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 الدورة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 50البند 

ـــة    ــة ا املــة املعنيـــــ ــر النةن ــالتحقي  تقري ب
يف املمارسات اإلسرائينية اليت متس حقـو   
ـــان لنبــعف الينســريي  و ــ     اإلنســـــــــــ

    من السكان العرب يف األراضي احملتنة
املســتوانات اإلســرائينية يف األرف الينســريينية احملتنــةا اــا  ي ــا القــد     

 البرقيةا واجلوالن السوري احملتل
  

 *تقرير األمني العام*  
 

 موجز 
أعدَّت هذا التقرير ميوضية األمم املتحدة حلقو  اإلنسان عماًل بقـرار اجلمعيـة العامـة     

ــيت اضــرينعت  ــا       70/89 ــا اســتةد  مــن معنومــات عــن األنبــرية ال ا وهــو يتنــمن ماــر م
ــد  البــرقيةا         ــا الق ــا  ي  ــةا ا إســرائيل  ــدش إنبــاي وتوســين املســتوانات يف النــية الهربي

نات عنـ  حالـة حقـو     اجلوالن السوري احملتل. وهو يبمل دراسة حالة عن أثر املسـتوا  ويف
 اإلنسان يف ا نيل.

  
  

 
 

 * A/71/150. 
 .أحدث التريورات املستةدةتأار تقدمي هذا التقرير إىل ما بعد املوعد املقرر له لتنمينه  ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/89
http://undocs.org/ar/A/71/150


 A/71/355 

 

2/26 16-14675 

 

 مقدمة  -أواًل  

ا وهـو يتنـمن ماـر مـا اسـتةد      70/89يقدَّم هذا التقرير عماًل بقرار اجلمعية العامـة   - 1
. 2016أيار/مـايو   31إىل  2015أيار/مـايو   16من معنومات عن تنييـذ  اـالل اليتـرة مـن     

وينبهي أن ُيقرأ باالقتران من التقارير السابقة لألمني العام عن املستوانات اإلسرائينيةا املقدمـة  
 .  (1)إىل اجلمعية وإىل جمنس حقو  اإلنسان

ويــبني التقريــر ايــر اســتمرت أنبــرية التوســن االســتيريال بــال هــوادة دااــل األرف   - 2
أعمال العنر الـيت يرتكبـ ا املسـتوانون ماتالـت تبـكل مبع ـًا       الينسريينية احملتنةا اما يبني أن 

لنقنــ ا ر ــم ا يــاف معــداليا. وهــو يتنــمن أينــًا دراســة عــن أثــر املســتوانات عنــ  حالــة  
 حقو  اإلنسان يف مدينة ا نيل بالنية الهربية.

  
 ا نيية القانونية -ثانيًا   

عـــدم قانونيــة املســـتوانات   70/89أاــدت اجلمعيــة العامـــة مــن جديـــد يف قرارهــا      - 3
اإلسرائينية يف األرف الينسريينية احملتنةا اا  ي ا القد  البرقيةا ويف اجلوالن السوري احملتـلا  
حسبما قنت به حمكمة العدل الدولية وارر تأايـده  جمنـُس األمـن وامليـوف السـامي حلقـو        

وهذ  املستوانات هي ا ابة نقـل لسـكان دولـة مـا إىل األرف الـيت ،تنـ اا وهـو مـا         اإلنسان. 
.ولكي تيي إسرائيل بالتزامايا القانونيـة الدوليـةا  ـف عني ـا     (2)حيظر  القانون الدويل اإلنسال

أن تنن حدا هنائيا لبناي املستوانات وأن تعكس مسار أي أنبرية جارية لبنـاي لنمسـتواناتا   
ــت      وأن تقــدم  ــ ا  إىل مــا اان ــة املتنــررة مــن االنت ــزام باعــادة احلال جــًًا اــاماًل يبــمل االلت

. ويرقــ  قيــام الســنرية القائمــة بــاالحتالل بنقــل ســكاهنا إىل األرف الــيت ،تنــ ا إىل        (3)عنيــه
 .(4)مستوى جرمية حرب ميكن أن تؤدي إىل املسؤولية اجلنائية اليردية لنمسؤولني املعنيني

_________________ 

عن  وجه ا صوص اليت تهريي األش ر األوىل مـن   A/HRC/31/43ا واذلك الوثيقة A/HRC/28/44انظر الوثيقة  (1) 
 .A/70/351 و A/69/348اليترة املبمولة باالستعراف. انظر أينًا الوثيقتني 

)اتياقيـة   1949مب/أ سـريس   12اتياقية جنير ببـأن اايـة األشـ اص املـدنيني يف وقـت احلـربا املؤراـة         (2) 
 .5 و 4ا اليقرتان A/HRC/25/38 ا و5و 4ا اليقرتان A/69/348(. انظر أينًا 6) 49جنير الرابعة(ا املادة 

ا املادتـان  2001جلنة القانون الدويلا مبارين املواد املتعنقة اسؤولية الدول عن األ عـال  ـ  املبـروعة دوليـًاا      (3) 
 .31 و 30

 ‘.8’)ب( (2)8نظام روما األساسي لنمحكمة اجلنائية الدوليةا املادة  (4) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/89
http://undocs.org/ar/A/RES/70/89
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/69/348
http://undocs.org/ar/A/70/351
http://undocs.org/ar/A/69/348
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/38
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 عنومات املستةدة عن األنبرية املتعنقة باالستيريانمار امل -ثال ًا  
 التوسن االستيريال -ألر  

أوضحت تقارير األمني العام السابقة الدور الذي تؤديه إسـرائيل يف بنـاي املسـتوانات     - 4
.  باإلضــا ة إىل يصــير األراضــي أل ــراف بنــاي املنــاتل واةيااــل األساســية        (5)وتوســيع ا

ئيل املسـتوانات أينـًا عـن اريـ  إيصـال ا ـدمات العامـةا وتبـةين         االستيريانيةا تدعم إسـرا 
األنبرية االقتصاديةا اا يبمل الزراعة وإقامة املبـارين الصـناعية حـول املسـتواناتا وتبـييد      
احلدائ  الوانية واملواقن السياحيةا ودعم املبادرات ا املةا واملوا قة بأثر رجعـي عنـ  أعمـال    

ــة. وُيبــ   ــاي  ــ  املأ.ون ــا    البن ــو   مزاي ةَّن أينــًا النمــو الســكال يف املســتوانات اإلســرائينية بت
 وحوا ز يف جماالت اإلسكان والتعنيم والنرائف.

 
 أعمال البناي والعريايات وا ريط -باي  

استمرت ا ريوات الـيت تت ـذها إسـرائيل لتوسـين املسـتوانات يف النـية الهربيـةا اـا          - 5
ا أ ادت وسائل اإلعـالم اإلسـرائينية أن إسـرائيل    2016 ي ا القد  البرقية.  يي م.ار/مار  

ا يف مــا يعــد  (6)“أراضــي الدولــة”هكتــارًا مــن األراضــي جنــوب أرحيــا بوملــي ا  234أعننــت 
. وتـدل االااهـات العامـة عنـ  وقـو       2014ضـي منـذ مب/أ سـريس    أاً عمنية متنـك األرا 

ا حيــق قمــدمت عريــايات ببــأن 2015تبــااؤ يف املوا قــة عنــ  الت ريــيط والعريــايات يف عــام 
.  ـ  أن  (7) 2012وحدة سكنيةا  لتتراجن األرقام بذلك إىل مـا قبـل مسـتوى عـام      1 143

ة لنحصــول عنــ  موا قــة بــأثر  .لــك التبــااؤ قابنــه دعــم لنمبــادرات ا املــة واريــوات مت ــذ 
 رجعي عن  أعمال البناي    املأ.ونة االل اليترة نيس ا.

ويف املقابلا ظنت معدالت البناي عاليـة اـالل اليتـرة نيسـ اا وال سـيما يف مـا يتعنـ          - 6
مبـارين بنـاي    1 806باملنريقة جيما حيـق سـةل مكتـف اإلحصـايات املراـزي يف إسـرائيل       

. وهــذا 2014مبــروعًا جديــدًا يف عــام  1 556رنــة اــا عــدد   ا مقا2015جديــدة يف عــام 
ــيت     متــت املوا قــة عنــ  بنائ ــا باليعــل يف    ســد عنــ  األرجــد العــدد الكــب  مــن الوحــدات ال

_________________ 

 ا اليقــــرات A/70/351 ا و35-33ا اليقـــــــــــرات A/69/348 ا و29-23ا اليقـــــــــــــــــرات A/68/513انظــــر  (5) 
33-36. 

 (6) “Israel seizes large tracts of land in West Bank, report says”, Haaretz, 15 March 2016. 

ــه   (7)  ــرة مــن متوت/يولي ــايو  2014يف اليت ــاي  2016إىل أيار/م ــ  بن وحــدة يف مســتوانات   330ا مت التصــدي  عن
 وحد . 2014وحدة االل النصر األول من عام  1 035املنريقة جيما مقابل 

http://undocs.org/ar/A/68/513
http://undocs.org/ar/A/69/348
http://undocs.org/ar/A/70/351
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 2015السنوات السابقة. وش دت القد  البرقية ا ياضًا يف مبارين البناي اجلديـدة يف عـام   
 .2014املك ر يف مبروعًا جديدًا(ا بعد عام من البناي  429)

 
 املبادرات اليت يقودها القريا  ا اص بدعم من إسرائيل -جيم  

( حبـدوث موجـة  ـ  مسـبوقة مـن      Ir Amimأ ادت املنظمة    احلكومية عـ  عمـيم )   - 7
عمنيــات االســتيالي عنــ  املمتنكــات الينســريينية بيــد لعيــات ااملــة لنمســتوانني يف مدينــة    

. ويبـمل هـذا االاـا  إاـاليات     (8)2015اجملاورةا منذ منتصر عـام  القد  القدمية واألحياي 
قسرية لألسر الينسريينية من بيويا. وُتعزى عمنيات االسـتيالي واإلاـالي املـذاورة أساسـًا إىل     

ــتوانني )    ــات املسـ ــبة جلماعـ ــانيم املنتسـ ــ ت اوهـ ــة عريـ ا Ateret Cohanim( )A/70/351منظمـ
(ا الــيت عكيــت عنــ  شــراي املنــاتل بالقــد  البــرقية أو عنــ  ر ــن دعــاوى 32-29اليقــرات 

ا بـــدعم عنـــ  مـــا يبـــدو مـــن وتارة العـــدل      (9)1948ناجحـــة بادعـــاي املنكيـــة قبـــل عـــام     
. وقامت أينًا سنريات حكومية خمتنية باملسـاعدة أو التنسـي  يف نقـل كتنكـات     (10)اإلسرائينية

   الئ م.الينسريينيني وإا
وما ي   القن  بوجه ااص التريورات اجلارية يف حي برين اةوى ببندة سنوانا الـذي   - 8

سينم عن  األرجد أاً مستوانة بالقرب من مدينة القـد  القدميـة واألحيـاي اجملـاورة.  يـي      
ا انتقــل مســتوانون إســرائينيون ،ــت    2015أينول/ســبتمً  1 مب/أ ســريس و 26يــومي 

ا أمانيــت 2015تبـرين األول/أاتـوبر    19امـة يف مبنـيني سـكنيني. ويف    حراسـة البـراة ل ق  
أسرتان  نسريينيتان قسرًاا وُنبر ضباط شراة و مِرف حظر اول عنـ  املنريقـة بأامنـ ا. ويف    

ــل     ــه باليع ــت  ي ــذي أماني ــت ال ــام     17الوق ــا   2015أســرة  نســريينية اــالل ع ــت هن ا اان
ــا ضــد      ــت  ي  ــار الب ــاإلاالي بانتظ ــات ب ــًا    أ 15مريالب ــرة إضــا يةا وتواجــه حالي ــرة  70س أس

. وو قــًا ملــا .ارتــه منظمــة عــ  (8) نســريينية أاــرى نيــس ا ريــر يف وقــت اتابــة هــذا التقريــر 
تبكل هذ  التريورات اجلماعية السريعة تيادة حـادة عنـ  مـدى العـام املاضـي و ريـًا       ”عميما 

_________________ 

ا اــانون ”Planning, building, and settlements in East Jerusalem: 2015 year-end review“منظمــة عــ  عمــيما  (8) 
 .2016ال ال/يناير 

اوجف القانون اإلسرائينيا  وت لنمواانني اإلسـرائينيني أن يقـدموا مريالبـات ببـأن أراف  أو كتنكـات ُيـزعهم        (9) 
ــل إ    ــل    أهنــا اانــت كنواــة لني ــود يف القــد  البــرقية قب ــة إســرائيل. وال يـــسمنهد نيــس احلــ  يف املقاب نبــاي دول

 لنينسريينينيا الذين ال حي  ةم املريالبة باسترداد أراف أو كتنكات يف إسرائيل.

 Nirا و”Planning, building, and settlements in East Jerusalem: 2015 year-end review“منظمـــة عـــ  عمـــيما  (10) 

Hasson, “How Israel helps settler group move Jews into East Jerusalem’s Silwan”, Haaretz, 6 January 

2016. 

http://undocs.org/ar/A/70/351
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. وإضـا ة  (11)“املدينـة  واضحًا يف است دام عمنيـات اةـدم واإلاـالي لتـ ة  الينسـريينيني مـن      
إىل .لكا يوجد انف لبناي مبىن اب  مكون من ثالثـة اوابـ  ينـاش إىل مسـتوانة موجـودة      

ــه   ــة عني ــلا بانتظــار املوا ق ــات     (12)باليع . وســيؤدي تريــوير املســتوانات واحتمــال وملــول م 
ن املستوانني إىل منريقة برين اةوى املكتظة بالسكان إىل تيادة حدة االحتكااات بـني السـكا  

 الينسريينيني واملستوانني وقوات األمن اإلسرائينية.
ويواجـه الســكان الينســريينيون يف املدينـة القدميــة أينــًا عمنيـات إاــالي.  قــد اســتوىل     - 9

ــ  مســكن يف احلــي اإلســالمي واــردوا ســاانه الينســريي . وتنقــت أســرتان       املســتوانون عن
 .  (8)أارى  نسريينيتان أمري إاالي وقمدِّمهت مريالبات ضد أربن أسر

 
عنـــ  البـــؤر االســـتيريانية و  هـــا مـــن املنبـــ ت       “إضـــياي الريـــابن القـــانول  ” -دال  

 املأ.ونة   
ما تال بناي املستوانات    املأ.ون يف النية الهربية واسن االنتبار.  قـد ُشـيِّد أا ـر     - 10
القائمـة عنـ    بؤرة استيريانية    مأ.ونة ومالش الوحدات السـكنية يف املسـتوانات    100من 

مر السنني دون احلصول عنـ  موا قـة رةيـة مـن السـنريات اإلسـرائينية. وقنمـر تقريـر ملـدر          
إىل وجود أوجه قصور اب ة يف مليـات إنيـا. القـانون     (13)مؤارًا عن املراقف املايل اإلسرائيني

اي اإلسـرائينية  يف إاار اإلدارة املدنية اإلسـرائينيةا يف مـا يتعنـ  بالظـاهرة املسـتمرة ألعمـال البنـ       
   املأ.ونة يف النـية الهربيـة. وسـتؤدي أوجـه القصـور املـذاورة إىل نقـر يف رملـد أعمـال          
البناي    القانونيةا وإىل عدم إنيا. أوامر اةدما حـ  يف املنـاا  احملـددة بوملـي ا .ات أولويـة      

 عالية.  
وا قـة بـأثر رجعـي    وظنت إسرائيل تبةن املستوانات يف النية الهربيـة عـن اريـ  امل    - 11

ا اانــت الســنريات اإلســرائينية إمــا  2011. ومنــذ أيار/مــايو (14)عنــ  املنبــ ت  ــ  القانونيــة
_________________ 

 Mounting uptick in eviction and demolition orders in Old City and historic basin cause“ع  عميما منظمة  (11) 

for heightened attention”. 

ــي يف    (12)  ــة الت ريــيط احملن ــاي يف  وا قــت جلن ــ  البن ـــه  15القــد  عن ـــط  2016حزيران/يونيــــ . انظــر الرابــــــــــــــــ
 ./https://settlementwatcheastjerusalem.wordpress.com/2016/05/31/batan-al-hawa-new-buildingالتايل:

ـــةا   (13)  ــايل لندولــــــــــــــــــــــــ ــف املـــــ  Judea and Samaria area: activities of the Unit for Inspection and”املراقـــــ

Enforcement and Land Regulation Aspects“       منريقة ي ودا والسامرة: أنبـرية الوحـدة املعنيـة نوانـف الرقابـة(
 .2016باي(ا  66واإلنيا. وتنظيم األراضي( )التقرير السنوي رقم 

 (14) Ziv Stahl, “From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive 

authorization of illegal construction in the West Bank”, position paper (Yesh Din-Volunteers for Human 

Rights, 2016). 
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ــأثر رجعــيا  “إلضــياي الريــابن القــانول ”أو شــرعت يف ايــا. اريــوات   أامنــت ا ريــوات ب
ا عنـــ  مـــا ال يقـــل عـــن ربـــن البـــؤر االســـتيريانية يف األرف (15)اوجـــف القـــانون اإلســـرائيني

. وإضـا ة  (16)احملتنةا وتوجد مؤشرات عن  أن تنك العمنيات ماتالـت متنـي قـدما    الينسريينية
إىل .لكا اتُـّ ذت اريوات لنموا قة بأثر رجعي عن  الوحدات السكنية الـيت بنيـت دون إ.ن   

. وتنريـوي عمنيـة إضـياي الريـابن القـانول بـأثر رجعـي        (17)مسب  من سنريات الت ريـيط املعنيـة  
ــتيريانية        ــؤر االســــ ــمل البــــ ــة لتبــــ ــتوانات القائمــــ ــنرية املســــ ــين ســــ ــ  توســــ ــادة عنــــ عــــ

ــاي”بوملــي ا  ــ  إنبــاي         “أحي ــل عن ــرائيل أن تتحاي ــداب  إلس ــذ  الت ــ ن أتاحــت ه ــاورة. ول جم
الدوليةا  ـان االملـة   املستوانات اجلديدة رةيًاا كا  نب ا احتمال الوقو  ،ت اائنة الرقابة 

األثر الناجم عن هـذ  اجل ـود هـو ترسـيب البـؤر االسـتيريانية الـيت اانـت سـتظل معزولـة لـوال            
.لــكا وربري ــا اــا يســم  الكتــل االســتيريانية. وإيصــال النقــاط بــبعا مي ــد الســبيل تــدر يًا   
إل ـاد منــاا  متةـاورة جديــدة ااضــعة لنسـيريرة االســتيريانية عنــ  األراضـي. وتينــي هــذ      
ا ريوات أينًا إىل إجـاتة األنبـرية  ـ  املبـروعة الـيت تقـوم  ـا لاعـات املسـتوانني يف بي ـة           

 العقاب. اتسمت ب قا ة اإل الت من
وامــا .اــر األمــني العــام يف تقــارير  ســابقًاا تبــكل هــذ  العمنيــة ،ــواًل اــب ًا عــن      - 12

اد تومليات النةنـة الـيت عينتـ ا    ا اما أهنا مدعومة ن ود العتم(18)السياسة اإلسرائينية السابقة
ا الــيت اقترحــت ايــا. تــداب   “جلنــة لييــي”احلكومــة لدراســة حالــة التبــييدا واملعرو ــة باســم  

ترق  إىل حـــد املوا قـة بـأثر رجعـي عنـ  بنـاي املسـتوانات  ـ          “التنظيم”منموسة ملا يسم  
 .(14)املأ.ون يف النية الهربية

_________________ 

املسـتوانات يف  بناي البؤر االستيريانية    املأ.ونة اليت ُتعتً  ـ  قانونيـة اوجـف القـانون اإلسـرائيني. وليـن        (15) 
 .األرف الينسريينية احملتنة    قانونية اوجف القانون اإلسرائيني

ــانول ” (16)  ــ   “أمضــيي الريــابن الق ــة إســرائيل نواياهــا     19عن ــت حكوم ــؤرة اســتيريانيةا وأعنن باضــياي الريــابن  ”ب
-Yesh Dinظـر  بؤرة استيريانية أاـرى أو شـرعت يف هـذ  العمنيـة باليعـل. ان      13عن  ما ال يقل عن  “القانول

Volunteers for Human Rights, “Under the radar: Israel’s silent policy of transforming unauthorized 

outposts into official settlements” واــالل اليتــرة قيــد االســتعرافا أبنهــت حكومــة  2015أيار/مــايو  17ا .
ر رجعي عن  البؤر االستيريانية يف حيي جنـوب نـابنس وشـر     إسرائيل حمكمة العدل العنيا بنواياها باملوا قة بأث

 رام اهلل.

 (17) Peace Now, “No settlement freeze, especially not in isolated settlements: 2015 in the settlements”, 

February 2016. 

ا الوضـن  2011ا حـ  عـام   أاد موقر إسرائيلا حسبما عرضته يف مناسبات عديدة أمـام حمكمـة العـدل العنيـ     (18) 
    املأ.ون لنبؤر االستيريانيةا اما أاد نيت ا بااالي تنك البؤر وهدم ا.
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مـن البـؤر االسـتيريانية  ـ  املأ.ونـة ُشـيدت جزئيـًا أو انيـًا         يف املائة  80واا أن نسبة  - 13
ا  ــان العديــد مــن التــداب  اإلداريــة املت ــذة يف إاــار (19)عنــ  األراضــي املمنواــة لنينســريينيني

تيس  إضياي الريابن القانول عنـ  البـؤر االسـتيريانية ي ـدش إىل تسـوية مسـألة وضـن املنكيـة.         
مكنيـة   2015بهـل رئـيس الـوتراي اإلسـرائيني يف متوت/يوليـه      وهذا يبمل تعيني جلنة  نية مـن ق  

ا (20)بصــيا ة توملــيات لتعزيــز أ.ون البنــاي بــأثر رجعــي عنــ  األراضــي املمنواــة لنينســريينيني  
والعمل الذي تقوم بـه  رقـة العمـل املعنيـة اسـد حـدود أراضـي الدولـة التابعـة لـ دارة املدنيـة            

ة العمـل املعنيـة بـا ط األتر ا واملكنيـة مـن السـنريات       اإلسرائينيةا واملعرو ة أينـًا باسـم  رقـ   
بيحر و،ديد حدود األراضي املعينـة بوملـي ا منـك الدولـةا أو      1970اإلسرائينية منذ عام 

 (. وقـد سـرَّعت  رقـة العمـل وتـ ة     63ا اليقـرة  A/HRC/22/63) “بأراضـي الدولـة  ”ما يسم  
وحـد ا ملـدقت عنـ      2015عمن ا بدرجة اب ة اـالل اليتـرة قيـد االسـتعراف.  يـي عـام       

ا أي مـا يـواتي   “أراضـي الدولـة  ”هكتار من أراضي املنريقة جـيم بوملـي ا    6 300أا ر من 
 .  (21)تقريبًا ما ملدقت عنيه االل السنوات ال الث السابقة

ــأثر رجعــي  وقــد اســُتحد ثيت أينــًا تــداب  تبــريعية يــدش إىل تســ   - 14 ــة اإل.ن ب  يل عمني
ــرين      ــي املـــؤر  تبـ ــيم األراضـ ــانون تنظـ ــرو  قـ ــتيريانية. وهـــذ  تبـــمل مبـ ــاي بـــؤر اسـ بانبـ

(ا ومبــرو  قــانون متــت 28ا اليقــرة A/HRC/31/43واملتوقــر حاليــًا ) 2015األول/أاتــوبر 
تنييـذ أوامـر قنـائية  ـدم املنبـ ت االسـتيريانية املبنيـة عنـ          يسع  إىل تأا  (22)مليا ته حدي ا

 .  (23)األراضي املمنواة لنينسريينيني

_________________ 

 (19) Peace Now, “West Bank settlements: facts and figures, June 2009”.. 

التقريــرا ؛ وحــ  وقـت اتابــة هـذا   2015اـان مقــررًا أن ُتنبهـر اســتنتاجات النةنـة يف اــانون األول/ديسـمً      (20) 
 تكن قد ُنب رهت بعد. مل

 Ziv Stahl, “From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactiveانظـــــــــــــر  (21) 

authorization of illegal construction in the West Bank”   وقــد انــعت السياســات واملمارســات الــيت تتبع ــا .
 رقة العمل املعنية بـا ط األتر  لنتمحـير املتزايـدا مـن ج ـات مـن بينـ ا املراقـف املـايل اإلسـرائيني وحمكمـة            
العدل العنياا وال سيما يف ما يتعن  بعدم البيا ية والقن  من عدم وجـود مليـات لنـمان اايـة حقـو  املنكيـة       

الينسريينيني. ومل يتسن بعد تقييم أثر مـا نبـأ مـن تعـديالت أدانتـ ا اإلدارة املدنيـة اإلسـرائينية        ملال  األراضي 
عن  اإلجرايات التبهينية ليرقة العملا واليت أمرت  ا حمكمة العدل العنيا االل اليترة قيد االسـتعراف. انظـر   

A/HRC/31/43 املايل لندولة.باي لنمراقف  66ا والتقرير السنوي رقم 23-21ا اليقرات 

ا مقدم من ميكي توهار حبزب 2016إنيا. أمر اةدم اإلداري( لعام -مقترح قانون لنت رييط والتبييد )تعديل (22) 
 النيكود.

الدا ن إىل تقدمي مبروعي القانونني عن  ما يبدو  هو ُدنو  عدد من املواعيد الن ائية الـيت  رضـت ا حمكمـة العـدل      (23) 
 ملستوانات    املأ.ونةا اا  ي ا البؤرة االستيريانية أمونا.العنيا إلاالي مبال ا

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
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 احلدائ  الوانية واملواقن األثرية -هاي  

تعد احليريات األثريـة وإنبـاي احلـدائ  الوانيـة وتنميـة األنبـرية السـياحيةا امـا ورد          - 15
(ا سباًل أارى تكيل  ـا إسـرائيل السـيريرة عنـ      16ا اليقرة A/HRC/31/43يف تقارير سابقة )

 األرف الينسريينية.  
ــن هــذ  التريــورات )      - 16 ــرات A/70/351وتتنــرر القــد  البــرقية بصــية ااملــة م  ا اليق
يرا ماتالت هنا  اريط اب ة يف مراحـل إداريـة خمتنيـة    (.  يي وقت اتابة هذا التقر25-51

ا من قبيـل احلـديقتني املتوقـن إقامتـ ما يف حـي العيسـوية ويف حـي البسـتان ببنـدة          بانتظار البت
أوامــر مصــادرة متعنقــة باحلديقــة الوانيــة يف  2015ســنوان. وأملــدرت البنديــة يف متوت/يوليــه 

. ويتعنــ  أهــم التريــورات املبــ ودة  (24)يجبــل املبــارش أل ــراف تنســي  املســاحات ا نــرا  
ــاد         ــه منظمــة املســتوانني إلع ــروط ل ــن ســياحي رئيســي ت ــدم يف ســنوانا وهــو موق اةمــن اي

(Elad  ويف م.ار/مـــار .)ــيط   2016 ــائ ا يف جمنـــس الت ريـ ــل أعنـ ــة بكامـ ــدرت النةنـ ا أملـ
يــا خب 2015الــوا  قرارهــا الرةــي بالهــاي قــرار جلنــة االســت ناش الصــادر يف حزيران/يونيــه 

حةم ا ريط األملنية اقدار النصـر. وبالتـايلا تبـددت النتـائجي اإل ابيـة الـيت ،ققـت يف عـام         
2015 (A/HRC/31/43 اســتنادًا إىل اعتراضــات مــن ســكان بنــدة ســنوان ومــن   19ا اليقــرة )

ًاي الت ريــيط وحيــت التــراثا   منظمــات  ــ  حكوميــة وم ندســني معمــاريني وخمتنــر اــ      
 .(25) 2014واستعيدت ا رية األملنية حسبما وا قت عنيه جلنة احلي يف عام 

متـر مربـن    16 000وتتوا  ا رية الكامنة جملمن ايدم إقامة منبأة ض مة اسـاحة   - 17
. وسـيم ل تنييـذ ا ريـةا إضـا ة     (8)قد تتعارف من معاي  البناي املقررة داال أي حديقة وانيـة 

ىل أثرها الكب  عن  حياة الينسـريينيني يف بنـدة سـنوانا نقريـة بـارتة يف تهـي  الوضـن الـراهن         إ
 لنقد  البرقية واابع ا.

 عنر املستوانني وإنيا. القانون -واو  
ا سـةل مكتـف األمـم    2016أيار/مايو  31 و 2015حزيران/يونيه  1يف اليترة بني  - 18

حادثًا من حوادث عنر املستوانني ضد الينسـريينيني   175املتحدة لتنسي  البؤون اإلنسانية 
 57(ا مـن بنـوذ .روة منيتـة )   94( أو اإلضرار باملمتنكـات ) 81أسير عن حدوث إملابات )

_________________ 

 (24) Nir Hasson, “Palestinians say Jerusalem council trying to turn Mount Scopus into park”, Haaretz, 5 July 

2015. 

 Nir Hasson, “Settler groups asks القرار عن  أسا  أنه قد يكون بدوا ن سياسية. انظر يفحاليًا الريعن   ري (25) 

High Court to cover up its ties to Israeli Justice Minister”, Haaretz, 23 June 2016. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/70/351
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
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يف احلــوادث وحــدوث ا يــاف منحــو   2015حادثــًا مبنهــا عنــه( يف تبــرين األول/أاتــوبر 
حادثًا االل األش ر ا مسة األوىل(. وشـابت بعـا    38) 2016ح  الوقت الراهن يف عام 

االعتدايات درجة است نائية من العنرا م ل حادث إضرام النار عمـدًا يف مـ ل عائنـة دواببـة     
ــاة ايــل عمــر      2015متوت/يوليــه  31بقريــة دومــا يف   شــ رًا ووالديــه   18الــذي أودى حبي

(A/HRC/31/43 ويف أعقــاب هــذا االعتــدايا قــال وايــل األمــني العــام  36 و 35ا اليقرتــان .)
إن هـــذا العنـــر حيـــدث بســـبف البي ـــة النالـــة عـــن سياســـة األنبـــرية   ”لنبـــؤون السياســـية 

 .(26)“االستيريانية    القانونية إلسرائيل منذ عقود
مــني العــام اإلعــراب مــرارًا عــن قنقــه ببــأن تقــاعس إســرائيل عــن إنيــا.  وقــد اــرر األ - 19

(. 43 و 42ا اليقرتـــان A/HRC/25/38القـــانون عنـــ  املســـتوانني الـــذين ميارســـون العنـــر ) 
إىل وجـود   2016ير وتب  األرقـام الـيت نبـريا وتارة العـدل اإلسـرائينية يف اـانون ال ال/ينـا       

ــ ا        ــيت يرتكبـ ــة الـ ــدوا ن األيديولوجيـ ــرائم .ات الـ ــام لنةـ ــوائد ايـ ــدار لـ ــد إلملـ ــدل متزايـ معـ
. ومــن .لــكا و قــًا لتقريــر ملــدر مــؤارًا عــن املنظمــة  ــ   (27)اإلســرائينيون ضــد الينســريينيني

ببـأن إنيـا. القـانون     “متريوعون من أجل حقو  اإلنسان - ييش دين”احلكومية اإلسرائينية 
ــ ــام إال نســبة      عن ــا إىل إملــدار الئحــة اي ــواانني اإلســرائينينيا مل ُتي ــن   7.3  امل ــة م يف املائ

شكاوى اجلرائم .ات الـدوا ن األيديولوجيـة ضـد الينسـريينيني الـيت رملـديا املنظمـة يف اليتـرة         
ــني عــامي   ــات بســبف    85ا يف حــني أ نقــت نســبة  2015 و 2005ب ــن التحقيق ــة م يف املائ

يف عمنية التحقي ا م ل عدم القدرة عن  ،ديد املبـتبه  ـم أو عنـ      قصور من جانف البراة
 .  (28)لن األدلة

ويف أعقاب حادث إضرام الن ان املتعمد يف قرية دوماا ايـذت السـنريات اإلسـرائينية     - 20
تداب ا تبمل االحتةات اإلداري وتقييد حرية احلراة ضد املسـتواننيا يف حماولـة ملنـن وقـو      

_________________ 

-www.un.org/undpa/en/speechesميكـــــــــن االاـــــــــال  عنـــــــــ  البيـــــــــان عنـــــــــ  الـــــــــرابط التـــــــــايل:         (26) 

statements/19082015/middleeast. 

ــدلا  (27)   Israel’s investigation and prosecution of ideologically motivated offences against“وتارة العــــــــــــــــــــ

Palestinians in the West Bank”    التحقيقات واملالحقات القنائية اليت تقوم  ا إسرائيل ببأن اجلـرائم املرتكبـة(
 بدوا ن أيديولوجية ضد الينسريينيني يف النية الهربية(.

ــر  (28)   ,”Yesh Din-Volunteers for Human Rights, “Law enforcement on Israeli civilians in the West Bankانظــــــ

data sheet, October 2015           انظــر أينــًا ،نيــل منظمــة يــيش ديــن لنتقريــر الصــادر عــن وتارة العــدل ببــأن .
ــة       ــا إســرائيل ببــأن اجلــرائم املرتكب ــوم   ــيت تق ــات القنــائية ال ــات واملالحق ــة ضــد    التحقيق ــدوا ن أيديولوجي ب

-www.rightsecretariat.ps/catigory/item/141-yesh-dinالينسريينيني يف النية الهربية. متاح عن  الـرابط التـايل:   

s-analysis-of-moj-report-on-israel-s-investigation-and-prosecution-of-ideologically-motivated-offences-

against-palestinians-in-the-west-bank. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/38
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(. ويف مــا يتعنــ  باالحتةــات  43-40ا اليقــرات A/HRC/31/43وادث العنــر )املزيــد مــن حــ 
اإلداريا أدان األمني العام است دام إسرائيل له ضد الينسـريينيني واإلسـرائينيني عنـ  السـواي.     

الئحــة ايــام الســرائينيَّي ن  ا أ ــادت وســائط اإلعــالم بصــدور2016اـانون ال ال/ينــاير   3ويف 
مبتبه  ما يف ما يتعن  حبادث اعتداي قرية دوماا حيق اُتِ م أحدمها ب الث يـم بالقتـل العمـد    

. ويرحـف األمـني العـام  ـذ  ا ريـوات      (29)واآلارا لكونه اياًل ا باملبـاراة يف جرميـة القتـل   
م وضــمان احتــرام حقــو  املت ــذة إلعمــال املســايلةا وهــو يبــ  إىل واجــف إســرائيل بــاحترا  

ــن       ــة يف لي ــات ســريعة و عال ــدعو إىل إجــراي ،قيق ــةا وي اإلنســان يف األرف الينســريينية احملتن
احلاالت األارى اليت يزعهم  ي ا ارتكاب مستوانني ألعمال عنر أدت إىل إملـابة  نسـريينيني   

 أو و ايما وإحلا  النرر امتنكايم.
 

 احملنية الينسريينية املعرضة  رير النقل القسريالتأث  عن  اجملتمعات  -تاي  
ــ           - 21 ــر توســين املســتوانات عن ــ  أث ــام الســابقة عن ــني الع ــارير األم ــن ط النــوي يف تق ُس

-44ا اليقــرات A/HRC/31/43اجملتمعــات احملنيــة الينســريينية املعرضــة  ريــر النقــل القســري )  
بزيــادة هائنــة يف عمنيــات اةــدم يف املنريقــة جــيم. وو قــًا ملكتــف   2016 قــد بــدأ عــام  (.63

أاـً عـدد يـتم هدمـه مـن املنبـ ت يف        2016تنسي  البـؤون اإلنسـانيةا شـ د شـباط/ ًاير     
حزيران/يونيـه   7حني بدأ التوثي  املن ةي لعمنيات اةدم. وحـ    2009ش ر واحد منذ عام 

يف القـد  البـرقيةا منـذ بدايـة      79منبـأةا مـن بينـ ا     546ه ا جرى هـدم مـا جمموعـ   2016
منبـأةا   453بأامنـه )  2015العاما اا يزيد عن جممو  عمنيـات اةـدم الـيت جـرت يف عـام      

 نسـريينيًا بسـبف أعمـال اةـدم      796يف القد  البرقية(. وجرى باليعل تبريد  78من بين ا 
ا ا يــا 2016ومنــذ م.ار/مــار   .2015 نســريينيًا يف عــام  580ا مقابــل 2016يف عــام 

 معدل عمنيات اةدم ا ياضًا اب ًا.
وُيعد  البدو الذين يعيبون يف املنريقة جيم األا ـر تنـررًا مـن عمنيـات اةـدم واألا ـر        - 22

تعرضًا  رير النقـل القسـري. وقـد عانـت اربـة اانـا مـن أربـن جـوالت لعمنيـات اةـدم منـذ             
منبــأة يف القريــةا كــا   53وحــد ا ُهــدمت  2016 م.ار/مــار  23. ويف 2016بدايــة عــام 

 ش صًا.   87أدى إىل تبريد 
وتنــررت أينــًا جمتمعــات حمنيــة  نســريينية أاــرى مــن أعمــال اةــدم.  قــد أســيرت      - 23

ا نـوار  60األعمال التحن ية لنمستوانة اجلديدة يف موقن بيت الًاـة عنـ  امتـداد الريريـ      
_________________ 

 (29) Chaim Levinson and Barak Ravid, “Israel charges two Jews over West Bank arson murders”, Haaretz, 3 

January 2016. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43


A/71/355 
 

 

16-14675 11/26 

 

ــن هــدم ثــالث م      ــيم العــروب لالجــ نيا ع  12شــةرة. ويف  85نبــ ت تراعيــة واقــتال    خم
ا استؤنيت عمنيات اةـدم بعـد توقـر دام أربـن سـنوات يف قريـة الوهليةهـة        2016نيسان/أبريل 

حيق ُهدمت ثالثة مناتل. وتزامن .لك مـن اسـت ناش بنـاي اجلـدار يف وادي ارميـزان القريـف       
يـاييم الوانيـة الكائنـة بـالقرب     وبدي األشهال يف مراز الزوار املقرر إقامته يف حديقـة إمييـك ري  

 منه.  
وتتعــرف م ــات األســر  ريــر النقــل القســري يف القــد  البــرقية بســبف اســتيالي           - 24

املســتوانني اإلســرائينيني عنــ  مبــان عديــدة يف ســنوان ويف املدينــة القدميــةا  نــاًل عــن تريــوير  
ود ملـنة وثيقـة بـني    حدائ  خمتنية يف لين أحناي القد  البـرقية. وتبـ  هـذ  احلقـائ  إىل وجـ     

معدل عمنيات اةدم واإلاالي القسري وبـني التوسـن االسـتيريال. وتـبني دراسـة احلالـة التاليـة        
عن مدينة ا نيل اير تتسبف البي ة القسـرية النالـة عـن املسـتوانات يف إاـرا  الينسـريينيني       

 عن  االنتقال إىل مناا  خمتنية.
 
 تأث  املستوانات: دراسة حالة لنبي ة القسرية يف ا نيل   -رابعًا  

تعد مدينة ا نيل ثال أاً مدينة يف النية الهربيةا بعد القد  البرقيةا ويبنـ  تعـداد    - 25
ــود        215 000ســكاهنا  ــة اــًى لني  ــة ديني ــًا .ا أمهي ــا موقع ــة   ــدة القدمي نســمة. وتنــم البن

 ر البرياراـة. وا نيـل هـي املدينـة الوحيـدة األاـرى       واملسنمني هو املسةد اإلبراهيمي أو ا
داال النية الهربية احملتنةا إىل جانف القد  البرقيةا اليت تنم مسـتوانات إسـرائينية دااـل    

مستوان يف مخس مستوانات مكونة من مـبىن واحـد    600منريقت ا احلنرية. ويعيش حوايل 
 يت هداساا وتل رميدةا وبيت الرهجهيب.إىل بنعة مبال هي: أ راهام أ ينوا وبيت رومانوا وب

الـيت تبـكل اجلـزي مـن مدينـة ا نيـل        H2وتبكل هذ  املستوانات جـزيًا مـن منريقـة     - 26
الــذي احتيظــت إســرائيل  يــه بكــل الســنرية واملســؤوليات عــن األمــن الــدااني والنظــام العــام   

. وتهريـي  (30) ـزة  الينسريي  املؤقت ببأن النـية الهربيـة وقريـا    -اوجف االتيا  اإلسرائيني
يف املائـة مـن ا نيـلا اـا يبـمل البنـدة القدميـة الـيت اانـت يف وقـت مـن             20تهاي  H2منريقة 

مـن سـكاهنا.    40 000األوقات مراز احلياة التةارية وال قا ية يف ا نيلا وهي تنـم حـوايل   
بـن  ا إضا ة إىل ما  ـا مـن مسـتواناتا مسـتوانتان اب تـان مهـا اريـات أر       H2و،يط انريقة 

مـــن الســـكان املســـتوانني. ولنـــمان أمـــن   7 000وجيعـــات هـــابوتا تنـــمان جمتمعـــتني  
_________________ 

ا 1995أينول/سـبتمر   28الينسريي  املؤقت ببـأن النـية الهربيـة وقريـا   ـزة املـؤر         - االتيا  اإلسرائيني (30) 
اـانون   21بعةا الـُمنهيَّذ بواسرية الًوتواول املتعن  باعادة االنتبـار يف ا نيـل املـؤر     املر   األولا املادة السا

 .1997ال ال/يناير 
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 6 000جنـدي مـن قـوات الـد ا  اإلسـرائينية وسـط        1 500املستواننيا ُنب ر مـا متوسـريه   
  نسريي  يعيبون يف األحياي اجملاورة.  

ا ومستوانة بيت الـرجيب هـي أحـدث مسـتوانة ُتنبـأ بعـد أن حكمـت احملكمـة العنيـ          - 27
. وهي أول مسـتوانة جديـدة ُتنبـأ يف    2014اإلسرائينية لصاحل منكية املستوانني لنمبىن عام 

ا 2012(. ويف نيسـان/أبريل  23 و 22ا اليقرتـان  A/69/348) 1980مدينة ا نيل منـذ عـام   
ا هو بيـت أبـو رجـفا مـد عني أهنـم      H2 استوىل املستوانون عن  مبىن  نسريي  مار يف منريقة

اشــترو . وقــد اــرديم قــوات الــد ا  اإلســرائينية بعــدها بعــدة أيــام. ور نــت اإلدارة املدنيــة    
اـــانون األول/ديســــمً   28اإلســـرائينية يف هنايـــة املريــــاش ادعـــاي املســـتوانني باملنكيــــة يف     

وانني م ليــني ا احتنــت جمموعــة مــن املســت   2016اــانون ال ال/ينــاير   20. ويف (31)2015
ــردهم اجلنـــود يف         ــاا قبـــل أن يريـ ــةا مـــدعني امتالا مـ ــرهين يف البنـــدة القدميـ ــريينيَّني ماـ  نسـ

 التايل. اليوم
ا أنبــ ت منــاا  حمظــورة حــول املســتوانات ا مــس الكائنــة   (32)1994ومنــذ عــام  - 28

ــة   ــرور      H2دااــل املنريق ــر حراــة م ــق ُتحظي ــةا حي ــدة القدمي ا تبــمل اجلــزي الرئيســي مــن البن
ــه مــرور املبــاة.      الينســريينيني بالســيارات يف عــدة شــوار ا وبعــا هــذ  البــوار  ُيحظيــر  ي
ــاة إىل ابيعتــ ا يف البنــدة      ــل إعــادة احلي ويتــوا  الًوتواــول املتعنــ  باعــادة االنتبــار يف ا ني

  البــ داي وســو  اجلمنــةا إال أن االلتــزام مل يــوش بــه.  القدميــةا اــا يبــمل إعــادة  ــتد شــار 
وماتالت هنا  امل ات من عمنيات اإل ال  اليت تيرض ا قـوات األمـن اإلسـرائينية أو احلـواجز     

نقريـة تيتـيش مـزودة حبراسـة دائمـة. ومت االسـتيالي أينـًا عنـ           17املادية يف ا نيلا من بين ا 
 1 800سـباب أمنيـة مزعومـة. وأم ن ـ  أا ـر مـن       أراف  نسريينية بـالقرب مـن املسـتوانات أل   

يف املائة من لين األعمـال التةاريـة يف البنـدة القدميـةا أ نبـ ا       75منبأة ااريةا تبكل نسبة 
ــود      ــل القــرن احلــادي والعبــرينا ويرجــن .لــك أساســًا إىل القي ــة يف أوائ ــاي االنتياضــة ال اني أثن

أسـا  األوامـر العسـكرية. ويوجـد أا ـر مـن        امليروضة عن  وملول الزبائن واملوردين أو عن 
يف املائـة مـن املنـاتل يف البنـدة القدميـةا هةـر  سـكانها         42م ل  نسريي ا أي نسبة  1 000

_________________ 

 (31) Peace Now, “Settlers’ ownership claim of a Hebron house rejected by the Civil Administration’s 

Registration Committee”, 29 December 2015. 

ا  ــتد مســتوان إســرائيني الــن ان عنــ  املصــنني املســنمني يف املســةد اإلبراهيمــي  2004شــباط/ ًاير  25يف  (32) 
 مارين. 125 نسريينيًا وإملابة  29)ا ر البرياراة(ا كا أسير عن مقتل 
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. وأم نقت أينًا أربعة مساجد يف البنـدة القدميـة. وأملـبد اآلن    (33)أ نب م أثناي االنتياضة ال انية
 يف م ةورًا تقريبًا لقرابة عقدين من الزمان.  ما اان يومًا قنف مدينة ا نيل التةاري وال قا

ويقن املسةد اإلبراهيمي )ا ر البرياراة(ا وهو موقن .و أمهية دينية اـًى لني ـود    - 29
ا أحـدمها  1994. وقد قمسِّم املوقن إىل جزأين يف أعقاب مذحبة عـام  H2واملسنمنيا يف املنريقة 

ــاي    لنمصــنني املســنمني واآلاــر لنمصــنني الي ــود. وُييــته    ــن واحــد  قــط أثن ــا  دي د املوقــن ألتب
العريالت الدينية الرئيسية وملدة عبرة أيام يف السنة يف املتوسط. وأثنـاي األعيـاد الي وديـةا ييـد     
اآلالش من الـزوار اإلسـرائينيني إىل ا نيـلا يف حـني أن حراـة الينسـريينيني يف البنـدة القدميـة         

صـالة أثنـاي تنـك العريـالت. ويف أيـام أاـرىا       . وُيحظيـر أينـًا اآل.ان لن  (34)تكون مقيدة ببدة
ُيمنهن ر ن اآل.ان مرتني يوميًا وقد يتأار يف أوقـات أاـرى بسـبف تقييـد إمكانيـة الوملـول إىل       

 .(35)املكان الذي ُير ين  يه

ومن التريورات األارى امل  ة لنقن  أعمال احليريـات األثريـة الـيت تقـوم  ـا إسـرائيل        - 30
. وبـالر م مـن   H2بنـاي مراـز سـياحي يف حـي تـل الرميـدة باملنريقـة        وما يتصل  ا من اريـط ل 

عدم حدوث أي تقدم اب  يف هذا املبـرو ا تسـنط تقـارير سـابقة النـوي عنـ  األثـر الكـب          
ــدة )    ــل الرميـ ــريينيني يف تـ ــكان الينسـ ــ  السـ ــه عنـ ــينةم عنـ ــذي سـ ــرة A/69/348الـ ا 35ا اليقـ

 (.16ا اليقرة A/HRC/31/43و
أثر اـب  عنـ  ا نيـلا     2015وترتف عن  تصاعد العنر الذي بدأ يف أينول/سبتمً  - 31

ا ومن إمكانية الوملـول عمومـًا   H2ليزيد من تقويا األحوال املعيبية لنينسريينيني يف املنريقة 
ملؤديــة إىل ا نيــلا إىل املدينــة بأامنــ ا.  ــاىل جانــف القيــود امليروضــة عنــ  الريــر  الرئيســية ا 

ا أو مـا يسـم  باملنـاا  احملظـورةا أا ـر      H2أملبحت األحياي اجملاورة لنمستوانات يف املنريقـة  
ــواترة لأل ــراد. ويف      ــة إضــا ية وبســبف عمنيــات التيتــيش املت ــة بســبف إقامــة حــواجز مادي عزل

أهنا قـد تـؤدي    الوقت الذي تنير  يه هذ  التداب  إىل البي ة القسريةا أمث ت خماوش أينًا من
 .(36)إىل العقاب اجلماعي

_________________ 

 (33) Ofir Feuerstein, Ghost Town: Israel’s separation policy and forced eviction of Palestinians from the centre 

of Hebron (B’tselem and Association for Civil Rights in Israel, 2007). 

 ال يواجه الي ود قيودًا عمنية كاثنة أثناي العريالت الينسريينية. (34) 

 بيانات مستمدة من وتارة األوقاش والبؤون الدينية. (35) 

ا نيـل وحميري ـا تبـوا واقـن احليـاة وتبـكل عقابـًا         رف قيود جديدة عن  حرية احلراـة يف  ”مراز بتسينما  (36) 
 .2015تبرين ال ال/نو مً  5ا “لاعيًا حمظورًا
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ــال/نو مً   1ويف  - 32 ــذي اــان    2015تبــرين ال  ــن اجلــزي مــن شــار  البــ داي ال ا أمعن 
مــاتال متاحــًا لنينســريينيني وحــي تــل الرميــدة منريقــًة عســكرية مهنقــة ال تســري إال عنــ            

ت اإلســرائينية. الينسـريينينيا وال يسـتريين داوةـا إال السـكان املســةنون رةيـًا لـدى السـنريا       
وال يسمد لنزوار بداول املنريقةا ان  ي م األملدقاي واألسرة والعـامنون يف ا ـدمات الريبيـة    
ــكرية يف       ــة العســ ــًا املنريقــ ــت رةيــ ــان. وُر  عهــ ــو  اإلنســ ــو حقــ ــيانة ومراقبــ ــدمات الصــ واــ

ا بعد أا ر من نصـر عـام مـن العزلـة لألسـر الينسـريينية الـيت تعـيش يف         2016 أيار/مايو 19
 أسرة تقريبًا. 120ل الرميدة وشار  الب داي وعددها حي ت
أما املـدا عون عـن حقـو  اإلنسـان الناشـريون يف ا نيـلا إضـا ة إىل مـا يتعرضـون لـه            - 33

ا  قـد تـأثروا أينـًا بالنـهط املتزايـد مـن       (37)بانتظام من اعتداي وترهيف من جانف املستوانني
ــداب    ــ ا الت ــاا    قــوات األمــن اإلســرائينيةا بريــر  مــن بين ــة األاــ ة امليروضــة عنــ  املن   األمني

احملظــورة. وتعــرف املــدا عون عــن حقــو  اإلنســان الــدوليون والينســريينيون واإلســرائينيونا     
بصية ااملةا لالعتقال والترهيف واقتحام مكاتب م والت ديد بالقتل.  عن  سبيل امل الا تزايـد  

شــ دوا ووثَّقــوا مــن مقــرهم  بعــد أن “حراــة التنــامن الــدويل”النـهط عنــ  املتريــوعني مــن  
. ويف 2015مقتل رجنني  نسريينيني بيـد قـوات الـد ا  اإلسـرائينية يف تبـرين األول/أاتـوبر       

ــباط/ ًاير  29 ــ        2016شـ ــة  ـ ــ  باملنظمـ ــروا املنسـ ــ  عمـ ــن عيسـ ــوات األمـ ــت قـ ا اعتقنـ
ا ملباراته يف تنظيم مظاهرة سنمية لنمريالبة بيـتد شـار    “شباب ضد االستيريان”احلكومية 

 .(38)الب داي. وقد أمان  سراحه يف اليوم التايل وأ اد بتعرضه لسوي املعامنة أثناي االحتةات
 

 التأث  عن  حقو  حمددة من حقو  اإلنسان -ألر  
اعتر ــت حمكمــة العــدل الدوليــة وهي ــات معاهــدات حقــو  اإلنســان بانريبــا  قــانون    - 34

يــها يقــن عنــ  إســرائيل واجــف تنييــذ . وبنــايع عن(39)حقــو  اإلنســان اــارط احلــدود اإلقنيميــة
التزامايا املتعنقة حبقو  اإلنسان داال األرف الينسريينية احملتنةا ليس يف مـا يتعنـ  بـاملواانني    

_________________ 

 International Solidarity Movement, “Notorious violent. انظر أينـًا  39و 38ا اليقرتان A/HRC/31/43انظر  (37) 

criminal settler Anat Cohen assaults and terrorizes internationals again” 2015تبرين األول/أاتوبر  27ا. 

 (38) Youth against Settlements, “Human rights defender, Issa Amro, released after another arrest by Israeli 

forces” متـــــاح عنـــــ  الـــــرابط التـــــايل: 2016م.ار/مـــــار   3ا .http://hyas.ps/press-release-israeli-

soldiers-arrest-human-rights-defender-issa-amro-hold-him-for-24-hours/. 

 (39) International Court of Justice, Legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian 

Territory, advisory opinion of 9 July 2004, paras. 110-112   توى حمكمة العدل الدولية ببأن اآلثار القانونيـة (
 .A/69/348ا و5ا اليقرة A/HRC/25/38ًا الناش ة عن تبييد جدار يف األرف الينسريينية احملتنة(. انظر أين

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
http://hyas.ps/press-release-israeli-soldiers-arrest-human-rights-defender-issa-amro-hold-him-for-24-hours/
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http://hyas.ps/press-release-israeli-soldiers-arrest-human-rights-defender-issa-amro-hold-him-for-24-hours/
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اإلسرائينيني  حسفا بل أينًا يف ما يتعنـ  بالبـعف الينسـريي  برمتـه. وهـي منزمـة امارسـة        
والتحقيـ   يـه واحملاامـة عنـه      H2نريقـة  العناية الواجبة ملنن أي ضرر ينحـ  بالينسـريينيني يف امل  

واملعاقبــة عنيــه وجــً ا بصــرش النظــر عمــا إ.ا اــان مــن تســبَّف يف هــذا النــرر مســؤولون أم 
 أ رادا وبدون أي متييز.

ويراز هـذا اليـر  عنـ  تـأث  املسـتوانات عنـ  حقـو  حمـددة مـن حقـو  اإلنسـان             - 35
.  باإلضا ة إىل اآلثار املباشـرةا م ـل العنـر    H2لنسكان الينسريينيني الذين يعيبون يف املنريقة 

ــة احلراــةا تنريــوي األعــداد الكــب ة       ــود امليروضــة عنــ  حري الــذي ميارســه املســتوانون والقي
وحوةا لنمان أمن املسـتوانني عنـ  خمـاارة     H2لقوات األمن اإلسرائينية املوجودة يف منريقة 

 هامة حبدوث انت ااات.  
 

 احلرية واألمنح  اليرد يف احلياة و -باي  
 االست دام امليرط لنقوة واحلرمان من املساعدة الريبية  

مقتل هديل اةبنمون البالهـة   2015سب  تصاعد العنر االل الربن األا  من عام  - 36
عامًا بيد قـوات الـد ا  اإلسـرائينية. وتـزعم أهنـا حاولـت تنييـذ اعتـداي بسـكني           18من العمر 

. وبعـد انقنـاي أا ـر    2015أينول/سـبتمً   22دميـة با نيـل يف   عند نقرية تيتيش يف البندة الق
مـن اانيــة أشــ ر عنــ  احلـادثا ال يبــدو أن ،قيقــات جنائيــة  متحـتا ر ــم أن قــوات الــد ا     
أجــــرت ،ريــــات انصــــت إىل أن القتــــل اــــان  ــــ  ضــــروري واــــان باإلمكــــان تياديــــه  

(A/HRC/31/40 13-11ا اليقرات.) 
واــان قتــل اآلنســة هــديل اةبــنمون األول يف سنســنة مــن احلــوادث الــيت قمت ــلي  ي ــا      - 37

 نسريينيون أو أمليبوا نراح اري ة بيـد قـوات األمـن اإلسـرائينية بـالقرب مـن نقـاط التيتـيش         
ــة دااــل املنريقــة   ــذ     H2العديــدة الكائن ــام م املزعــوم بتنيي ــام م أو قي ــاي قي ــة إلي ــاا أثن أو املؤدي

 7 نسـريينيًاا مــن بينــ م   24هةـوم ضــد اإلسـرائينيني.  قــد قمت ـل رميــًا بالرملــاص مـا جمموعــه     
أايال وامرأتان و تاة واحدةا بيد قوات األمن أثناي اعتـدايات أو اعتـدايات مزعومـة مـن هـذا      

شـتبااات. ومنـذ تصـاعد أعمـال العنـر يف أينول/سـبتمً       القبيل. وقمت ل رجل  نسـريي  أثنـاي ا  
 ا اان هذا أاً عدد من النحايا الينسريينيني يف مدينة واحدةا بعد القد  البرقية.  2015
ا قتنــت قــوات الــد ا  اإلســرائينية عبــد اليتــاح البــرير 2016م.ار/مـار    24ويف  - 38

سـرائيني يف تـل الرميـدة. وُيظِ ـر     ورمزي القصراوي أثناي اعتداي مزعوم بالريعن عنـ  جنـدي إ  
شريط  يديو سةنه أحد الب ود وجرى تداوله عنـ  نريـا  واسـن يف وسـائط اإلعـالم جنـديًا       
يرين  النار عن  السيد البرير يف رأسه من مسـا ة قريبـةا وهـو مريـروح عنـ  األرف جرحيـًا       

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
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يتنـ  أي عـالط    . وهو مل(40)عن  ما يبدو إ ا حي مل يزلا ر م أنه مل يبكل أي يديد مباشر
ايب من املوظيني الريبيني املوجودين عن  مقربة منـه بعـد إملـابته األوىل. وجـرى تـــــــــــــداول      
تســـةيل احلـــادث يف ليـــن أحنـــاي العـــامل عنـــ  وســـائط التواملـــل االجتماعـــــــــــي. و تحـــت  

ـــل مــن امل    ـــة اإلســرائينية ،قيقــًا عنــ  اليــور. وقــد أدان اـــــــ نســ  ا ــاص لألمــم  البراـــــــــــ
ـــة الســالم يف البــر  األوســط وميــوف األمــم املتحــدة الســامي حلقــو       ـــدة لعمنيــــــــ املتحــــ

. وظ رت شـ ادات إضـا ية   (41)“ما بدا أنه إعدام اارط نريا  القناي”إدانة شديدة اإلنسان 
ن قــد تييــد بــأن الســيد القصــراويا الرجــل الينســريي  ال ــال يف هــذا احلــادثا ميكــن أن يكــو  

تعرف هو اآلار ل عدام اارط نريا  القنايا بالنظر إىل أنـه ُرمـي بالرملـاص يف رأسـه وهـو      
 .  (42)ُمنق  جرحيًا عن  األرف

ا أم يد بـأن انـزار العويـويا وهـي امـرأة  نسـريينية تبنـ         2016شباط/ ًاير  13ويف  - 39
يبــة يــدها عنــد نقريــة عامــًاا هالــت جنــديًا إســرائينيًا بســكني أثنــاي تيتيبــه حق 18مــن العمــر 

تيتـــيش يف البنـــدة القدميـــة. وبعـــد أن أملـــابت اجلنـــدي نـــروح ايييـــةا اعنـــت أحـــد املـــارة 
الينسريينيني أثناي هرو ا إىل ساحة مسدودة بال أي سـبيل لنـ رب. وهنـا ا و قـًا لروايـة املـار       

 أمتـار.  6أو  5اجلريدا أان  جنديان عدة انقات عن  أجزاي حيوية من جسدها مـن مسـا ة   
وقال شاهد عيـان مليوضـية األمـم املتحـدة حلقـو  اإلنسـان إهنـا ُتِرايـت جرحيـة دون مسـاعدة           

 دقيقة تقريبًا قبل اإلعالن عن و ايا. 30ابية ملدة 
ا قمت نيت رميًا بالرملاص دانيا إرشيدا وهـي  تـاة   2015تبرين األول/أاتوبر  25ويف  - 40

لـد ا  اإلسـرائينية يف نقريـة التيتـيش املؤديـة إىل      عامًا من العمرا بيد قوات ا 17 نسريينية تبن  
املسةد اإلبراهيمي. وقـال شـاهد مليوضـية حقـو  اإلنسـانا إن جنـديًا بـدأ يصـر  يف اليتـاةا          
بعد تيتيبه حقيبة يدهاا ممرًا إياهـا عـدة مـرات بالكبـر عـن السـكني الـذي تعـم أهنـا يب ـه           

لكنـ ا ُرميهـت بعـدة رملاملـات يف اجلـزي       ي ا. وأنكرت اليتاة ببكل مستمر أهنا ،مل سكينًا 
_________________ 

 .www.youtube.com/watch?v=S8WK2TgruMoانظر  (40) 

ا منسـ  األمـم املتحــــــــــــــــــــــــــدة ا ـاص لعمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السـالم يف البـر         نيكوالي مالدينـوش  (41) 
ــريي  يف         ــد  نســ ــاي ملعتــ ـــا  القنــ ــارط نريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاهر اــ ــدام الظــ ــن اإلعــ ــان عــ ــطا بيــ األوســ

ــةا  ا نيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة احملتنـ ــية الهربيـ ـــل يف النـ ــار   25ـــ ــايل:   2016م.ار/مـ ــرابط التـ ــ  الـ ــاح عنـ . متـ
www.unsco.org/Documents/Statements/SC/2016/Statement%20by%20UN%20Special%20 

Coordinator%20Mladenov%20-%2025%20March%202016.pdf     ــو ــدة حلقــــ ــم املتحــــ ــية األمــــ ا وميوضــــ
رةي مليوضية األمم املتحدة حلقـو  اإلنسـانا روبـرت اولييـلا عنـ  قتـل رجـل        تعني  املتحدث ال”اإلنسانا 

 .2016م.ار/مار   30ا “ نسريي  يف ا نيل

إ ادات: يف احلادث الذي مي ل بسببه إلؤور أتريا  لنمحاامة مت إعدام رمزي القصراوي أينـًا  ”مراز بتسينما  (42) 
 .2016حزيران/يونيه  6ا بيان ملحييا “يف وقت ساب 
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األعن  من جسدها وهي تر ن يدي ا اليار تني امـا ُيـزعهم يف اةـواي. وو قـا ألقـوال البـ ودا       
دقيقــة. وليظــت  25ُتِرايــت اآلنســة إرشــيد جرحيــة عنــ  األرف دون مســاعدة ابيــة حــوايل   

 أنياس ا يف مكان احلادث.  
ا قتنـت قـوات الـد ا  اإلسـرائينية سـعد      2015 تبرين األول/أاتوبر 26وبامل لا يف  - 41

عامـًا عنـد نقريـة تيتـيش يف البنـدة القدميـة بـزعم ارتكابـه اعتـدايع           20األارا البال  من العمـر  
بالريعن أثناي ما بدا أنه ،ق  عادي مـن اةويـة. وأبنـ  شـ ود ميوضـية حقـو  اإلنسـان ايـر         

د األاـرا  يمـا هـو يسـنم اجلنـدي      أان  أحد اجلنود النار عن  اجلـزي األعنـ  مـن جسـد السـي     
 25برياقة هويته. وو قًا ةـذ  اإل ـاداتا  قـد ُتـِر  عنـ  األرف بـدون مسـاعدة ابيـة حـوايل          

 دقيقة وهو ماتال حيًا ببكل ظاهرا بالر م من وجود سيارة إسعاش بالقرب منه.  
 عامـــًا 21ا ُرميـــت يـــاةني الـــزرو البالهـــة مـــن العمـــر  2016شـــباط/ ًاير  15ويف  - 42

برملــاص قــوات الــد ا  اإلســرائينية وأملــيبت نــروح اريــ ة عنــد نقريــة تيتــيش بــالقرب مــن 
مسةد اإلبراهيمي. وو قًا إل ادات شـ ود عديـدين اـانوا موجـودين يف مكـان احلـادثا أمـر        
اجلنــود الســيدة الــزرو بــالوقوش بعــد أن عــًت لتوهــا باليعــل نقريــة التيتــيشا  ار ــة اليــدين.   

أمتـار بعـد أن ااهنـت األمـر      7أو  6ي ـا مـن ا نـر مـن مسـا ة      وأان  جنديان الرملـاص عن 
دقيقــة. وأبنــ   15عنــ  مــا يبــدو. وُترايــت اليتــاة بعــدها عنــ  األرف تــ ش بهــزارة حــوايل    

شاهدان ميوضية حقو  اإلنسان أن مستوانًا إسرائينيًا ألق  سكينًا بالقرب من اليتـاة املصـابة   
الزرو يف هنايـة املريـاش إىل مستبـي  إسـرائيني قبـل       وهي منقاة عن  األرف. وُحم نيت السيدة

إلقاي القبا عني ا بت مة حماولة االعتداي بالريعن. وح  يف وقـت اتابـة هـذا التقريـرا ماتالـت      
 السيدة الزرو يف السةنا ولكن مل يوجه ةا ايام بعد.  

 دام وت   احلاالت اليت رملديا ميوضـية حقـو  اإلنسـان خمـاوش اريـ ة مـن االسـت        - 43
امليرط لنقوة والقتل    املبرو  مـن جانـف قـوات األمـن اإلسـرائينيةا اـا يف .لـك عمنيـات         

(. ويقــن عنــ  املســؤولني  15-10ا اليقــرات A/HRC/31/40اإلعــدام اــارط نريــا  القنــاي ) 
ت املسنحة الذين يتصر ون بتنك الصيةا واجـف  املكنيني بانيا. القواننيا ان  ي م أ راد القوا

ااية اجلم ور وةم احلـ  يف اايـة أنيسـ ما إال أن القـوة املميتـة ينبهـي أال ُتسـت دم إال عنـد         
النرورة القصوى وو قًا ملبـدأ التناسـف. وينبهـي أن تقتصـر عنـ  حـاالت الـد ا  عـن الـنيس          

ــابة ا   أو ــاملوت أو باملـ ــرين بـ ريـــ ةا أي يف حـــاالت املـــال.  لـــد ن اريـــر حمـــد  ي ـــدد اآلاـ
. واست دام القوة الذي ال ميت ل لتنك املبادئ ويـؤدي إىل و ـاة املبـتبه بـه يرقـ  إىل      (43)األا 

_________________ 

ا واملبـادئ األساسـية ببـأن اسـت دام     3و 2مدونة قواعد السنو  لنموظيني املكنيـني بانيـا. القـواننيا املادتـان      (43) 
 .14 و 13 و 9 و 5القوة واألسنحة النارية من جانف املوظيني املكنيني بانيا. القواننيا األحكام 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40


 A/71/355 

 

18/26 16-14675 

 

وإضا ة إىل .لكا  حـني يهسـت د م املوظيـون املكنيـون بانيـا.      (44)حد احلرمان من احلياة تعسيًا
بـدون مـًر ضـد أشـ اص حممـينيا      القوانني التابعون لنقوة القائمة باالحتالل األسنحة النارية 

. (45)قــد يرقــ  .لــكا تبعــًا لنظــروشا إىل حــد القتــل العمــد اوجــف القــانون الــدويل اإلنســال 
وتعــد حــاالت دانيــا إرشــيد وســعد األاــرا ويــاةني الــزرو ليعــًا مــ  ة لنقنــ  بــاألا ر ألن     

 حماولة اعتداي بالريعن. امليوضية مل اد دلياًل عن  أهنم قمت نوا يف إاار حادث اعتداي بالريعن أو
وتعــد التــأا ات املن ةيــة يف تــو   املســاعدة الريبيــة لنمبــتبه  ــم اجلرحــ ا حســبما    - 44

وثقته ميوضية حقو  اإلنسان يف لين احلـاالت املـذاورة أعـال ا مصـدرًا إضـا يًا لنقنـ  وقـد        
الــيت تــنظم  تــوحي بوجــود كارســة راســ ة يف هــذا الصــدد.  و قــًا لنمبــادئ القانونيــة الدوليــة  

است دام القوة من جانف املوظيني املكنيـني بانيـا. القـواننيا يـتعني تـو   املسـاعدة الريبيـة يف        
. ويرقــ  أينــًا إتهــا  األرواح نتيةــة عــدم احتــرام هــذا املبــدأ إىل حــد (46)أقــرب وقــت ككــن

 احلرمان من احلياة تعسيًا.
القوة امليراة اا يؤدي إىل الو ـاة   وينبهي أن ينن لين االدعايات املتعنقة باست دام - 45

أو اإلملابة من جانف املـوظيي املكنيـني بانيـا. القـواننيا لتحقيقـات عاجنـة مسـتقنة ونزي ـة.         
وتعد حالة اإلعدام الظاهر اارط نريا  القناي لنسيد البرير قنـية القتـل الوحيـدة املعرو ـة     

ة بـالتقرير الـيت أ نـت حـ  اآلن إىل     املرتكبة بيد قوات األمن اإلسرائينية االل اليترة املبـمول 
توجيه الئحة ايام.  قد أموقر اجلندي الذي أان  الرملاملة القاتنة عن  السـيد البـرير وهـو    

 حياايم حاليًا بت مة القتل ا ريأ يف حمكمة عسكرية.
 عنر املستوانني وانعدام املسايلة  

اانــت ا نيــل مســرحًا ألعمــال العنــر واملنــايقة املســتمرة الــيت ميارســ ا مســتوانون  - 46
إسرائينيون ضد الينسريينينيا اا يف .لك ضد األايـالا وأ نبـ ا  ـري دون عواقـف قانونيـة.      

يف جعـل   H2ويتسبف قرب املسا ة بني أماان معيبة املستوانني والينسريينيني دااـل املنريقـة   
واريورة. وبعد .روة منحوظـة ُشـِ دهت يف حـوادث عنـر املسـتوانني      هذا العنر أا ر حدة 

ــل تبــرين األول/أاتــوبر    ــرة A/HRC/31/43) 2015يف أوائ (ا ا ينــت املعــدالت  38ا اليق
الرشـ   بدرجة اب ة يف األش ر الالحقة. وبـالر م مـن أن االعتـدايات اـ  ًا مـا تأاـذ شـكل        

_________________ 

 .6الع د الدويل ا اص باحلقو  املدنية والسياسيةا املادة  (44) 

 .147اتياقية جنير الرابعةا املادة  (45) 

مبــادئ أساسيـــــــــة ببــأن اســت دام القـــــــــــــوة واألســنحة الناريــــــــــــــــــــــــــة مـــن جانـــف املــوظيني املكنيــني   (46) 
 )ط(. 5بانيا. القواننيا احلكم 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
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باحلةارة وإحلا  النرر باملمتنكات الينسريينية واملنايقات النيظيـةا  ـان العنـر الـذي ُشـِ د      
يف عدد مـن االعتـدايات وعـدم التـدال مـن جانـف قـوات الـد ا  اإلسـرائينية أثنـاي وجودهـا            

مكــان احلــادث مــ  ان لنقنــ  ببــكل اــاصا امــا يتنــد مــن حــالتني رملــديما ميوضــية   يف
 حقو  اإلنسان.

ا أانــ  مســتوان إســرائيني النــار عنــ   نــل   2015تبــرين األول/أاتــوبر  17ويف  - 47
حممد عوف القواةة أثناي س   يف شار  الب داي بعد أن مت تيتيبـه. وو قـًا ألقـوال البـ ودا     
اقترب املستوان من السيد القواةة بريريقة استيزاتية وهو يصر   يه. وعندما اسـتدار السـيد   

هــذا املســتوانا أانــ  األاــ  عــدة رملاملــات عنيــها اــا يف .لــك يف اجلــزي القواةــة ليتةنــف 
ــ  مــن جســمه. وامــا ُيــرى يف شــريط  يــديو لنحــادث ســةنته منظمــة شــباب ضــد            األعن

ا اان السيد القواةة مريروحًا عن  األرف جمروحًا أثناي توا د عـدد مـن اجلنـود    (47)االستيريان
عنـ  املسـتوان ومل يسـاعدوا السـيد القواةـة الـذي       إىل املوقن.    أن اجلنود مل ينقوا القـبا  

دقيقة قبل أن ُيةنيه يف هناية املريـاش أ ـراد ا ـدمات الريبيـة اإلسـرائينية       25ُتِر  جرحيًا حوايل 
 وُتعنين و اته.

ا تعرف رائد أبو رمينة الذي اـان يعمـل يف السـاب  مصـورًا     2016أيار/مايو  4ويف  - 48
ا العتداي من قبل مستوانني إسرائينيني بالقرب مـن مسـةد   “مبتسين”لنمنظمة    احلكومية 

اإلبراهيمي عندما حاول أن يسةل  يديو لنمستوانني وهـم ينـايقون األايـال الينسـريينيني.     
واعتدى مستوانان عن  السيد أبو رمينةا حيق ااال له النكمـات وضـربا  عنـ  رأسـه بعبـوة      

ل اجلنـديان املوجـودان يف مكـان احلـادثا وإ ـا      ميا   اتية مقيولة إىل أن  قد وعيه. ومل يتدا
أ يد بأهنما اان يوج ان سـالحي ما حنـو الينسـريينيني القـريبني ويف ااـا  النـحية بينمـا اـان         
يتعــرف لننــرب. واةــرد  ــرار املســتواننيا ســاعد اجلنــديان الرجــل املصــابا الــذي أجنتــه    

لبراة اإلسـرائينية وتعـرش عنـ     سيارة إسعاش  نسريينية. وقدم السيد أبو رمينة شكوى إىل ا
 م اليه. وهو مل يتن  أي معنومات مستةدة عن شكوا  ح  وقت اتابة هذا التقرير.

وتبــيِّن هــذ  احلــوادث  يمــا يبــدو التقــاعس املســتمر لنةنــود عــن منــن املســتوانني مــن  - 49
ــواي الوضــن      ــة املســتوانني واحت ــ م إال حلماي ــدم تدان ــا. . وإ(48)منــايقة الينســريينينيا وع ني
 القوانني عن  هذا النحو التمييزي يبكل مبع ًا لنقن  البديد لدى األمني العام.  

_________________ 

 .www.youtube.com/watch?v=opdMYUpMny8انظر  (47) 

تبـرين   19ا “توثي  مصـوَّر مـن ا نيـل: مخسـة أيـام ،ـت هةـوم املسـتوانني حبمايـة اجلـيش          ”ينما مراز بتس (48) 
 .2015األول/أاتوبر 
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وإســرائيل مســؤولةا بوملــي ا الســنرية القائمــة بــاالحتاللا عــن ضــمان النظــام العــام      - 50
. ويــنر القــانون الــدويل اإلنســال عنــ  أن لألشــ اص  (49)ةاحملتنــ األرفوالســالمة العامــة يف 
ألحـوال حـ  االحتـرام ألش املـ م وشـر  م وحقـوق م العائنيـة وعقائـدهم         احملميني يف لين ا

ــالعنرا وضــد           ــر أو الت ديــد ب ــال العن ــن ليــن أعم ــ م م ــة. و ــف اايت ــايم الديني وكارس
. وإسرائيل منزمـة أينـًا اوجـف القـانون الـدويل حلقـو  اإلنسـان حبمايـة احلـ  يف          (50)السباب

. ويعو  عنر املسـتوانني قـدرة السـكان الينسـريينيني     (51)احلياة والسالمة البدنية لنينسريينيني
. وإسـرائيل منزمـة بايـا.    (52)املتنررين عن  التمتن حبقو  أارى عديدة مـن حقـو  اإلنسـان   

تداب  ملنن العنر الذي ميارسه املستوانون والتصدي لـها بـالنظر إىل واجبـ ا بـاحترام وضـمان      
احتــرام حقــو  اإلنســان يف األرف الينســريينية احملتنــةا  نــاًل عــن التزامايــا بوملــي ا الســنرية   

 ـا ببـذل اـل مـا يف وسـع ا      القائمة باالحتالل.    أن إسرائيل تقصر مـرارًا وتكـرارًا يف التزام  
 لنتحقي  يف حاالت عنر املستوانني ومقاضاة اجلناة.  

 
 التأث  عن  األايال -جيم  

ــة     - 51 ــة املعيبــية يف املنريق ــت البي  ــدةا اان ــ     H2لســنوات عدي قاســية ببــكل اــاص عن
األايـال. ويتنــرر األايــال املنتحقــون باملــدار  بـالقرب مــن املســتوانات مــن جــراي التــداب    

ــن الريــالب        األ ــيش. وُيمنه ــاط التيت ــة يف نق ــيش اليومي ــات التيت ــا يبــمل عمني ــة الصــارمةا ا مني
واملعنمون ادرسة قرابة ببكل منتظم من الوملول إىل املدرسـة عـن اريـ  املسـارات املعتـادة      
بسبف التحرا والعنر الذي ميارسه املستوانونا وينـريرون أحيانـًا إىل التمـا  اـر  بدينـة      

ا ات اب ة. وأ يد بأن سبعة االب تراوا الدراسة ادرسـة اإلبراهيميـة منـذ    كا يؤدي إىل تأ
بسبف اتديـاد امل ـاار والتـداب  األمنيـة يف نقـاط التيتـيشا وأن        2015تبرين األول/أاتوبر 

_________________ 

. انظـر أينـًا املبـادئ التوجي يـة املتعنقـة با نيـل )املر ـ         43ا املـادة  1907األنظمة املر قة باتياقية الهاي لعـام   (49) 
 28لينسريي  املؤقت ببأن النية الهربية وقريـا   ـزة املـؤر     ا - نياألولا املادة السابعة من االتيا  اإلسرائي

ا 1997اـانون ال ال/ينـاير    21( والًوتواول املتعن  باعادة االنتبـار يف ا نيـل املـؤر     1995أينول/سبتمً
 .30ا اليقرة A/67/375ا و2اليقرة 

 .46ر قة باتياقية الهايا املادة (. انظر أينًا األنظمة امل1) 27اتياقية جنير الرابعةا املادة  (50) 

 .6دنية والسياسيةا املادة امل باحلقو  ا اص الدويل الع د (51) 

ــة        (52)  ــاحلقو  املدني ــدويل ا ــاص ب ــة القاســية أو الالإنســانية )الع ــد ال هــذا يبــمل احلــ  يف عــدم التعــرف لنمعامن
الدويل ا اص بـاحلقو  املدنيـة والسياسـيةا    (ا واحل  يف ا صوملية واألسرة والبيت )الع د 7والسياسيةا املادة 

(ا واحل  يف مستوى معيبي الئ  )الع د الدويل ا اص باحلقو  االقتصادية واالجتماعيـة وال قا يـة(ا   17املادة 
ا واالتياقيـة الدوليـة لنقنـاي عنـ  ليـن أشـكال       17واحل  يف املنكية )اإلعالن العـاملي حلقـو  اإلنسـانا املـادة     

 (.5يا املادة التمييز العنصر
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املدرســة اانــت ســتكون االيــة حاليــًا إ.ا ةحــت الســنريات الينســريينية لنريــالب بالنقــل إىل    
ــاظرا ا  ــرة    مــدار  أاــرى. وأ ــاد ن ــة اــالل اليت ــائجي األاادميي ملدرســتني با يــاف مســتوى النت

مرا قـة األايـال    “أ رقـة ملـانعي السـالم املسـيحية    ”نيس ا. وقد تولت املنظمة    احلكوميـة  
الذين يرتـادون روضـة السـرايا لألايـال اـوال السـنة الدراسـيةا و.لـك ملسـاعديم عـً نقـاط            

 التيتيش واايت م من عنر املستوانني.  
ا اليقـرة  A/67/375ويتعـرف األايـال الينسـريينيون بصـية ااملـة لعنـر املسـتوانني )        - 52
تقــاعس الســنرية القائمــة  H2(. واسـد احلالــة الراهنــة لألايـال الــذين يعيبــون يف املنريقـة    22

نـيا ومـن اإلملـابة وسـوي     باالحتالل عن ضمان ر اه م واايتـ م مـن العنـر اجلسـدي والعق    
 .  (53)املعامنةا عن  النحو الذي يكينه قانون حقو  اإلنسان

وأجرت ميوضية حقو  اإلنسان مقابنـة مـن سـاانة يريـل م ةـا يف تـل الرميـدة عنـ           - 53
نقرية التيتيش واملستوانات. و.ارت الساانة عـددًا مـن االعتـدايات مـن جانـف املسـتوانني       

هم اانيــة أعــوام يعيبــون يف م ةــاا اــا يبــمل الصــين والــرا  عنــ  أايــال ال تتةــاوت أعمــار
بالينيل والنرب بالعصي. وأملبد األايال الذين يعيبون يف هذا امل لا شـأهنم شـأن أايـال    
ا  ين مارين يف املنريقةا ال ينعبون حاليًا إال داال املبالا نظرًا  وش مبـائ م مـن تعرضـ م    

 ا ـارط. وتييـد التقـارير أن األايـال املسـتوانني  البـًا مـا        لنمزيد من االعتدايات إ.ا لعبـوا يف 
حيمنون مع م ر.ا. الينيل أو هراوات أو سـياط حـني ميبـون عـً املنـاا  احملظـورة. ويسـاور        
األسر الينسـريينية الـيت تعـيش يف تنـك األحيـاي أينـًا قنـ  مسـتمر ببـأن اضـريرار أايـاةم إىل            

باعتقـاةم بسـبف ادعـايات اا.بـة مـن املسـتوانني.        عبور نقاط التيتـيشا نظـرًا لوجـود خمـاار    
وقـد شـ د أايـاةم مبــاهد عديـدة مـن العنــرا اـا يبـمل مقتـل عــدة  نسـريينيني بيـد قــوات           

 الد ا  اإلسرائينيةا األمر الذي يزيد من معانايم وملدمايم النيسية.
لبـ دايا  ويعيش مروان مييـد البـرباا البـال  مـن العمـر أحـد عبـر عامـًا يف شـار  ا          - 54

أينول/سـبتمً   18بالقرب من قاعدة قوات الد ا  اإلسـرائينية ومسـتوانة بيـت رومـانو. ويف     
ا بعد أن شكا مروان ألحد اجلنود أن اياًل يعيش يف مستوانة إسرائينية جماورة سـر   2015

دراجتها أما ذ مـروان عنـوةا وهـو يبكـي او ـًا ابقـًا ل  ـاداتا إىل القاعـدة العسـكرية حيـق           
دراجته. وألق  جنود القبا عنيه يف وقت الح  عنـ  أسـا  ادعـايات املسـتوانني أنـه      وجد 

رشق م باحلةارة. ومت تكبيل يديه وعصف عينيه ويديد  ليظيًا والتحـرا بـه ملـدة سـاعة قبـل      
إاـالي سـبينه. وأوضـد والـد مـروان مليوضـية حقـو  اإلنسـان أن الصـيب عـاب مـن الكـوابيس             

_________________ 

 .19 و 3اتياقية حقو  الرييلا املادتان  (53) 

http://undocs.org/ar/A/67/375
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ــذ .  ــالإرادي منـ ــول الـ ــة    والتبـ ــ  احلكوميـ ــة  ـ ــادت املنظمـ ــني. وأ ـ ــك احلـ ــ   ”لـ ــادي األسـ نـ
ــريي  ــ    “الينسـ ــالقبا عنـ ــنريقيت   117بـ ــاًل يف مـ ــن    H1و H2ايـ ــوات األمـ ــف قـ ــن جانـ مـ
 اإلسرائينية.

ا الـيت  “أاباي بـال حـدود  ”وأملبحت هذ  احلاالت مألو ة لدى املنظمة    احلكومية  - 55
. وو قـًا إل ـادات املنظمـةا    H2يف املنريقـة  تقدم الدعم النيسي واالجتمـاعي لألسـر الـيت تعـيش     

تعال الهالبية العظم  مـن األايـال املقـيمني يف حـي تـل الرميـدة وشـار  البـ دايا وال سـيما          
ــ يجي       منــ م الــذين شــ دوا مقتــل  نســريينينيا مــن أعــراف الصــدمة احلــادةا م ــل ا ــوش والت

 والكوابيس.
 

 احل  يف الصحة ويف مستوى معيبي الئ  -دال  
تعد إمكانية احلصول عن  ادمات ملحية مالئمة من البوا ل ا ري ة دااـل منريقـة    - 56
H2     وباإلضا ة إىل االلتزامات الواقعة عن  إسرائيل اوجف القـانون الـدويل حلقـو  اإلنسـانا .

ومن بين ا احل  يف التمتن استوى معيبي الئ  ويف التمتـن بـأعن  مسـتوى ككـن مـن الصـحة       
يب  األمني العام إىل مسؤولية إسرائيلا بوملي ا سنرية قائمة بـاالحتاللا   ا(54)البدنية والعقنية

ــكانا      ــن الســ ــة الصــــحية جلميــ ــدمات الرعايــ ــ  واــ ــم إىل مرا ــ ــول املالئــ ــمن الوملــ أن تنــ
 .(55)متييز دون
ــدة وشــار  البــ دايا يصــرح بــداول ســيارات       - 57 ــل الرمي ــاا  احملظــورة مــن ت ويف املن

ةنــة الدوليــة لنصــنيف األاــر بالتنســي  مــن اإلدارة املدنيــة   اإلســعاش الينســريينية بعــد قيــام الن 
اإلسرائينية.    أن هذا النظام تسبف يف تأا ات اب ة ومل يعد الينسريينيون يعتمـدون عنيـه   
ااستةابة أوىل يف حاالت الريوارئ. وبداًل من .لكا ُتتره  سيارة اإلسـعاش الينسـريينية عنـد    

الريبيون س ًا عن  األقدام لنوملول إىل املريا. وهذا ميكـن  نقرية التيتيش بينما يعً املوظيون 
 أن يسبف تأا ات يدد احلياة.

ا أ مي عن  هاشم العزةا وهـو أحـد املـدا عني    2015اانون األول/ديسمً  21ويف  - 58
عن حقو  اإلنسان املعرو ني واـان يعـال مرضـًا بالقنـفا يف تـل الرميـدة بعـد إملـابة حمتمنـة          

انه أقاربه عـً نقريـة التيتـيشا حيـق تعرينـوا بنـعة دقـائ  بسـبف اإلجـرايات          بأتمة قنبية. و
ــات مســيل         ــزة اــذلك له ــرف الســيد الع ــ ا تع ــد ا  اإلســرائينية. ويف الريري ــوات ال ــة لق األمني

 لندمو  من اشتبااات قريبة. وأمعننت و اته عند وملوله إىل املستبي .
_________________ 

 .12 و 11الع د الدويل ا اص باحلقو  االقتصادية واالجتماعية وال قا يةا املادتان  (54) 

 .56اتياقية جنير الرابعةا املادة  (55) 
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ويتسبف الوجود العسـكري املتهريـر  والعمنيـات األمنيـةا إىل جانـف القيـود األمنيـة         - 59
امليروضة عن  الينسريينينيا يف إعاقـة حراتـ م وأنبـريت م اليوميـةا اـا يبـمل احلصـول عنـ          

 H2ا دمات األساسية. وينبئ إ ال  املؤسسـات التةاريـة أينـًا بي ـة ملـعبة لسـكان املنريقـة        
رتق ـم وعنـ  احليـاة يف مسـتوى معيبـي الئـ . وتترتـف أينـًا عنـ           أن حيا ظوا عنـ  مصـادر   

التــداب  األمنيــة والقيــود امليروضــة عنــ  إمكانيــة الــداول مثــار اــب ة عنــ  احليــاة االجتماعيــة 
ــة   ــود      H2لســكان املنريق ــد أو حمظــور. وتســببت أينــًا القي ــزوار مقي ــالنظر إىل أن داــول ال ا ب

 متنن توسين املساان الواقعـة بـالقرب مـن املسـتواناتا يف     اإلسرائينية امليروضة عن  البناي اليت
 H1إجبــار األجيــال اجلديــدة مــن األســر عنــ  االنتقــال لنعــيش يف منــاا  خمتنيــةا ويف املنريقــة   

 بصية أساسية.  
ويؤدي عنر املستوانني وعدم املسايلة إىل تياقم أوجه النعر النالة عن الظـروش   - 60

. ومــن امليارقــة أن  يــاب أنبــرية حيــت النظــام العاديــةا H2املنريقــة املعيبــية املترديــة أملــاًل يف 
إىل مــال. ممــن لنمةــرمني.  قــد اتدهــرت   H2بعيــدًا عــن حــوادث املســتواننيا حــوَّل منريقــة  

أنبرية االاار بامل درات والت ريف واجلرائم األارى يف املنـاا  الـيت تعـال مـن هـذ  اليةـوة       
 ة اليت تر م األسر الينسريينية عن  ا روط من املنريقة.األمنيةا كا ينير إىل البي ة القسري

 
 اإلر ام عن  املهادرة   -هاي  

ا إضـا ة إىل األحـداث الـيت وقعـت يف األشـ ر      H2تسببت البي ة القسرية داال املنريقة  - 61
ال مانية املاضيةا واألحوال املعيبية املتدهورة والبعور الـدائم بانعـدام األمـنا يف إر ـام األسـر      

 ا حسبما سةنته ميوضية حقو  اإلنسان.  H2  مهادرة املنريقة عن
ا انتقـل رائـد سـيدر وتوجتـه وأاياةمـا السـتة مـن        2015 يـي تبـرين ال ـال/نو مً     - 62

. وايـذ السـيد   H1ا واستقروا يف املنريقة 2000امل ل الذي عاشوا  يه يف تل الرميدة منذ عام 
 7أبنائــه ا مســة الـذين تتــراوح أعمــارهم بــني   سـيدر هــذا القــرار أساسـًا حرملــًا عنــ  سـالمة   

عامًاا وقنقًا من األثـر النيسـي لألحـداث األاـ ة عنـي م. ويسـاور السـيد سـيدر          15 أعوام و
القن  أينًا عن  سالمة ابنه البكر الذي أوقيته وضايقته قوات الد ا  اإلسـرائينية يف عـدد مـن    

رار  التــداب  األمنيــة املتزايــدة يف نقــاط  املناســبات. ومــن العوامــل األاــرى الــيت أثــرت عنــ  قــ  
التيتيشا والقيود امليروضة عن  حريـة احلراـة أثنـاي احلـوادث األمنيـةا واالعتـدايات املسـتمرة        
من جانف املستواننيا وعدم إنيا. القانون. و.ار اير قام جنود بايقـاش ومنـايقة أقـارب    

قـبا عنـي م عنـدما اقتحمـوا م لـه      ا مث ألقـوا ال 2014قدموا لزيارته أثنـاي شـ ر رمنـان عـام     
لقـد أملـبد جـو املعيبـة     ”أثناي وجبة اإل ريار. وقـال السـيد سـيدر مليوضـية حقـو  اإلنسـان:       
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يريا  وال ميكننا أن حنتمل أا ر من .لك.  ـاألمر يتعنـ  بسـالمة أايالنـا؛  ـ  .لـك  ـنحن         ال
 .(56)“ انن أن ننحي بأنيسنا ال
وتقابنت ميوضية حقو  اإلنسان من  نسريي  مار من تـل الرميـدةا ننـال سـن فا      - 63

الــذي يعتــزم مهــادرة املنريقــة حرملــًا عنــ  ســالمة أبنائــه األربعــة الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني   
بعد إملابته نروح بالهـة مـن    H1عامًا. وقد انتقل ابنه البكر باليعل إىل املنريقة  16 أعوام و 6

انقت ا قوات الد ا  اإلسرائينية لـدى عودتـه إىل البيـت يف وقـت متـأار مـن       جراي ن ان حية أ
لقــد تســببت ”. وابقـًا ملــا أ ــاد بــه السـيد ســن فا   2015اــانون األول/ديســمً  1النيـل يف  

القيود امليروضـة عنـ  أنبـرية احليـاة اليوميـةا والنـهط العصـيب عنـ  مـدار السـاعة او ـًا مـن             
ا  األايـالا وردود اليعـل الـيت ال ميكـن التنبـؤ  ـا مـن قـوات         احلوادث األمنيةا والقن  عن  ر 

الد ا  اإلسرائينية واملستواننيا يف إ اد جو    مـريد بـاملرة لنعـيش  يـه. وإضـا ة إىل .لـكا       
أملبحت التداب  الصارمة اليت ييرضـ ا اجلنـود املـرابريني يف نقريـة التيتـيش ال تريـا ا وأعاقـت        

   .(57)“حياتنا اليومية ببكل اب 
ويعد  التأث  السنيب لنمستوانات اإلسرائينية املوجـودة يف البنـدة القدميـة با نيـل عنـ        - 64

أمن الينسريينيني ومستوى معيبت م ال تًا لننظر.  الينسريينيون ُير يمـون عنـ  مهـادرة املنريقـة     
H2    بســبف البي ــة القســريةا واألمــني العــام يســاور  القنــ  مــن احتمــال وجــود حــاالت لننقــل
ا سـيةري عنـ  األرجـد    H2قسري. ومن تزايد أعداد األسـر الينسـريينية الـيت تهـادر املنريقـة      ال

توسين املسـتوانات اإلسـرائينيةا اـا ينـير املزيـد إىل األحـوال املعيبـية املترديـة لنينسـريينيني          
 املتبقني.

 املستوانات يف اجلوالن السوري احملتل -اامسًا  
انول يف اجلـوالن السـوري احملتـل مسـتمرًا بـدعم مـن       ظل التوسـن االسـتيريال  ـ  القـ     - 65

ــدويل اإلنســال         ــانون ال ــًا اللتزامــات إســرائيل اوجــف الق ــا يبــكل ارق ــة إســرائيلا ا حكوم
. وتييــد التقــارير أن (58)والقــانون الــدويل حلقــو  اإلنســان والعديــد مــن قــرارات جمنــس األمــن 

مبــــرو  ”والنا واســـتمرار  التوســـن زـــل تيــــادة هائنـــة يف البنــــاي يف ايبـــوتز مـــ وم جــــ     
ــزار  ــا يصــل إىل     “امل ــذي يبــمل اريريــًا باســتيعاب م ــدة يف   750ال مزرعــة اســتيريانية جدي

الســنوات املقبنــةا واريريــًا ل نيــا  العــام يف احلكومــة اإلســرائينية بقيمــة م ــات املاليــني مــن     
_________________ 

 .2016أيار/مايو  5مقابنة أجريت يف  (56) 

 .2016أيار/مايو  3مقابنة أجريت يف  (57) 

 .A/70/351(. انظر أينًا 1981) 497انظر قرار جمنس األمن  (58) 

http://undocs.org/ar/A/70/351
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ــام   100 000البـــواقل لزيـــادة الســـكان بعـــدد يصـــل إىل   . (59)2020مســـتوان حبنـــول عـ
األمــني العــام بقنــ  اــاص البيــان الــذي أدىل بــه رئــيس الــوتراي بنيــامني نتنيــاهوا يف   ويالحــت 

ا أاــد 2016نيســان/أبريل  17اجتمــا  جملنــس الــوتراي ُعق ــد يف اجلــوالن الســوري احملتــل يف  
أن مرتيعات اجلـوالن سـتبق  يف أيـدي إسـرائيل إىل األبـد. وإسـرائيل لـن تـ ل أبـدًا مـن           ” يه 

أعـداد السـكان يف مرتيعـات اجلــوالن تنمـو عامـًا بعـد عـام؛ واليـوم يبنــ          مرتيعـات اجلـوالن.    
ــنوات    50 000عـــددهم حـــوايل  ــرر أن تنحـــ   ـــم مالش األســـر يف السـ ــن املقـ نســـمةا ومـ

 .(60)“القادمة
ويوجه األمني العام االنتبا  إىل قن  جمنـس األمـن العميـ  إتاي م ـل هـذ  البيانـات الـيت         - 66

والن السوري احملتلا ويؤاد من جديد ملالحية قرار جمنـس األمـن   تصدرها إسرائيل ببأن اجل
ــه اجملنــس أن   1981) 497رقــم  ــرر  ي ــذي ق ــ ا وســنريت ا   ”(ا ال ــرار إســرائيل بيــرف قوانين ق

 .  “وإداريا عن  اجلوالن السوري احملتل الذ وباال وال قيمة قانونية دولية له
 

 االستنتاجات والتومليات   -سادسًا  
ــت أنبــري  - 67 ــ ااات     ماتال ــن انت ــد م ــدال يف ملــنف العدي ة االســتيريان اإلســرائينية ت

ــام أن         ــني الع ــد  البــرقية. ويكــرر األم ــا الق ــا  ي  ــةا ا ــو  اإلنســان يف النــية الهربي حق
ــانون       ــة اوجــف الق ــة  ــ  قانوني املســتوانات اإلســرائينية دااــل األرف الينســريينية احملتن

 الدويل.  
و ف عن  إسرائيل أن تنيذ لين قرارات األمم املتحدة .ات الصنةا اـا يف .لـك    - 68

ــن    ــس األم ــرار جمن ــام     1981) 497ق ــة ع ــن األراضــي احملتن . 1967(ا وأن تنســحف م
ــر وتعكــس مســار إنبــاي املســتوانات  ــ           و ــف عنــ  الســنريات اإلســرائينية أن توق

ويف اجلوالن السـوري احملتـلا والـيت بنيـت     القانونية وتوسيع ا يف األرف الينسريينية احملتنة 
 يف انت ا  لنقانون الدويل اإلنسال والقانون الدويل حلقو  اإلنسان. 

و ــف أن تتوقــر الســنريات اإلســرائينية عــن إملــدار ا ريــط والعريـــايات وأن         - 69
تتوقر عن إضياي الريابن القانول بأثر رجعي عن  البؤر االسـتيريانية و  هـا مـن املنبـ ت     

املأ.ونة. و ف عني ا أينًا أن تتوقر عن توسين املنريقة اليت ،تن ا املستوانات  عنيـًا     
_________________ 

 (59) Jodi Rudoren, “As Syria reels, Israel looks to expand settlements in Golan Heights” New York Times, 2 

October 2015 انظر أينًا .A/70/406 12ا اليقرة. 

. متاح عن  الـرابط  2016نيسان/أبريل  17إسرائيلا وتارة البؤون ا ارجيةا بيان ملادر عن جمنس الوترايا  (60) 
 .http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Cabinet-communique-17-April-2016.aspxالتايل: 

http://undocs.org/ar/A/70/406
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ــ  الســنريات          ــة والســياحية. و ــف عن ــل تريــوير احلــدائ  األثري ــن قبي بوســائل أاــرىا م
اإلسرائينية أينًا أن توقر دعم ـا املقـدم ملبـادرات املنظمـات ا املـة لنمسـتوانني  ـدش        

 ات الينسريينية وعمنيات اإلاالي القسري لسكاهنا.  االستيالي عن  املمتنك
ــة  ــ       - 70 ــات الت ريــيط التمييزي ــ  الســنريات اإلســرائينية أن توقــر عمني و ــف عن

 عنـ    ـف القانونية يف النية الهربيةا اا  ي ـا القـد  البـرقية. وعنـ  حنـو أا ـر ،ديـدًاا        
 وكارسـات  وقـوانني  سياسـات  عن  القائمة واةدم الريرد أوامر تنييذ عن تكر  أن إسرائيل
 .  القسري النقل إىل تيني قد قانونيةا و   متييزية يرييط
و ــف عنــ  إســرائيل أن ،تــرم قــانون حقــو  اإلنســان دااــل األرف الينســريينية   - 71

احملتنــة. و ــف عنــ  إســرائيلا يف ضــوي التزام ــا حبيــت األمــن الــدااني والنظــام العــام يف    
نيا. الصحيد لنقانون دون متييزا اا يف .لك عنـ  املسـتوانني   النية الهربيةا أن تكيل اإل

الــذين يرتكبــون أعمــال عنــر ضــد الينســريينيني. ويكــرر األمــني العــام تأايــد واجــف           
السنريات اإلسرائينية أن تكيل إانا  مرتكيب هـذ  األ عـال لنمسـايلة اجلنائيـة الكامنـة.      

داب  املمكنــة ملنــن هــذا العنــر  وإضــا ة إىل .لــكا  ــف عنــ  إســرائيل أن تت ــذ ليــن التــ  
 والو اي بالتزامايا الدولية بتو   سبل انتصاش  عَّالة لننحايا.

و ف عن  إسرائيل أن ،مي السكان الينسريينيني من احلرمان مـن احليـاة تعسـيًا.     - 72
و ف التحقي  عن  حنو سنيم يف أي حالة ُيبتبه  ي ا االست دام امليرط لنقـوة مـن جانـف    

ني املكنيــني بانيــا. القــوانني ومقاضــاة مــرتكيب هــذ  األ عــال. و ــف عنــ  إســرائيل   املــوظي
أينًاا و قًا لاللتزامات املتعنقة حبقو  اإلنسانا أن تكيـل إمكانيـة احلصـول ببـكل مالئـم      
ــذين         ــا لنينســريينيني ال ــيم وأن تنــمن مســتوى معيبــيا الئق ــة الصــحية والتعن ــ  الرعاي عن

احملتنــة.  البي ــة القســرية النالــة عــن عــدم احتــرام حقــو    يعيبــون يف األرف الينســريينية 
اإلنسـان عامـلم مـن العوامــل الـيت تـر م األسـر الينســريينية عنـ  االنتقـالا امـا حــدث يف          

 البندة القدمية با نيل.  
وترقــ  عمنيــات التبــريد والتــ ة  إىل منــاا  ســكنية بدينــة بســبف أوامــر اةــدم   - 73
بي ـة قسـريةا إىل حـد النقـل القسـريا اـا ينتـ ك التزامـات         اإلاالي القسري أو وجـود   أو

   إسرائيل اوجف القانون الدويل اإلنسال والقانون الدويل حلقو  اإلنسان.
  
 


