصلتياان  اإللرا يل   -للف 
 
 (A/70/351)ال ـــبع  ر ن، يـــ  األمـــ  العـــام امل،ـــدم حد اجلمعذـــ  العامـــ  ر قو هتـــا بمـــا و ق  -7

ال،د  الش قذ   واجلوالن ال و حمل  ا رشأن امل توإلناع ا ي ايذوذ  ر األ ل اليو عذنذ  ااتو   يا  ذ
 ال،ـــد   ـــ/ة التوقيـــس عـــن نويـــذا امل ـــتوإلناع ر 2015 ذ ـــان/ ر ي   27 ،ـــد ا ت ـــع ر ااتـــ   

 77 رعـــ ن مناق ـــاع لبنـــاسو لـــ    2014الشـــ قذ  الـــ  با ـــع قـــد رـــد ع ر نشـــ ين اللـــا / و م  
األ شـــع  عـــ وة عوـــد  لـــ   با ـــع و   ونـــدة يـــيفنذ  ر م ـــتوإلن  ر ـــغاع سيذـــس و ذيـــج يـــابول

ــــــــا االيــــــــتذعا ذ   ــــــــ  ر معو ااامــــــــ  ر م ــــــــتوإلناع التعــــــــو اع   ظــــــــ اب حد  2015 يا /مــــــــايو جا ي
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رــاله األثــ  ر  ابــان اــوالــ     الــ    روــه عن ــا يــار،اب نومــا وجيعــاع اامــانو   شــوومو واــا    امــاع
 ( 10حد  7  الي، اع من A/HRC/28/44ا ظ  الوثذ،  ن بذب  ال،د  الش قذ  )

مناق ــاع وقوس/يولذــ  مــن العــام  ي ــ   إل  نــع  2015ر اليــ/ة املمتــدة رــ  معوــا عــام و  -8
  وا ،ـع 2015  ور قوس/يولذـ  يـا  ذ ـا ال،ـد  الشـ قذ   ييفنذ  ر الضي  الغ رذـ  ةوند 634لبناس 

م ــيفن جديــد ر م ــتوإلن  ن،ــا ر الضــي  الغ رذــ   ور  300 اايفومــ  ا يــ ايذوذ  عوــد ةعــ  لبنــاس
ونــدة يــيفنذ  ر  300قوس/يولذــ    قان األمــ  العــام موا ،ــ   يــذا الــوس اس ا يــ ايذوج عوــد رنــاس  29

ــــ   ام اا اليو ــــعذنذ   ر الضــــي  الغ رذــــ   بمــــا  قان األمــــ  العــــام م ــــتو  ــــ   قــــ   مدين ــــع حي إلن  رذ
ونــدة يــيفنذ  ر عــدق مــن امل ــتوإلناع ر ال،ــد  الشــ قذ  والشــ وع ر  500 التخعــذ  لبنــاس ساــاس

عذـق وب   موقي  رأن رناس امل توإلناع مـا قـا و  يوجـف ال،ـا ون الـدويل وي   عمال البناس  اع ال و 
هت،ذـق ال ـ م وال يتوا ـق مـا مـا  عونتـ  اايفومـ  ا يـ ايذوذ  مـن  ذـ  ال ـعج حد هت،ذـق نـ  قـايم عوـد 

وقــس وحرعــال اــله ال،ــ ا اع ملــا  ذــ  تــال ال ــ م والتوتــ  حد وجــوق قولتــ   ونــم اايفومــ  عوــد 
  (2)انيا  رشأن الوةا الن ايج

جلنــ  التخعــذ  العوذــا قيــن مــا اايفومذــ  ا يــ ايذوذ    ــ ن  يــذ منظمــ  ملــا   ــاقع رــ   وو ،ــاب  -9
  رــأث   جعــج عوــد ساــاس  رــا البــع  2011  منــل  يا /مــايو حمــا وا ،ــع التارعــ   قا ة الشــعون املد ذــ 

  وع،ــف مــا مــ ة  اــا ر الضــي  الغ رذــ   و اــج ر ــدق ال،ذــام رــلل  100االيــتذعا ذ  مــن  تــ  
  نع ـــدع اايفومـــ  االيت  ذـــ  اجلديـــدة 2015  ر آ ا /مـــا   اال تخارـــاع الـــ  جـــ ع ر حيـــ ايذ
ميفويــ  رــاق/ان حإلـا  لتعزيــز عموذــ  حةــياس إلــارا قــا و  عوــد البــع  ر  شـاس جلنــ  مشــ/ب  رــ  الــوسا اع 

    (14  الي، ة A/70/351)ا ظ  الوثذ،   االيتذعا ذ 
،ـــا و  رـــأث   جعـــج ويـــذو  العـــارا النعتـــ  عموذـــ  حةـــياس وبمـــا و ق ر ن، يـــ  األمـــ  العـــام   -10

 ةــــ   مــــن ويــــاي  نويــــذا امل ــــتوإلناع  حد جا ــــف عموذــــ  التخعــــذ  وإلــــ ن املناق ــــاع والبنــــاس  
الـــدعم امل،ـــدم لوبـــع  االيـــتذعا ذ  ر رـــداياهتا  مـــن قبذـــ  ا ـــدماع األمنذـــ  الـــ  يو  اـــا   ـــ اق وبـــلل  

عوـد   عوذـاب يـ  نيفـا ع امل ـتوإلن  اـله ال ذاحن  جذ  الد اع ا ي ايذوج عند ح شاس رـع ة ايـتذعا ذ  
مـــا ننعــوحمل عوـــد ا ت ابـــاع ا،ـــو   بلـــااب "ايــتذ ي م عوـــد   ال ر الضـــي  الغ رذـــ  ر حإلــا  عموذـــ  

عـدم ح يــا  يـذاقة ال،ـا ون وميفا ــأة األ شـع  مـا ال،ا و ذــ   بلـ   ـأبل  عوــد ويشـ ا   "اليو ـعذنذ 
وجـوق مـن الع اقذـ   مـام هت،ذـق اـدل ااـ  ال،ـايم عوـد  نويذا امل توإلناع  األم  اللحمل يضا مزيـداب 

قولتــ  عــن إل يــق التيــاول و مــام حعمــال نــق اليو ــعذنذ  ر ن، يــ  امل ــا  ممــا ي،ــويل حميفا ــاع 
    (15  الي، ة A/70/351)ا ظ  الوثذ،   حن ل ال  م

__________ 

"األم  العام يدين موا ،  حي ايذ  عود رناس امل توإلناع ر الضـي  الغ رذـ  و ـم عوـد حلغـاس ال،ـ ا  ةدمـ  لو ـ م  (2) 
(  وة ل الي/ة ال  يشـمو ا الت، يـ    عـ   األمـ  العـام 2015قوس/يولذ   29وانيا  الوةا الن ايج 'العاقل'" )

)ا ظـ  البذـان  2015 يا /مـايو  15   عوـد يـبذ  امللـال ر ر عدة منايباع عن  يـي  لت،ـدم النشـاإل االيـتذعا
 ( www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8632الوا ق ر 
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 ،ـــ  التشــــ يد وةـــ ل اليـــ/ة الـــ  يشـــمو ا الت، يـــ   ايـــتم  اـــدم املمتويفـــاع اليو ـــعذنذ  و ا -11
ال، ــ حمل لويو ــعذنذ   يــن  ــذ م البــدو  و مــم اجل ــوق واملبــاق اع املتزايــدة واملتضــا  ة لامــم املتحــدة 

  2015آ / م ـــعا  18عموذـــاع اـــدم املمتويفـــاع   يـــج  واستمـــا الـــدويل   ،ـــد نزايـــدع  عوذـــاب 
ـــــا  ـــــ  ا يـــــ ايذوذ  رعموذـــــاع اـــــدم لوممتويفـــــاع ر منع،ـــــ   م  ـــــ  البـــــدوقامـــــع ا قا ة املد ذ  ل جئ

   رعـــ مبـــ  ر  22 مـــا قموعـــ  اـــدماليو ـــعذنذ  ر املنع،ـــ  "جـــذم" قـــ   ال،ـــد  الشـــ قذ   وجـــ   
  واـــج ةـــان " املخعـــ  لـــ E-1يـــيفنذ  ن،ـــا قاةـــ   و نـــول منع،ـــ  املشـــ وع االيـــتذعا  "  معـــاع

ــــا الــــزعذم البــــدوحمل د حاــــلا  ق    وقــــد األمحــــ   رــــو  ــــ ن  وواقحمل ينذ ــــ   ورــــا امل ــــيفو   و مي
 و ــعذنذون  وقــد نعــ ل بلــا مــن  إليــ ب  معظم ــم الجئــون 49 و ــعذنذاب  مــن رذــن م  78نشــ يد 

نوــ  األيــ  ال جئــ  لوتشــ يد   رــا مــ اع ةــ ل ال ــنواع األ رــا األةــاة  والت معــاع األ رعــ  مــن 
نذ  د َج ر ا عـ  ا يـ ايذوذ  لن،ـ   معـاع البـدو اليو ـعذن،ا ر ويـ  الضـي  الغ رذـ  املـ 46ر  

   حد ث ث  مواقا حمدقة 
ــــاع ااــــدم   عــــ   من ــــق األمــــم املتحــــدة لوشــــعون  19ور  -12 آ / م ــــعا  وع،ــــف عموذ

توـ  العموذــاع ر الوقـس اليـو حمل لوقعـا حد   ا   ـا ذ  ر األ ل اليو ـعذنذ  ااتوـ  عـن قو،ـ  البـاله
 هتـــد وذـــاع  الـــ  با ـــع االيـــ/انذ ذ  لتوـــ  العم التبعـــاع  ويـــو  الضـــوس عوـــد (3)الضـــي  الغ رذـــ 

الوجــوق و رــاملواساة مــا نويــذا امل ــتوإلناع  بمــا شــدق عوــد  ن ةعــ   ،ــ  نوــ  الت معــاع يــتمح
االيـــتذعا  املخعــ  لـــ  ونواـــا  ونــل  مـــن  ن املشـــ وع  "E-1"اليو ــعذأ  عوذـــاب ر منع،ــ  مشـــ وع 

غ رذــــ   ر ةــــوانج ي مــــج حد رنــــاس آالل مــــن الونــــداع ال ــــيفنذ  ا يــــ ايذوذ  اجلديــــدة ر الضــــي  ال
ــ  من ــق الشــعون ا   ــا ذ  رــأن استمــا الــدويل عــا ل مشــ وع  منــل  مــد إلويــ   "E-1"ال،ــد   و ب 

    (4)لو،ا ون الدويل لتح،ذق ن  قايم عود وجوق قولت  وا ت اباب  راعتبا ه عاي،اب 
يلارـــــ  و شـــــا  األمـــــ  العـــــام ر عـــــدة منايـــــباع حد  ن ننيذـــــل ةعـــــ  "الت  ـــــا" امل،/نـــــ   -13

عموذـــاع  ،ـــ  وحةـــ س ق ـــ ي  ختـــالس التزامـــاع حيـــ ايذ  يوجـــف ال،ـــا ون ا   ـــا  وقـــا ون ن،ـــو  
  (5)ا   ان روتي ا يوع  االنت ل

لوبالــ  األمــم املتحــدة  ماثــ  ونشــغذ  ال جئــ  اليو ــعذنذ  ر الشــ   األق    ،ــد  وو ،ــاب  -14
املبــا  اليو ــعذنذ  ر شــ   رعذنــ   بــ  عــدق مــن عموذــاع اــدم  2015شــ د شــ   آ / م ــعا 
 145خــ ل  لــ  الشــ   ونــده  اــدمع ال ــوعاع ا يــ ايذوذ     2013منــل بــا ون اللا /ينــاي  

مبــ  ممــو الب مــن قبــ  ج ــاع مالــ   وجــ ع  16ونــدة يــيفنذ  و 54مبــ   يــا ر  لــ  عوــد األقــ  

__________ 

 ( 2015آ / م عا  18دم ر الضي  الغ رذ " )ااعموذاع   مذد عود  لاناألمم املتحدة  ن ر"م عوال (3) 
  11الي، ة   A/HRC/28/43امل د   ي    ا ظ  بلل  الوثذ،   (4) 
  لــاناألمــم املتحــدة  ن ربالــ  األمــم املتحــدة  ماثــ  ونشــغذ  ال جئــ  اليو ــعذنذ  ر الشــ   األق   "م ــعوالو  (5) 

 ( 2015آ / م عا  19دم " )ااعموذاع  مذد  عود
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  قتمعـــاع ال عـــاة البـــدو الغالبذـــ  العظمـــد مـــن عموذـــاع ااـــدم ر املنع،ـــ  )جـــذم(  وم ـــع راأليـــا
 الضعذي   ت ب 

 إمكانية لجو  الولسايويين إل  لعت اصنتياف - ا  
 
 قــــوس/ 9املع ةــــ   ر ال ــــنواع العشــــ  الــــ   ع،بــــع حتــــدا  حميفمــــ  العــــدل الدولذــــ   توااــــا -15
ـــــــــاس اجلـــــــــدا  ر األ ل (  Corr.1و A/ES-10/273) 2004  يولذـــــــــ ـــــــــ  ةو ـــــــــع  ذ ـــــــــا حد  ن رن ال

امل ـتوإلناع مـا قـا و ذ   ساق عـدق امل ـتوإلن  ر الضـي  الغ رذـ   يـا  ذ ـا ونشذذد اليو عذنذ  ااتو  
ــــاة ــــاقة بب   وقــــد النظــــع اايفمــــ   ن (10  الي،ــــ ة A/69/348)ا ظــــ  الوثذ،ــــ   ال،ــــد  الشــــ قذ   سي

يضــم الغالبذــ  العظمــد مــن امل ــتوإلناع ا يــ ايذوذ  ر األ ل  م ــا  اجلــدا  قــد   يــم رع ي،ــ   عوــ 
   ( 119  الي، ة A/ES-10/273قذ   )ا ظ  الوثذ،  يا  ذ ا ال،د  الش    اليو عذنذ  ااتو 

ـــــاس اجلـــــدا  ر آ / م ـــــعا  -16 ـــــال  نواتـــــوع  عمـــــال رن ر واقحمل   2015وعوـــــد يـــــبذ  املل
يفان اليو ـــعذنذ   ون ـــبما    ذـــد رـــ   با ـــع ب ميـــزان  ر ق يـــ  رذـــع جـــاال   مـــم انت اجـــاع ال ـــ

 8اجل ا اع ن،توا  شـ ا  الزيتـون لَشـق  األ ل مـن  جـ  رنـاس اجلـدا   وقـد وا ،ـع اايفمـ  العوذـا ر 
عوـــد اختـــا  نـــدارا لبنـــاس اجلـــدا   ويذي ـــ  اجلـــدا   عنـــدما ييفتمـــ  رنـــا ه  مدينـــ   2015قوس/يولذـــ  

ا  جذوــو وق يــ  الوجلــ   ويعــ  م ــا  اجلــدا  املخعــ  لــ  رذــع جــاال ر الضــي  الغ رذــ  عــن م ــتوإلن  اــ
قـــــ   قيـــــ  و  عـــــ  ا ـــــا  ن،ـــــا  عايوـــــ   و ـــــعذنذ  م ـــــذحذ  58واقحمل ب ميـــــزان عوـــــد   ال  قويف ـــــا 

   رال ااباع ومدَ يت  
  ح شــــاس يــــ   10/17 -قحإل  قــــ  ع اجلمعذــــ  العامــــ   يوجــــف ق ا اــــا 2007ور عــــام  -17

ن رنــــاس اجلــــدا  ر األ ل اليو ــــعذنذ  ااتوــــ   اد ــــ  ن ــــ ذ  لامــــم املتحــــدة راألةــــ ا  النا ــــ  عــــ
األة ا  ال  ا،ع جبمذـا األشـخا  العبذعذـ  واالعتبـا ي  املعنذـ  ر ـبف نشـذذد حيـ ايذ  لو ـدا  

   ر األ ل اليو عذنذ  ااتو   يا ر  ل  ر ال،د  الش قذ  ونواا 
تملــ  ر جــ ق  و ن ــ ذ  وقــايا األةــ ا  ون ــ ذ  األةــ ا  عموذــ  ن،نذــ  لت، ــج اا،ــايق ن -18

النا   عن رناس اجلـدا  و  واع ـا  ون ـتوزم رالتـايل حجـ اساع مي ـو  نشـم  ن،ـدد رذـان  ـدق األةـ ا  
املزعومـــ  ومـــا جعو ـــا جـــدي ة رالت ـــ ذ  والع قـــ  ال ـــببذ  رـــ  رنـــاس اجلـــدا  والضـــ   املتيفب ـــد  مـــا  ن 

وي  املعالبــــاع  ولــــذا بــــلل  اذئــــ  قضــــايذ   و شــــب  ال ــــ   لــــذا جلنــــ  لوتعويضــــاع  و آلذــــ  لت ــــ
قضـــايذ   ورالتـــايل  ال يوجـــف ن ـــ ذ  األةـــ ا  حجـــ اس ن،ذـــذم  و ن،ـــدي  لوخ ـــاي   و األةـــ ا  )ا ظـــ  

   ( 1  الي، ة A/ES-10/294الوثذ،  
  ذزاــا وةــ ل اليــ/ة الــ  يشــمو ا الت، يــ   واتــ   مــ  ال ــ    ــا ايــتما اع املعالبــاع و  -19

حإلـ    لو،واعـد والوـوايا املنظ مـ  لت ـ ذ  املعالبـاع  ومنـل  ذ ا رغ ل حق اج ا ر ال ـ   و ،ـاب والنظ  
  ـم   909 000  معاب لو ـيفان قـا   عـدقام 226  مشوع ج وق التوعذ  2008ال    ر عام 

ويويذع و ام اا وا وذ  ورذـع اـم وبـلل  ر ال،ـد   ر حما ظاع جن  وإلورا  وإلول ب م وقو،ذوذا
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معالبـــ  و سيــــد  48 048  جـــ    ـــا  بلـــ  مـــن 2015نزي ان/يو ذـــ   19  ونـــ  (6)الشـــ قذ  ونواـــا
م ـــتند حثبـــاع ر األ ل اليو ـــعذنذ  ااتوـــ   ولـــد  بتارـــ  اـــلا الت، يـــ    ظـــ  قوـــا  800 000 مـــن

    (7)مع  واعت اا تاا  لدإق اج ر ال   معالب  من املعالباع اس 18 845ال    ر 
  

  وف المستوةوين و دم مسا لته  - ي  
 
بمــا و ق ر ن، يــ  األمــ  العــام  ايــتم  عنــس امل ــتوإلن  ةــد اليو ــعذنذ  حد نــد ببــا  -20

رــــــ   اقع وقون اامايــــــ  اليفا ذــــــ   و امل ــــــاسل  مــــــن جا ــــــف ال ــــــوعاع ا يــــــ ايذوذ  )ا ظــــــ  الوثذ،ــــــ  
A/70/351   22الي، ة ) 

  1لوبذا ـــاع الـــ   ع ـــا ميفتـــف نن ـــذق الشـــعون ا   ـــا ذ  ةـــ ل اليـــ/ة املمتـــدة رـــ   وو ،ـــاب  -21
نواق  عنس امل توإلن  ةد من  207 ي     2015نش ين اللا / و م   2با ون اللا /يناي  و

 278 م،ارـ   (8) قذ اليو عذنذ  و/ و املمتويفـاع اليو ـعذنذ  ر الضـي  الغ رذـ   يـا  ذ ـا ال،ـد  الشـ
  ما  ن عدق نواق  عنس امل توإلن  ساق ر،د  ببـا ر (9)2014ناقثاب ة ل الي/ة  اهتا ر عام 

ــ  و2015نشــ ين األول/ بتــور   26 يوول/يــبتم  و 29اليــ/ة املمتــدة رــ   نالــ   54 ع  نذــم ي 
اعدة رـــ  اليو ـــعذنذ    ونـــزامن نزايـــد نـــواق  العنـــس مـــا التـــون اع املت ـــ(10)ر نـــدوق شـــ   وانـــد

وقواع األمن ا ي ايذوذ  وا نياع عدق االعتداساع عود ا ي ايذوذ  ر  ذـا  لـاس األ ل اليو ـعذنذ  
  (11)2015ااتو   وال يذما ر ال،د  الش قذ   منل منت س  يوول/يبتم  

املما يــاع    النظــع الو نــ  ا اتــ  املعنذــ  رــالتح،ذق ر2015ور نشــ ين األول/ بتــور   -22
ا يـــ ايذوذ  الـــ  قـــا ن،ـــو  ا   ـــان لوشـــعف اليو ـــعذأ ومـــاه مـــن ال ـــيفان العـــ   ر األ اةـــج 
ااتوــ   ن ايــتم ا  نويــذا امل ــتوإلناع ر الضــي  الغ رذــ  وال،ــد  الشــ قذ  ااتوتــ  جــزس ال يت ــز  مــن  

__________ 

 2014ن/يو ذــ  نزي ا 20ل إلــ ع عوــد التياتــذ  املتعو،ــ  رالعمــ  املضــعوا رــ  رــ   A/ES-10/683ا ظــ  الوثذ،ــ   (6) 
    2015نزي ان/يو ذ   19و

    www.unrod.orgا ظ   (7) 
نشـ ين األول/ بتـور  حد  27ميفتف نن ذق الشعون ا   ا ذ   الت، ي  األيبوعج املتعوق  ماي  املد ذ  لوي/ة مـن  (8) 

  www.ochaopt.org/poc27october-2november-2015.aspx  متان ر 2015نش ين اللا / و م   2
 3نشـ ين األول/ بتـور  حد  28ميفتف نن ذق الشعون ا   ا ذ   الت، ي  األيبوعج املتعوق  ماي  املـد ذ  لويـ/ة مـن  (9) 

 _www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly  متـان ر 2014نش ين اللا / و م  

report_2014_11_07_english.pdf  
 5 يوول/يـبتم  حد  29ميفتف نن ذق الشعون ا   ا ذ   الت،ا ي  األيبوعذ  املتعو،   ماي  املـد ذ  لويـ/اع مـن  (10) 

 13  ومــــن 2015نشــــ ين األول/ بتــــور   12نشــــ ين األول/ بتــــور  حد  6  ومــــن 2015نشــــ ين األول/ بتــــور  
نشـــــ ين  26ين األول/ بتـــــور  حد نشـــــ   20  ومـــــن 2015نشـــــ ين األول/ بتـــــور   19نشـــــ ين األول/ بتـــــور  حد 

    2015األول/ بتور  
نشــ ين  31حد  1ميفتــف نن ــذق الشــعون ا   ــا ذ   "ا  ــاي  البشــ ي  ر األ اةــج اليو ــعذنذ  ااتوــ  وحيــ ايذ " ) (11) 

    https://www.ochaopt.org/documents/wb_casualties_october_2015.pdf(  متان ر 2015األول/ بتور  
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ــــ و ميفو ان ــــ   ــــاسل واملنشــــ ع التخعــــذ  امل،ذ ــــدة لويو ــــعذنذ   وقــــ ا اع األمــــ   يذايــــاع  ب  مــــدم املن
ـــــلبذ ا عنـــــس  اليو ـــــعذنذ  "مـــــا ال،ا و ذـــــ " املشـــــذدة قون ن ـــــا يا  ورذئـــــ  "ال،مـــــا وال، ـــــ " الـــــ  ي
امل ــــتوإلن   والنظــــع الو نــــ  بــــلل    ــــ  يتبــــ  مــــن الشــــ اقاع الــــ  نو،ت ــــا  ن ال ــــبف اجلــــل حمل 

   ذمـــا يتعوـــق لت ــاعد العنـــس اـــو ايـــتم ا  يذايــ  نويـــذا امل ـــتوإلناع ومنـــا  ا  ــ ع مـــن الع،ـــا
 ( 11  الي، ة Corr.1و A/70/406رأ شع  امل توإلن  )ا ظ  الوثذ،  

 ويب،د عدم م اسل  امل توإلن  عن عني م  ند م اق  ال،وق ال يذ ذ   و  ف منظم  يذ  -23
قيـــــن  يت ـــــم التح،ذـــــق ر معظـــــم نـــــواق  عنـــــس امل ـــــتوإلن  ةـــــد اليو ـــــعذنذ  و/ و املمتويفـــــاع 

  2015حد عــام  2005اليو ــعذنذ  رالضــعس ويب،ــد م نيفبواــا رــ  ع،ــا   وةــ ل اليــ/ة مــن عــام 
موس هت،ذق ر شيفاو  رشأن عنس امل توإلن  ةد اليو عذنذ   1 014 تدع منظم  يذ  قين 

 7.3   مل ي د  ق ا  ا قا   يو  ر2015ي  الغ رذ   ون  نش ين األول/ بتور  وممتويفاهتم ر الض
نب،ـد مـن ال،ضـايا قون حقا ــ   ر املايـ  مـن قمـوع ال،ضـايا الـ  جـ   البـع  ذ ــا  و  مو،ـع مويـاع مـا

رــدعو  عــدم  مويــاب  624قموعــ     و  موــق مــا(12)(مويــاب  11ر املايــ (  و ةــاعع املويــاع ) 91.6)
 نيفف اجل مي   واو ما يشا حد  ن الش إل  مل نعل  عود اس م  املشـتب  مـم ومل هتـدق اـويت م مع    م

  (13)موياع ر بف عدم بياي  األقل  208 مم وجوق  قل  عود ا نيفا   ع  حج امج  و  موق 
ونتعوــق حنـــد  ااـــاالع الـــ  نبـــ  عـــدم م ــاسل  امل ـــتوإلن  ا يـــ ايذوذ  عـــن اجلـــ ايم الـــ   -24
عوــد منــزل عايوــ  الدوارشــ  ر ق يــ   2015قوس/يولذــ   31نيفبوهنــا ةــد اليو ــعذنذ  راالعتــداس ر ي  

قوما ر الضـي  الغ رذـ   وقـد  شـا  األمـ  العـام حد اـله ااالـ  ر ن، يـ ه حد اجلمعذـ  العامـ  روتـي ا 
عذأ    ظـــا ملـــال عوـــد عنـــس امل ـــتوإلن   الـــلحمل  ق  حد قتـــ  عوـــج الدوارشـــ   واـــو  ةـــذا  و ـــ

و اـق حتـاراع رالغـ  رـأ  اق  يـ ن   وقـد نــور والـدا عوـج متـأث ين جب ون مـا ر األيـارذا التالذـ   بمــا 
حد مظـــــاا اع عنذيـــــ   يـــــي ع عـــــن م ـــــاقماع رـــــ   ق  اـــــلا ااـــــاق  النـــــني األمـــــ  العـــــام  ن 

اليو ـــــعذنذ  ر الضـــــي  الغ رذـــــ  وقـــــواع الـــــد اع ا يـــــ ايذوج  وا مـــــاع  و ـــــعذنذ  عوـــــد مـــــد ذ  
  (31الي، ة  A/70/354-S/2015/677)ا ظ  الوثذ،   حي ايذوذ 

  النـــني  ايــــف األمـــ  العــــام ر حناإلتـــ  ا ع مذــــ  2015نشـــ ين األول/ بتــــور   22ور  -25
سوا األمن  ن ج مي  قت  عايوـ  الدوارشـ  املي عـ  وعـدم حنـ اس ن،ـدم  ذمـا يتعوـق راعت،ـال م نيفبذ ـا 

ــــور    يايــــذاب  يــــبباب  شــــيف ب    وشــــدق عوــــد  ن 2015لت ــــاعد  عمــــال العنــــس ر نشــــ ين األول/ بت
لـد  اليو ـعذنذ  رـ/ب م ع ةـ  لعنـس امل ـتوإلن  ويعـزس حن ايـ م  متزايـداب  اااق  يعيفـا شـعو اب 

__________ 

: هتـديم ل تـد يـذ  قيـن لووةـا ةـ ل اليـ/ة يذ  قين  "نعبذق ال،ا ون عود املد ذ  ا ي ايذوذ  ر الضـي  الغ رذـ  (12) 
 _www.yesh-din.org/userfiles/Datasheet_English(  متــــــــان ر 2015 بتــــــــور  /األولنشــــــــ ين ) "2005-2015

Oct%202015.pdf  
 امل د   ي    (13) 
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ــــــالظوم   و ل عوــــــد   ــــــ  مــــــن الضــــــ و حمل  يــــــ ايذ   ن نتخــــــل حجــــــ اساع لتميفــــــ  املعي ــــــاع (14)ر
ي  و  ـ  ينبغـج  يـ ايذ   ن نواجـ   ـزم مـا ي نـني مـن ح ـ ع اليو عذنذ  من محاي  اجلماعاع الضعذ

امل ــتوإلن  مــن الع،ــا  عوــد عــني م مــن ةــ ل ن ــ يا حجــ اساع التح،ذــق وامل ن،ــ  ال،ضــايذ  ل،توــ  
  (15)عايو  الدوارش 

  
 المعتقلون الولسايويون،  من سيه  األةوال، س  السجون اإللرا يلية -دال 

 
ةـــ  اب  اقنـــاب بمــا ةو ـــع حد  لـــ  رعلــ  ن، ـــج اا،ـــايق  يوحــق حن وجــوق امل ـــتوإلناع    -26

ويو ـــعذنذ   يـــا ر  لـــ  ن،ـــوق م املتعو،ـــ  رامل ـــاواة ونعبذـــق ا   ـــان لرعاييـــ  وايـــع  مـــن ن،ـــو  
ا ظـ  ) يـ  يـ  الي قاااألتول ال،ا و ذـ  الواجبـ  وااابمـ  العاقلـ  وعـدم التعـ ل ل نت ـاس التع ـيج و 

  (105لي، ة   اA/HRC/22/63الوثذ،  
  ل عت،ــال واالنت ــاس التع ــيذ اليو ــعذنذون ر ــو ة  ونذنذــ  عــ وة عوــد  لــ   يتعــ ل و  -27

معظــم األإليــال عنــد وي عت،ــ    وعموذــاع االعت،ــال وااــبا اجلمــاعج يــا ر  لــ  االنت ــاس ا قا حمل
اجلـــذ   و امل ــتوإلناع  و عوـــد العــ   الـــ  ي ــتخدم ا قـــ     ملــ  ال،ـــ   الواقعــ  التمـــا " ،ــاإل "

يتعـ ل اليو ـعذنذون ال ت ابــاع   االعت،ـالوارتـداس مـن اظــ   امل ـتوإلنون والـ  قـ  ر، يــ   و ـعذنذ  
متعــــدقة ا،ــــوق م ر اا يــــ  واألمــــن وااابمــــ  العاقلــــ  مــــن ةــــ ل االيــــتنعا  واالنت ــــاس ا قا حمل 

 وااابم  وحتدا  األنيفام  واالعتداس
   و ـــــعذنذ  مـــــا نيفومذـــــ   روـــــه قمـــــوع اات ـــــزين ملعي ـــــ  الضـــــما  واـــــج منظمـــــ وو ،ـــــاب  -28

 450  وبــــان 2015نشــــ ين اللــــا / و م   9نــــ   6 700اليو ــــعذنذ  ر ال ــــ ون ا يــــ ايذوذ  
ــــاب  ــــ  هتمــــ   و حمابمــــ   و مــــن م حمت ــــزين حقا ي ــــ    حمل ر ــــدواع  منذ   وا نيــــا (16)مــــن م  إليــــال 320ل

شـــخ   1 000  ن ــبما    ذـــد رــ   رنحـــو حيـــ ايذ لــد  اليو ـــعذنذ  ت ــزين ال ـــ ناس وااقمــوع 
  و ثنـــاس ن ـــاعد التـــون  والعنـــس ر األ ل اليو ـــعذنذ  ااتوـــ  (17)2015مـــا  يوول/يـــبتم  ،ا  ـــ  رامل

  اسقاقع اعت،ــاالع اليو ــعذنذ    يــج شــ   نشــ ين األول/ بتــور  2015ر نشــ ين األول/ بتــور  
  (18)ام  ة 16و إلي ب  177  ين  ذ م اب  و عذنذ 1 195ونده  اعت،وع قواع األمن ا ي ايذوذ  

__________ 

 نشــــ ين األول/ 22العــــام ا ع مذــــ  سوــــا األمــــن رشــــأن الوةــــا ر الشــــ   األويــــ " )"حناإلــــ   ايــــف األمــــ   (14) 
 .www.un.org/sg/dsg/statements/index.asp?nid=674(  متان ر 2015  بتور 

 امل د   ي    (15) 
ت ـــز رwww.addameer.org/statisticsا ظـــ   (16)  يـــ ن عيـــ   عـــل اليو ـــعذنذ  ر م ابـــز االنت ـــاس ا يـــ ايذوذ  ور    

ر األ ل اليو ـعذنذ  ااتوــ   ر نــ  ين،ــ  آةــ ون حد م ابــز االيـتنعا  ا يــ ايذوذ  وعــدة يــ ون  ةــ   قاةــ  
   ع ه( 4حي ايذ   عود لو يتعا ل ما انياقذ  جنذس ال ارع  )ا ظ  الي، ة 

    http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/october_2015_newsletter.pdfا ظ   (17) 
 امل د   ي    (18) 
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ــــ   رــــد  عــــدق مــــن اات ــــزين اليو ــــعذنذ  ر ال ــــ ون  -29 وةــــ ل اليــــ/ة الــــ  يشــــمو ا الت، ي
عوــد انت ــاسام ا قا حمل وإلبذعــ  املعاموــ  الــ  يو،وهنــا  ور  عــن الععــام انت اجــاب  ا يــ ايذوذ  حةــ اراب 

ون منــا  ةــ ا  ا ةــ ا  عــن الععــام" الــلحمل   وا ــق اليفنذ ــع عوــد "مشــ وع قــا 2015قوس/يولذــ  
حد حميفمــــ  املنع،ـــ  ال،ضــــايذ   التمـــا ا يـــ ايذوذ  حميفا ذــــ  ن،ـــدد يـــذتذا لـــ يذا م ــــوح  ال ـــ ون 

ال، ـــ حمل ا إلعـــام  ـــ  ا قـــ   ال،اةـــج  ن  ال ـــ   املضـــ   عـــن الععـــام ق ـــ اب ر إلعـــام ا  ن لعوـــف 
و ن عنــــ   م ــــباب املضــــ   عــــن الععــــام ومــــواي  العبذــــ   ن يععمــــوا جــــاس لجــــايز ر نالــــ  معذنــــ   
  (42  الي، ة A/70/406)ا ظ  الوثذ،    ل يبذ  ي تخدموا ال،وة ر 

حن ايـــتخدام الت ديـــداع  و ا بـــ اه  و ال،ـــوة  و ال،ذـــوق البد ذـــ   إلعـــام األشـــخا  الـــلين  -30
عوــــد انت ــــاسام   اةتــــا وا اعتمــــاق ا جــــ اس األق ــــد املتملــــ  ر ا ةــــ ا  عــــن الععــــام انت اجــــاب 

  وحن مــن نــق (19)بـان امل، ــوق رــ  م ـوحت م  يعــد يلارــ  املعاموـ  ال،ايــذ  وال ح  ــا ذ  وامل ذنـ  وحن
نوجذــــ   ال ــــ ناس الو ــــوس حد  يــــوو  االنت ــــاج ال ــــومج  وقــــد قعــــا األمــــ  العــــام رايــــتم ا  حد

  A/HRC/28/43ثذ،ـــ   و ا  ـــ اج عـــن م قون نـــأةا )ا ظـــ  الو  رشـــيف   لـــج لومحت ـــزين حقا يـــاب  هتـــم
اـــ ول حال ر ال،ـــا ون الـــدويل ا   ـــا  يوجـــف س ايـــتخدام االنت ـــاس ا قا حمل و جـــ(  وال 6الي،ـــ ة 

   ق اة سمنذ  ايتلنايذ  ولي/اع 
و ذمــــا يتعوـــــق راالنت ــــاس الع ـــــيف حمل لاإليــــال   ـــــا الي يــــق العامـــــ  املعــــأ راال ت ابـــــاع  -31

ـــ  )الذو ذ ـــذس(  اجل ـــذم  امل نيَفبـــ  ةـــد األإليـــال  الـــلحمل ن،ـــوق  24ه منظمـــ  األمـــم املتحـــدة لوعيول
يـن    ـاقوا رـأهنم  17و 14)شـ اقاع مشـيوع  رذمـ ( ألإليـال ن اونـع  عمـا ام رـ  ةعذ  ح اقة 

ـــــد اع ا يـــــ ايذوج والشـــــ إل  ا يـــــ ايذوذ  وشـــــ إل  ااـــــدوق  ـــــ  قـــــواع ال ـــــ  يـــــذئ  مـــــن قب نع ةـــــوا ملعامو
م ـــوح  ال ـــ ون ا يـــ ايذوذ   ثنـــاس وجـــوقام  اـــن ا يـــ ايذوذ  وج ـــاس األمـــن الـــداةوج ا يـــ ايذوج و 

ــــ   يــــا  ذ ــــا ال،ــــد  الشــــ قذ   و  ــــاق  مــــن  تــــبذاب  16االنت ــــاس األمــــأ ا يــــ ايذوج ر الضــــي  الغ رذ
األإليــال الــلين قــد موا ح ــاقاع رــأهنم نع ةــوا عوــد األقــ  لعشــ ة   ــواع مبتويــ  مــن اال ت ابــاع  يــا ر 

رعــد  ــزع امل رــا  ل،ــدم  وع ــف العذنــ  والتيتــذ  الشخ ــج لــ  التيفبذــ  املــعمل لوذــدين ونيفبذــ  ا
وا يـــلاس الويظـــج والعنـــس البـــد  وعـــدم حةبـــا  األإليـــال  ،ـــوق م وعـــدم وجـــوق حمـــام  و    ةـــ ل 

عوــــد التــــوايل ر  يومــــاب  14االيــــتنعا   و  ــــاق إليــــ ن رأهنمــــا انت  ــــزا رشــــيف  ا يــــ اقحمل يــــت   يــــام و
 ي أ اجلوم  ورتان نيفيا ر حي ايذ  

مــــن ال ــــبذان األ رعــــ  والعشــــ ين ةــــا ج الضــــي  الغ رذــــ  حد  17ورا ةــــا   حد  لــــ     ،ــــ   -32
 مــــابن انت ــــاس قاةــــ  حيــــ ايذ  )اشــــا ون ومذ ذــــدو(  عوــــد لــــو  ــــالس  نيفــــام انياقذــــ  جنذــــس 

اليو ـــعذنذ   جةـــابمـــا و ق ر ن، يـــ  امل،ـــ   ا ـــا  املعـــأ  الـــ  ن،ـــو  ا   ـــان ر األ    و (20)ال ارعـــ 
__________ 

ةـ اس األمـم املتحـدة  لـون حيـ ايذ  عوـد وقـس نشـ يا ا إلعـام "ال ـامذ  ا،ـو  ا   ـان   األمـم املتحـدة يوةذ م (19) 
 ( 2015قوس/يولذ   28" )ال،  حمل لومض ر  عن الععام ا اةع  ل عت،ال ا قا حمل

    -_www.unicef.org/oPt/UNICEF_-_State_of_Palestineا ظ   (20) 
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ر املايــــ  مــــن األإليــــال اليو ــــعذنذ  املعت،وــــ  مــــن األ ل  60  ــــ ن لــــو  1967منــــل عــــام  ااتوــــ 
  ا ت ابــاب شــيفاليو ــعذنذ  ااتوــ  يوقعــون ر ال ــ ون وم ا ــق االنت ــاس قاةــ  حيــ ايذ   واــو مــا ي

  (59  الي، ة A/HRC/28/78من انياقذ  جنذس ال ارع  )ا ظ  الوثذ،   76لوماقة 
األإليـــــال املعت،وـــــون لـــــد  ال،ـــــواع الع ـــــيف ي  ا يـــــ ايذوذ :  يـــــ  املعنـــــون "ومنـــــل  شـــــ  الت،   -33

مــا ال ــوعاع ا يــ ايذوذ     ختــول الذو ذ ــذس نــوا اب 2013" ر آ ا /مــا   م نظــاع ونوتــذاع
 عونــع ر الــد اع ا يــ ايذوج ل،ــواع ال،ذــاقة امل بزيــ  رشــأن ننيذــل نوتــذاهتا  و  ــاقع الذو ذ ــذس رــأن 

لاإليـــال  وامـــ  ااضـــو  ر نوجذـــ   متمـــل ب    يبذـــاب  حجـــ اسب  هنـــا يـــتنيل  2013نشـــ ين األول/ بتـــور  
  رـد ع ال ـوعاع ا يـ ايذوذ  ننيذـل اــلا 2014ور معوـا شــباإل/  اي    االعت،ـاالع الوذوذـ عـول 

ن عـــن نـــاالع ر ال  ـــامل الت ـــ يف ر حمـــا ظ   ـــاروا وا وذـــ   وجـــ حمل ا رـــ   ر الوقـــع الـــ اا
 م مـــاب  عموذـــاب   ذـــا  لـــاس الضـــي  الغ رذـــ   ويشـــيف  حإلـــ   ال  ـــامل الت ـــ يف ألوامـــ  ااضـــو  نـــدرااب 

لوقـــس مما يـــ  االعت،ـــاالع الوذوذـــ  وملعاجلـــ  رعـــل قواعـــج ال،وـــق املتعو،ـــ  راامايـــ  الـــ  نظ ـــ  ةـــ ل 
  (21)ياعاع االعت،ال اللما ذ  واأل رع  األود

  
 لتجارية وحقوق اإلنسان س  لياق المستوةواتاأل مال ا -ها  

 
 22/29   نأبذـد قعونـ  الـ  وج  ـا ر قـ ا ه25/28ب   قوا ن،و  ا   ان  ر قـ ا ه  -34

حد اذئــاع األمــم املتحــدة املعنذــ  مــن  جــ  اختــا   ذــا التــدارا وا جــ اساع ال سمــ  ر حإلــا  والياهتــا 
اقئ التوجذ ذــ  املتعو،ــ  راألعمــال الت ا يــ  ون،ــو  ا   ــان ومبــللضــمان االنــ/ام واالمتلــال اليفــامو  

من ال،وا   واملعـايا الدولذـ   اع ال ـو   وةـمان ننيذـل حإلـا  األمـم املتحـدة املعنـون "اامايـ   اوماا
واالنــ/ام واال ت ــال" الــلحمل يــو   معذــا اب عاملذــاب النــ/ام ن،ــو  ا   ــان ر يــذا    شــع  األعمــال 

 ذ ـــا ال،ـــد  الشـــ قذ  الت ا يـــ  امل نبعـــ  رامل ـــتوإلناع ا يـــ ايذوذ  ر األ ل اليو ـــعذنذ  ااتوـــ   يـــا  
و وتــع البعلــ  الدولذــ  لت، ــج اا،ــايق الي يــق العامــ  املعــأ ي ــأل  ن،ــو  ا   ــان والشــ باع عــ  

ل  األ شـع  الـ  نضـعوا مـا الشـ باع الت ا يـ  الوإلنذ  ومااا من معي اع األعمال رأن يب،ـج م ـأ
  (117  الي، ة A/HRC/22/63الوثذ،  ا ظ  ر امل توإلناع قذد  ظ ه )

وقــد   روــه عــن ا جــ اساع الــ  اختــلاا الي يــق العامــ  ر الت، يــ  ال ــارق لوميــول ال ــامج  -35
(A/HRC/28/43 وCorr.1 ) 

وقـــــدمع الو نـــــ  ا اتـــــ  املعنذـــــ  رـــــالتح،ذق ر املما يـــــاع ا يـــــ ايذوذ  الـــــ  قـــــا ن،ـــــو   -36
ر ن، ي اــا حد اجلمعذــ    ا   ــان لوشــعف اليو ــعذأ ومــاه مــن ال ــيفان العــ   ر األ اةــج ااتوــ 

  ــــأ   رانــــاب مياقاــــا  ن عــــدة شــــ باع ع ةــــاب ملــــا نو،تــــ  مــــن معوومــــاع  العامــــ  ر قو هتــــا ال ــــبع  
والنظــــع   مباشــــ ة  و مــــا مباشــــ ة مــــن قموعــــ  وايــــع  مــــن املما يــــاع ا يــــ ايذوذ  مــــا ال،ا و ذــــ 

__________ 

 امل د   ي    (21) 
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و ن شـ باع ةاتـ   لويو ـعذنذ  رااذـاة الذومذـ  اـاي ب  الو ن  ا اتـ   ن اـله األ شـع  نوحـق ةـ  اب 
نضــعوا  ن ــبما س عــم  رــدو   يذ ــج ر قويــ  االنــت ل ا يــ ايذوج ونذ ــاه وقعمــ  )ا ظــ  الوثذ،ــ  

A/70/406 وCorr.1 18  الي، ة   ) 
امل ــتوإلناع حد الــ  اــا قةــ  ر   شــع  الشــ باعالو نــ  ا اتــ  تــنيع ر الت، يــ   انــ   و  -37

امل ــتوإلناع املشــا يف ر رنــاس  ــناع  ا يــ ايذوذ  ) ( قعــاع ال   اــج:(19)الي،ــ ة  ثــ    ئــاع بــ  
 ( ال ــذع ة عوــد ال ــيفان ) ؛حلذ ــادماع ا ــن،ــدد ر ا  تــاج ر امل ــتوإلناع  و ر ا يــ ايذوذ   و 

اليو ـــــعذنذ  ربنـــــاس اجلـــــدا  و ،ـــــاإل التيتـــــذ   ون،ـــــدد ةـــــدماع األمـــــن ا اتـــــ   و نو يـــــد املعـــــداع 
)ج( االيـــــتغ ل االقت ـــــاقحمل  مل اقبـــــ  و يـــــوح  ال ـــــذع ة عوـــــد ااشـــــوق؛املتخ  ـــــ   ملـــــ   ج ـــــزة ا

 رايــــــتخدام العمــــــال اليو ــــــعذنذ  واملــــــوا ق العبذعذــــــ  اليو ــــــعذنذ   و ال ــــــو  اليو ــــــعذنذ  األيــــــاة 
مــــن منظــــو  األعمــــال ال،وــــق  شــــع  الشــــ باع الت ا يــــ  نلــــا ورا ةــــا   حد  لــــ    شــــا ع حد  ن  

  اجلوالن ال و حمل اات و  ل اليو عذنذ  ااتو  الت ا ي  ون،و  ا   ان ر األ
ولتوةذا اليئاع املختوي   ق دم عدق مـن ق ايـاع ااـاالع حد الو نـ  ا اتـ  نناولـع مـل ب  -38

قويـ  االنــت ل ا يـ ايذوج وايــتغ ل املــوا ق العبذعذـ  ونــ ار  الشــ باع والت عـف ر وةــا الع مــاع 
 ( 27حد  20  الي، اع Corr.1و A/70/406املمذزة عود منت اع امل توإلناع )ا ظ  الوثذ،  

عوــد  ن اجل ــاع الياعوــ  مــن الشــ باع جــف  ن ن  ــاَسل عــن نــأثا  ع الو نــ  ا اتــ شــدقو  -39
نضــعوا عوــد نــد يــواس األعمــال الت ا يــ  معي ــاع  اايفومــاع و    شــعت ا عوــد ن،ــو  ا   ــان 

وعــ وة  نتحمــ  م ــعولذاع  ذمــا يتعوــق  مايــ  وانــ/ام ن،ــو  ا   ــان لوشــعف اليو ــعذأ و رــأقوا  
عود  ن امل عولذ  عن بيال  ان/ام الش باع ا،ـو  ا   ـان ن،ـا الو ن  ا ات   عشدقعود  ل   

عود عانق البودان اللالل  ال  ينبغج اـا  ن قتنـا عـن قويـ  املعي ـاع واليفذا ـاع الـ  اـا قةـ    يضاب 
   مع ا وعن حج اس معام ع  ا ي رامل توإلناع  و ايتغ ل املوا ق العبذعذ  ر األ اةج ااتو 

ــــ  حيــــ ايذ  حد  -40 ــــدعو قول ــــ  العامــــ  رــــأن ن ــــ  ا اتــــ  اجلمعذ حرــــ   الشــــ باع و وتــــع الو ن
ا يــــــ ايذوذ  والشــــــ باع املتعــــــدقة اجلن ــــــذاع العاموــــــ  ر األ اةــــــج ااتوــــــ  ي ــــــعولذاهتا االجتماعذــــــ  

الت ا يـــ   اع  لوت ـــ ل يزيـــد مـــن العنايـــ  الواجبـــ   ورااثـــا  ال،ا و ذـــ  الدولذـــ  امل/نبـــ  عوـــد األ شـــع 
اختـا  التـدارا امل يمـ  ملنـا  ـاوساع الشـ باع و/ و ايـتغ اا ورااثا  ال وبذ  عوـد ن،ـو  ا   ـان؛ 

املــوا ق ر األ اةــج ااتوــ  والتح،ذــق ر نوــ  األعمــال واملعاقبــ  عوذ ــا ون،ــدد التعــويل عــن  ةــ ا اا 
   ايذ  اليعال  روياي  من ا ال ذاياع والتش يعاع واأل ظم  واألنيفام ال،ض

  
المعلومننننات المقدمننننة مننننن النننندول األ جننننا   مننننالا  قننننرار مجلننننس حقننننوق  -را عاا  

   28/26اإلنسان 
 
 نشــــــــ ين األول/ 19  ر وج ــــــــع ميوةــــــــذ  األمــــــــم املتحــــــــدة ال ــــــــامذ  ا،ــــــــو  ا   ــــــــان -41

مــلب اع شــيوي  حد  ذــا البعلــاع الدايمــ  لــد  ميفتــف األمــم املتحــدة واملنظمــاع   2015  بتــور 
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الدولذ  األة   ر جنذس  نعوـف  ذ ـا ن،ـدد معوومـاع عـن  حمل ةعـواع اختـلهتا نيفومـاع روـداهنا 
اتــ  وخب و ننــوحمل اختا اــا  و لــدي ا عوــم مــا  ذمــا يتعوــق  الــ  ننيذــل نوتــذاع رعلــ  ن، ــج اا،ــايق  

    ( ع ه 6و 5الي، ن    يضاب )ا ظ   ن، ي اا من 117و 116التوتذاع الوا قة ر الي، ن  
ــــــور   19ور  -42 مــــــلب ن  شــــــيويت  ال ــــــامذ    وج ــــــع امليوةــــــذ  2015نشــــــ ين األول/ بت

وإلوبــع امليوةــذ  حد  لدولــ   و ــع    الدايمــالبعلــ  امل اقبــ  مني ــوت  حد البعلــ  الدايمــ   يــ ايذ  و 
تنيذـل نوتـذاع رعلــ  لنيفومـ  حيـ ايذ   ن ن،ـدم معوومـاع عـن  حمل ةعــواع اختـلهتا  و ننـوحمل اختا اـا 

وإلوبــع امليوةـــذ   يضــاب حد نيفومــ  قولــ   و ـــع   ن ن،ــدم معوومــاع  اع تـــو    ــج اا،ــايق ن،
معوومـاع ال مـن  يـ   مل نتوـق امليوةـذ   حملعن نال  ننيذل التوتذاع  ي ـ ا  ولـد  حعـداق اـلا الت،  

  لدول   و ع   الدايم  امل اقبالبعل  البعل  الدايم   ي ايذ  وال من 
 

 اصتحاد األورو    
  قـــدمع البعلـــ  الدايمـــ  ل هتـــاق 2015بـــا ون األول/قي ـــم    1ر مـــلب ة شـــيوي  مع ةـــ   -43

املنظمــاع الدولذــ  األةــ   ر جنذــس هتــديلاب لومعوومــاع الــ  و األو ويب لــد  ميفتــف األمــم املتحــدة 
 املوةــوعروالــ  نضــمن ا ن، يــ  امليــول ال ــامج املتعوــق  2014نشــ ين اللــا / و م   24قــدمت ا ر 

  (A/HRC/25/43) 2014  وامل،دم ر آ ا /ما    ان 
أال يعــ/ل ر ــذاقة حيــ ايذ  عوــد وقيــ  العويــ  األمــد رــوبــ   االهتــاق األو ويب نأبذــد التزامــ  ي -44

اجلــوالن و وقعــاع مــزة   ال،ــد  الشــ قذ ذ ــا الضــي  الغ رذــ   يــا   حمل   1967األ اةــج ااتوــ  ر عــام 
 ال و حمل 

رشــأن  2015قوس/يولذــ   20األو ويب حد ايــتنتاجاع قوــا  و ورــا املع ةــ  و شــا  االهتــاق  -45
عموذـــ  ال ـــ م ر الشـــ   األويـــ   الـــ   بـــ   ذ ـــا االهتـــاق األو ويب رـــأن امل ـــتوإلناع مـــا قا و ذـــ  
يوجــــف ال،ــــا ون الــــدويل وبــــ    ذ ــــا معا ةــــت  ال،ويــــ  ل ذايــــ  االيــــتذعان ا يــــ ايذوج ولدإجــــ اساع 

  1967ل ــــذا   مــــن قبذــــ  رنــــاس اجلــــدا  العــــاسل ر منــــاإلق نت ــــاوس نــــدوق عــــام املتخــــلة ر اــــلا ا
وعموذـاع اــدم املمتويفــاع وامل ـاق اع )يــا ر  لــ  م ـاق ة موجــوقاع م،دمــ  مـن ةــ ل مشــا يا 
ممولــــ  مــــن قبــــ  االهتــــاق األو ويب(  وعموذــــاع ا ةــــ س  وحجــــ اساع الت  ــــا ال، ــــ حمل )يــــا ر  لــــ  

تذعا ذ  مـــا ال،ا و ذـــ   وعنـــس امل ـــتوإلن   وال،ذـــوق املي وةـــ  عوـــد ن يـــ  هت ــا البـــدو(  والبـــع  االيـــ
 التن،  والعبو  

و بــ  االهتــاق األو ويب بــلل   ن األ شــع  االيــتذعا ذ  األةــاة ر ال،ــد  الشــ قذ  ن،ــول  -46
االهتـــاق وبـــ   ةعـــا حميفا ذـــ   ن نيفـــون ال،ـــد  الشـــ قذ  ر امل ـــت،ب  عاتـــم  لوـــدولت   عوـــد لـــو 

و  ـــ   اب  عاقـــاألويـــا ونبعاهتـــا لوتعـــو اع عوـــد   ل الواقـــا عـــن بلـــف  ه تـــدواتـــ  ذييب   ـــ  األو و 
يــزال م ــتعداب الختــا  حجــ اساع حةــا ذ  ر يــبذ  اايــاة عوــد ايــتم ا ي  ااــ  ال،ــايم عوــد وجــوق  ال

  قولت 
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واليعــال امل ــتم  واليفامــ  تنيذــل الرضــمان  وقولــ  األعضــاس موتزمــاب االهتــاق األو ويب وال يــزال  -47
وعــ وة  االهتــاق األو ويب واالنياقــاع اللنايذــ  ال،ايمــ  الــ  ننعبــق عوــد منت ــاع امل ــتوإلناع ل،ــوا   

عــن التزامــ  رــاا   عوــد ةــ و ة نضــم   ذــا االنياقــاع الــ  االهتــاق األو ويب  عــ   عوــد  لــ   
حشــا ة تــ    ال لــبا  ذ ــا  -قاشــذاب مــا ال،ــا ون الــدويل  -نــ م رــ  قولــ  حيــ ايذ  واالهتــاق األو ويب 

    1967عام ر حد عدم ا عباق ا عود األ اةج ال  انتوت ا حي ايذ  
 نشــــــــ ين اللــــــــا / 11و شــــــــا  االهتــــــــاق األو ويب حد  ن امليوةــــــــذ  األو ورذــــــــ  اعتمــــــــدع ر  -48

مـــلب ة ني ـــاي  رشـــأن ا شـــا ة حد منشـــأ ال ـــوا الوا ـــدة مـــن األ اةـــج الـــ  انتوت ـــا  2015  ـــو م 
  1967ي ايذ  منل نزي ان/يو ذ  ح

 


