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 الدورة احلادية والسبعون 
 *من جدول األعمال املؤقت 50البند 

اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسـا  اسسـراليلية   تقرير اللجنة 
الـــس حـــ  إلقـــول اسبســـان لل ـــع  ال لســـ ي  و ـــ   مـــن   

    السكان العرب يف األراضي احملتلة
تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسا  اسسراليلية الس حـ     

 إلقــول اسبســان لل ــع  ال لســ ي  و ــ   مــن الســكان العــرب يف       
 **األراضي احملتلة

  
 مذكرة من األمني العام  

 
يت ــرا األمــني العــام بــىلن عيــ  جلم يع ــاا ا معيــة العامــة التقريــر ال ــامن واألربعــني   

للجنة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـا  اسسـراليلية الـس حـ  إلقـول اسبسـان لل ـع            
م عمــب بقــرار ا معيــة احملتلــةا الــذد يقــدَّال لســ ي  و ــ   مــن الســكان العــرب يف األراضــي 

 .70/87العامة 
  

 
 

 * A/71/150. 
تىلخر تقدمي هذا التقرير جلم مـا بعـد املوعـد احملـدد لـم لت ـمينم يإلـدد املسـتجدا  منـذ قيـام اللجنـة اخلاصـة              ** 

 .2016بإي اد بع تها السنوية جلم املن قة يف ييار/مايو 
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تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسا  اسسراليلية الس حـ  إلقـول     
 اسبسان لل ع  ال لس ي  و    من السكان العرب يف األراضي احملتلة

 

 موجز 
ــة اخلاصــة   يت ــمن هــذا التقريــر معلومــا     ــاا  عــن ا هــود الــس تبــذةا اللجن للوف

عـن إلالـة إلقـول اسبسـان علـ  مـدة السـنة املاضـية يف األراضـي           معلومـا   وا واليتهاب
ــدول         ــ  ال ــت م ــس ي جري ــا  عــن امل ــاورا  ال ــر يي ــا معلوم ــة. ويف التقري ــة احملتل العربي

ــار     ــآ يف /مار/م ــس ي   ا 2016األع ــاا يف جني ــة ال ــن البع  ــ  جلم   وع ــد مل ــد  بع وف
. ويتنــاول التقريــر إلالــة احملتجــسين ال لســ ينينيا  ــن فــيهم   2016األردن يف ييار/مــايو 

ــ       ــر يي ــا عل ــذين يوجــدون يف مرافــق االإلتجــاي اسســراليلية. ويركــس التقري األط ــال ال
ا القــد  يف ال ــ ة البربيــةا  ــا فيهــ 2015تصــاعد العنــآ الــذد بــدي يف ييلول/ســبتم  

 اامل رطـة  اسـتددام القـوة  بقوا  األمـن اسسـراليلية   بقيام ال رقيةا وال وا   ما  الصلة 
وعنـآ املسـتوطنني يف    اوالسياسا  واملمارسا  اسسراليلية املتعلقة بتوسي  املستوطنا 

وتـدم  املنـايل وترإليـ  ال لسـ ينيني      األرض ال لس ينية احملتلة وا والن السورد احملت ا
يف  ـسةا  األليمـة   قسراا وعرقلة جلسرالي  للمساعدا  اسبسابية الدوليةا واحلالة اسبسـابية 

ــة اسســراليلي.    او يــاب املســاالة ــة اخلاصــة وتبحــ  وابعــدام ال قــة يف باــام العدال اللجن
كذل  املسال  املتعلقة باستببل املـوارد ال بيعيـة يف األرض ال لسـ ينية احملتلـة وا ـوالن      

 ت .السورد احمل
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 مقدمة -يوال  
اللجنــة اخلاصــة  ا(23-)د 2443بقرارهــا  االعامــة ا يب ــىل  ا معيــة1968يف عــام  - 1

املعنية بالتحقيق يف املمارسا  اسسراليلية الس ح  إلقول اسبسان لل ـع  ال لسـ ي  و ـ      
من السكان العرب يف األراضي احملتلة. وتتـىللآ اللجنـة اخلاصـة إلاليـا مـن ثـبد دول يع ـاا        

لـة  مم َّ ا كابـت اللجنـة اخلاصـة   2016والسنبال وماليسيا. ويف عـام   اهي سرد البكا )الرلي (
ب بثة يع اا هم: يمريـت روهـان ب يـراا املم ـ  الـدالم لسـرد البكـا لـدة األمـم املتحـدة يف           
بيويورك؛ ورمبن بن جلبراهيما املم   الـدالم ملاليسيـا لـدة األمـم املتحـدة يف بيويـورك؛ ومـامي        

 بابا سيسيا املم   الدالم للسنبال لدة مكت  األمم املتحدة يف جنيآ.
  

 لواليةا - ثابيا 
واليـة اللجنـة    علـ  ين  البإلقـة  ا( وقراراتـ 23-)د 2443ينص قـرار ا معيـة العامـة     - 2

يف التحقيــق يف املمارســا  اسســراليلية الــس حــ  إلقــول اسبســان لل ــع         تتم ــ   اخلاصــة
ال لس ي  و    من السكان العرب يف األراضي احملتلـة. واألراضـي احملتلـة هـي األراضـي الـس       

ــت  ــت ا  ــام   ظل ــذ ع ــ  واألرض   1967الإلــتبل اسســراليلي من ا يد ا ــوالن الســورد احملت
 ال لس ينية احملتلةا الس تتىللآ من ال  ة البربيةا  ا فيها القد  ال رقيةا وق اع  سة.  

جلم  طلبـت فيـم ا معيـة   الـذد  ا 70/87م هذا التقرير عمب بقرار ا معية العامة ويقدَّ - 3
اللجنــة اخلاصــة ين تواصــ ا جلم إلــني جلالــاا االإلــتبل اسســراليلي بصــورة كاملــةا التحقيــق يف  
السياسا  واملمارسا  اسسراليلية يف األرض ال لس ينية احملتلةا  ا فيها القـد  ال ـرقيةا ويف   

اصـة ابتـهاكا  جلسـرالي     ا وخب1967األراضي العربية األخـرة الـس  تلـها جلسـرالي  منـذ عـام       
ا وين 1949/ب/ي سـ     12املؤرخـة   االت اقية جنيآ املتعلقة حبماية املدبيني وقت احلرب

تت اورا إلس  االقت ااا مـ  اللجنـة الدوليـة للصـلي  األفـر وفقـا ألبامتـها ل ـمان فايـة          
ــول اسبســان ألول       ــيهم الســجناا واحملتجــسونا وإلق ــن ف ــةا   ــا  ســكان األراضــي احملتل ــ  رف ئ

السكانا وين تقدم تقريرا جلم األمـني العـام يف يقـرب وقـت ممكـن وكلمـا دعـت ال ـرورة جلم         
ــر   ــرة مــن   يب ــي ملــ  فيمــا بعــد. وهــذا التقري  حــوي/ 29جلم  2015/ب/ي ســ    11ال ت

 .  2016 يوليم
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 يب  ة اللجنة اخلاصة - ثال ا 
 جريت يف جنيآ م  الدول األع اا  امل اورا  الس ي  -يلآ  

 /مار/ 22و  21يجــــر  اللجنــــة اخلاصــــة م ــــاوراتا الســــنوية يف جنيــــآ يــــومي    - 4
. وي جريـت تلـ    70/87م  الدول األع اا املعنية بتن يذ قـرار ا معيـة العامـة     2016 مار 

 املقـدم  يف تقرير اللجنة اخلاصة الس ينببي تناوةايك ر املسال  جلحلاإلا  امل اورا  هبدا مناق ة
السـاإلة السياسـية ويف جمـال    يف  املسـتجدة  جلم ا معية العامةا ومج  املعلومـا  عـن الت ـورا    

ــة فلســ نيا واملمــ لني       ــدالم لدول ــة اخلاصــة مــ  املراقــ  ال إلقــول اسبســان. واجتمعــت اللجن
واملراقـ  الـدالم ملنامـة     االدالمني لألردن وتركيا وا مهورية العربيـة السـورية ولبنـان ومصـر    

التعاون اسسبمي. واجتمعت اللجنة اخلاصة يي ا م  بالبة امل وض السـامي حلقـول اسبسـانا    
ال لســ ينية  يضــااملعـ  حبالــة إلقــول اسبســان يف األر  املنتهيــة فتــرة واليتــم املقــرر اخلــا  ومـ  

د اجتمــاع مــ  املم ــ  اللجنــة اخلاصــة ردا علــ  طلبــها بعقــ . ومل تتلــق1967َّاحملتلــة منــذ عــام 
ــدة   ــرالي  ل ــدالم سس ــ  ال ــة اخلاصــة      مكت ــت اللجن ــآ. وتابع ــم املتحــدة يف جني  كــذل األم

املعنـون   امـن جـدول يعمـال جملـ  إلقـول اسبسـان       7يف جلطـار البنـد   الـس ي جريـت   املناق ا  
 .  “األخرة األراضي العربية احملتلةويف إلالة إلقول اسبسان يف فلس ني ”
لعمـ  اللجنـة اخلاصـةا     تىلييـدهم  املناق ا ا يعرب مم لـو الـدول األع ـاا عـن    وخبل  - 5

 اصـة فيمـا يتعلـق   وخبولكنهم يعربوا يي ا عـن قلقهـم جلياا تـدهور الوضـ  يف األراضـي احملتلـةا       
يف ال  ة البربيةا  ا فيهـا القـد  ال ـرقية.     2015يف ييلول/سبتم  الذد بدي  بتصاعد العنآ

عـدم تعـاون جلسـرالي  مـ  /ليـا  إلقـول        اضمن بواع  قلقها ايي ا وتناولت الدول األع اا
بع ــا  واملقــرر اخلــا ا وُيــذكر منــها يب ــ ة  اسبســان الــس يب ــىلها جملــ  إلقــول اسبســانا 

ال لس ينية احملتلةا  ـا يف ملـ  اللجنـة    األرض احلالة يف املعنية ب و ان التحقيق اتقصي احلقالق
الـدعوة املوجهـة مـن إلكومتـم      للجمهورية العربية السوريةم كرر املم   الدالو. ب سها اخلاصة

 .  2016جلم اللجنة اخلاصة لسيارة دم ق يف عام 
يلـي: توسـي  املسـتوطنا ا     ومشلت ال وا   الرليسية الـس يثارتـا الـدول األع ـاا مـا      - 6

الن  ـسة وا ـو  ووعنآ املستوطننيا واستببل املـوارد ال بيعيـة يف مسـتوطنا  ال ـ ة البربيـة      
قـوا  األمـن   ورفض يف مراكس االإلتجايا البالسة السورد احملت ا وإلالة احملتجسين والاروا 

ا واالإلتجــاي اسداردا  ـــا يف ملـــ   ال لســـ ينينيج ــ  األمـــوا   اسفـــران عـــن اسســراليلية  
اإلتجاي األط الا واالستددام امل رط للقـوةا وتكـاثر إلـاال  اسعـدام خـارن ب ـال الق ـااا        

ر س ــلعقابيــة الــس تتدــذها جلســرالي ا م ــ  الت ــريعا  الــس تقتــر  ترإليــ  األ         والت ــريعا  ا
املسعومـون جلم  ـسةا وهـدم منـايل ال لسـ ينيني       من ِّـذو اةجمـا   ال لس ينية الس ينتمـي جلليهـا   

http://undocs.org/ar/A/RES/70/87
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والنق  القسرد جملتمعا  البدو والرعاة يف ال ـ ة البربيـةا  ـا فيهـا القـد  ال ـرقيةا وإلصـار        
لمسـاالة وسـب  االبتصـاا    ل وما يرافق كـ  هـذ  االبتـهاكا  مـن ابعـدام       اتعم ها  سة وعدم

 ب ك  عام.  
 ْدللجنـة اخلاصـة جلإلاطـة ب ـىلن االسـتنتاجا  الرليسـية الـواردة يف تقريـر         ا جلم متوق ّد - 7

األمــني العــام وامل ــوض الســامي حلقــول اسبســان عــن إلالــة إلقــول اسبســان واملســتوطنا  يف 
الـدورة احلاديـة والـ بثني جمللـ  إلقـول      اللـذين جـرة عرضـهما يف    األرض ال لس ينية احملتلةا 
للجنة اخلاصة يي ـا جلإلاطـة ب ـىلن االسـتنتاجا      ا جلم متّد. وق 2016اسبسان يف /مار/مار  

املسـتقلة للتحقيـق يف   لجنـة  ال تقرير ْداسضافة املتعلقة بتن يذ التوصيا  الواردة يف الس ت منتها 
 .  2009يف  سة عام زناع الوبع ة األمم املتحدة لتقصي احلقالق ب ىلن  2014عام بساع  سة 

 توجيـم عمـ  اللجنـة   يف ال ـوا   الـس يثـ   يثنـاا امل ـاورا       ويسهم احلدي  ب ىلن  - 8
 جلعـداد  بعـني االعتبـار يف   تلـ  ال ـوا     خـذ  ي قـد  و ا تها امليدابيـة السـنوية  بع جلطار يف اخلاصة

 هذا التقرير.
 

 البع ة امليدابية املوفدة للتحقيق يف املمارسا  اسسراليلية -باا  
لت لـ  الـدخول    2016/مار/مـار    28كاتبت اللجنة اخلاصة إلكومـة جلسـرالي  يف    - 9

. وعلـ   ـرار   1967من األراضي العربية احملتلة منذ عـام  جلم األرض ال لس ينية احملتلة و  ها 
 الســنوا  الســابقةا مل يــىل  مــن جلســرالي  يد رد علــ  تلــ  الرســالة. ولــذل  مل يتســن للجنــة 

جرد م اورا  م  السل ا  اسسراليلية املعنيةا كما مل تتمكن مـن الوصـول جلم   ين ُت اخلاصة
 األراضي احملتلة الواقعة ضمن واليتها.  

ــارة       - 10 ــة اخلاصــة مــن يي ــتمكن اللجن ــة ابعــدام األمــن يف املن قــةا مل ت وباــرا لت ــاقم إلال
ا مهورية العربية السورية وال  سة عن طريق مع  رفح. وبدال من مل ا عقـد  اجتماعـا    

اجملتمـ  املـدو وال ـهود ومم لـي جمتمعـا  البـدو والبجـئني واملسـؤولني ال لسـ ينيني           مم لي م 
. ويف بعـض احلـاال    2016ييار/مايو  5جلم  2انا يف ال ترة من يف عمَّ اتحدةومم لي األمم امل

رفــض  انا ال سـيما مـن ق ــاع  ـسة بسـب      ر فيهـا علــ  ال ـهود ين يسـافروا جلم عمَّــ   الـس تعـذَّ  
ــنحهم   ــرالي  م ــ ر جلس ــت     ا تصــاريح س ــ ا مجع ــن ا ــوالن الســورد احملت ــة اخلاصــة   يو م اللجن

التــداول عــن بعــد. وتعــرب اللجنــة اخلاصــة عــن  طريــق واســتمعت جلم جلفــادا  عــن  شــهادا 
لك  م ن قّدموا شـهادا  وجلفـادا  ب ـىلن طال ـة واسـعة مـن املسـال  املتعلقـة          الصادل تقديرها

 حبقول اسبسان والقابون اسبساو.  
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ــا صــح يا يف     - 11 ــة اخلاصــة بياب ــهاا   6ويصــدر  اللجن ــد ابت ــايوا بع ــ  ييار/م ــها  عم بع ت
ــةودرســت ال .(1)الســنوية ــة  لجن ــواد األخــرة املقدَّ بعناي ــالق وامل ــ  جلعــداد هــذا   يلجلمــة الوث هــا قب

ــرا ض ضــمَّ  ــا       التقري ــواد جلم احمل وظــا . وتســتند املعلوم ــالق وامل ــذ  الوث ــة ه ــة العام ت األماب
جلم ال هادا  واملستندا  الـس تلقتـها اللجنـة اخلاصـة      ايف املقام األول االواردة يف هذا التقرير

 .  2016يف ييار/مايو 
  

 إلالة إلقول اسبسان يف األرض ال لس ينية احملتلة   - رابعا 
يف األرض الـذين يوجـد مقـر عملـهم     يعرب مجي  مم لي األمم املتحـدة واجملتمـ  املـدو     - 12

توسـي  املسـتوطنا .    املتم لـة يف  ال لس ينية احملتلة عن قلقهم جلياا استمرار السياسة اسسراليلية
االسـتيبا علـ     جمموعة من املمارسـا  الـس ت ـم  عمليـا      يي ا بىلن بلبت اللجنة اخلاصةوي 

 ا(2)من الدولـةا وجلضـ اا ال ـاب  القـابوو بـىلثر رجعـي علـ  البـؤر االسـتي ابية          وافقة األراضي 
ــم واملبــاو ما  الصــلة   وهــدم منــايل ال لســ ينيني   ورفــض مــنح ال لســ ينيني   ا  ــوارد ريقه

كســ  العــيعا وعنــآ املســتوطننيا  وفــر    التنقــ  تــراخيص بنــااا والقيــود امل روضــة علــ 
تـــؤدد جلم بقـــ  اجملتمعـــا   ابيئـــة مـــن اسكـــرا جلقامـــة يف  تميســـه  وابعـــدام املســـاالةا كلـــها

اللجنـة اخلاصـة   اسـتمعت جلليهـا   ال ـهادا  الـس   يف وقت الإلق تىلكد  قد ال لس ينية قسرا. و
موعـة الرباعيـة املعنيـة بال ـرل     تقريـر اجمل مـن خـبل    ايف ييار/مايو ب ـىلن احلقـالق علـ  األرض   

هــذ  العوامــ  و  هــا ويثــار يســئلة إلــول طبيعــة د ا الــذد إلــد2016َّاألوســيف يف حوي/يوليــم 
ــا جلســرالي   تنســيق ال ــؤون األمــم املتحــدة لوقــد وصــآ مكتــ   . (3)ال ويــ علــ  األمــد بواي

ــة بىلالــا مســب    اسبســابية املســتوطنا    ــواطن ال ــعآ  رليســيةبا  يف األرض ال لســ ينية احملتل  مل
. وب ـك  عـاما يتسايــد ال ـعور بـىلن توسـي  املســتوطنا       العمــ  اسبسـاو  علـ  صـعيد   القالمـة 

 .  “إل  الدولتني”ض /فال ميكن ين يقو 
 

__________ 

ــا :     (1)  ــرابيف التـــــــــــــ ــ  الـــــــــــــ ــا  علـــــــــــــ  .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNewsمتـــــــــــــ
aspx?NewsID=19926&LangID=E. 

البؤر االستي ابية هي عمليا  بناا املسـتوطنا ا الـس ُتعتـ   ـ  قابوبيـة  وجـ  القـابون اسسـراليلي. وُتعتـ            (2) 
 مجي  املستوطنا     قابوبية  وج  القابون الدو .

الرباعيــة املعنيــة بال ــرل األوســيف )األمــم املتحــدةا واال ــاد األوروسا واال ــاد الروســيا    ي ب ــئت اجملموعــة  (3) 
( لتعسيـس  1991يف يعقـاب مـؤحر مدريـد للسـبم )     2002والواليـا  املتحـدة األمريكيـة( يف مدريـد يف عـام      

-http://fmep.org/wp/wp جهــــود الوســــاطة الراميــــة جلم تســــوية الــــزناع اسســــراليلي ال لســــ ي  )اباــــر:       

content/uploads/2016/07/Quartet-Report-2016.pdf). 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews
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 توسي  املستوطنا    -يلآ  
مة جلم اللجنة اخلاصة العديد مـن األم لـة علـ  اسـتمرار التوسـي       املقدَّاسفادا  يبري   - 13

لقـابون الـدو ا ال سـيما يف     ا خيـالآ ا  االستي ان يب  ةومواصلة    القابوو للمستوطنا  
ــة   ــة وادد   مســتوطنا  املن قــة اجملــاورة لكتل فــوكني  ــوع عتصــيون الســريعة النمــو. ويف قري

ر ين السـل ا  اسسـراليلية صـادر  يف السـنوا  األخـ ة      ا يفـاد  التقـاري  اجملـاورة ال لس ينية 
ــةا  ــا يف ملــ  األراضــي املســتددمة أل ــراض      مــا سراعــة. اليقــرب مــن بصــآ يراضــي القري

وإلسبما يفاد  وكالة األمم املتحدة س اثـة وت ـبي  البجـئني ال لسـ ينيني يف ال ـرل األد       
وتــدم   اراضـيهم عمليــا  جـرا أل )األوبـروا(ا شـهد سـكان وادد فــوكني يف العـام املاضـي      

 لم جها  ماحنة.يف ملع  لكرة القدم حّويعمال البناا وجلصدار يمر بوقآ  ان للميا ْيبئر 
املرإللـة األوم   علـ   ا بدي العم 2015بلبت اللجنة اخلاصة يي ا ين يف يوال  عام وي  - 14

ــن م ــروع   ــاا م ــار عي     218بن ــتوطنة بيت ــدة لتوســي  مس ــتي ابية جدي ــي  وإلــدة اس ــتا وه لي
ــة  األرثــومك  املت ــددين ليهــود لمســتوطنة   ــوع عتصــيون.  مســتوطنا  توجــد داخــ  كتل

ــدة    ــروا يي ــا ع ــردّ    إلــوادد وســجلت األوب ــا مســتوطنون مســلحون يإلــواض ال ــتحم فيه  اق
خاصة. وتبإلظ اللجنة اخلاصـة   ما  ملكية لتدويآ املسارعني ال لس ينيني العاملني يف يراض

 وعـدم  اوعـدم الـرد عليهـا    ااستمرار السـل ا  اسسـراليلية يف عـدم منـ  هجمـا  املسـتوطنني      
 عل  يفعاةم.حماسبة مرتكبيها 

 يوالـ   يف يعلنـتا  اسسراليلية الدفاع ويارة ين عل  يي ا اسفادا  يف التركيس وجرة - 15
 بلديـة  من قـة  يف الواقعـة  الو ـة  قريـة  من جسا يف ال ص  جدار بناا استئناا عن ا2016 معا

 ال صـ   جـدار  بنـاا  اسـتكمال  شـىلن  ومـن . واإلـد  جابـ   مـن الس يعلنت عنها جلسرالي   القد 
 مـن  يسبوعني وقب . ال لس ينية السراعية األراضي جلم الوصول طريق كليا يق   ين الو ة ع 
 لت ــييد مناقصــة جلجــراا عــن يعلنــت اسســراليلية اآلثــار ســل ة ين فيــدي  فحســ ا اسعــبن هــذا

ــةا يوار مركــس ــة حلديق ــس الوطني ــدد ال ــ  مــؤخرا موقعهــا إُل  جمتمــ  ميلكهــا ةر صــاد ُم يرض عل
 قريـة  مـن  “القـد   دالرة” بـ يسم  ما يف املقيمني السكان ين اخلاصة اللجنة وتبإلظ. الو ة
 وقـآ ب يوامـر  وُوجهت جللـيهم  االسكنية ياك اة استهدفت متعددة هدم ألعمال تعّرضوا الو ة
 .  2016 عام يف العم 
 ال لسـ ينية  األرض يف ا ـارد  القابوبيـة   ـ   املسـتوطنا   توسي ب اخلاصة اللجنة تندد - 16
 مناقصـا   عـن  جلسـرالي   يعلنـت  ا2016 يوليـم /حـوي  يف التقريـرا  هـذا  كتابـة  وقت ويف. احملتلة
 عـن  ف ـبا  هـذا . جيلـو و احملتلـة  ال ـرقية  القـد   مستوطنا  يف استي ابية وإلدة 1 093 لبناا
 وإلـدة  19 و يدومـيما  معاليـم  يف يخـرة  وإلدة 531 بناا خ يف يف ي إلري الذد األخ  التقّدم
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 خب ـة  والنـهوض  يليـآا  بيسـبا   يف وإلـدة  30 و رامو ا يف وإلدة 120 و إلوماا هار يف
 جلسـرالي   ويعلنت. اهلل رام من بالقرب استي ابية بؤرة عل  رجعي بىلثر القابوو ال اب  سض اا
ــن يي ــاا ــاا مناقصــة ع ــا  يف وإلــدة 42 لبن ــ  كري ــد. يرب ــدد وق ــ  ب ــدو  اجملتم  بالن ــاط ال

 .الدولتني إل  /فال منهجية بصورة يقّوض باعتبار  واملتسارع جددتامل االستي او
 

  اسبسابية املساعدا  وصول وجلعاقة اةدم عمليا  - باا 
 اخلاصــة اللجنــة جلم شــامب عرضــا املــدو واجملتمــ  املتحــدة األمــم عــن املم لــون قــّدمو - 17
 التقييـدد  ناـام ال  وجـ   اسخـبا  وعمليـا   اةـدم  بعمليـا   املتعلقـة  الراهنـة  االجتاها  ب ىلن

 احملتلـةا  البربيـة  ال  ة يف املناطق وتقسيم خت ييف عل  القالم جلسرالي ا تنتهجم الذد والتمييسد
 وصـول  عرقلـة اوال  حملـ  ةاملسـبوق   ـ   السيـادة  علـ   الت ـديد  ومّت. ال ـرقية  القـد   مل  يف  ا

كـ  ا  و احملتلـةا  البربيـة  ال ـ ة  من جيم املن قة يف ضع ا اجملتمعا  يك ر جلم اسبسابية املساعدة
 اســتراتيجية يولويــة ما  الــس ُتعتــ  املنــاطق يف اجملتمعــا  تلــ  لوجــود باــرا ملــ  عــددمــا 

 .  اسسراليلي االستي او للتوس 
ــة ال ــ ة يحنــاا مجيــ  يف واملصــادرة اةــدم يعمــال بــىلن اخلاصــة اللجنــة وي بلبــت - 18  البربي

 ومرافـق  املـوود  ملـ   يف  ـا  ال لسـ ينيةا املبـاو   مئـا   طالـت  جيما املن قة مل  يف  ا احملتلةا
 كـ    يف مـة املقدَّ العامـة  واملمتلكـا   الـريل   ـوارد  الصـلة  ما  واملباو الصحي والصرا امليا 
 .  األوروس اال اد فيها  ا الدوليةا املاحنة ا ها  من األإليان من
ــة وي بلبـــت - 19 ــة اللجنـ ــام مـــن األول الربـــ  يف بىلبـــم كـــذل  اخلاصـ  هـــدمت ا2016 عـ

 يف الـريل   ـوارد  الصـلة  ما  املبـاو  يو املنـايل  مـن  871 عـن  يق  ال ما اسسراليلية السل ا 
 لـم  يسـبق  مل اةـدم  يعمـال  عـدد  ين وم كـر . ال ـرقية  القـد   ملـ   يف  ـا  احملتلـةا  البربيـة  ال  ة
 جلمجـا   2016 يوليـم /حـوي  لـول حب امل ـردين  عدد جتاوي وقد هذ اك قص ة يمنية فترة يف م ي 
 يف املهدمـــة املبـــاو عـــددل ال ـــهرد املتوســـيف وبلـــ . (4)بىلســـر  2015 لعـــام امل ـــردين عـــدد
 يف عليــم كــان مــا يضــعاا ثبثــة حنــو احملتلــة البربيــة ال ــ ة مــن جــيم املن قــة يف 2016 عــام
ــول. (5)2015 عــام ــوي وحبل ــم/ح ــ ا2016 يولي ــن فلســ ينياا 981 ّردُش ــايةم م ــد  يف من  الق

 نالـذي  ال لسـ ينيني  عـدد  الـرقم  هـذا  جتـاوي  وقد. احملتلة البربية ال  ة يف جيم واملن قة ال رقية
 .شدصاا 688 البال  ا2015 عام خبل ردواُش

__________ 

 .www.ochaopt.org/content/protection-civilians-weekly-report-19-25-july-2016.ابار:  (4) 

مــبك يف ال ــهر يف  55اربــة بـــ ا مق2016مــبك كــ  شــهر يف املن قــة جــيم يف عــام   146ُهــدم يف املتوســيف  (5) 
 .2014مبك يف ال هر يف عام  43 ا و2015 عام
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 تتجـاوي  اةـدم  ألعمـال  بتيجـةا  اسبساو الصعيد عل  املترتبة اآلثار ين اسفادا  وتؤكد - 20
 ســب  رتــدّم مــا كــ  ا فهــي. املــىلوة مــناحملــرومني  ال لســ ينية احملليــة اجملتمعــا  يفــراد ت ــريد

 بوجــم األط ــال ويواجــم. اسبســابية املعوبــة علــ  اعتمــادهم ومــن فقــرهم مــن وتسيــد عي ــهما
 عاط يـة  م ـاك   عـن  يس ر ما وهو الن سيةا سبمتهم عل  خ  ة آلثار التعرض خ ر خا 

 .  الدراسة ومتابعة التعليمي اسجناي عل  سلباا وتنعك  يشهر ملدة تستمر قد وسلوكية
 القالمـــة الســـل ة بوصـــ ها جلســـرالي ا بـــىلن الصـــدد هـــذا يف اخلاصـــة اللجنـــة روتـــذّك - 21

 (6)باحلمايـة  امل ـمولني  ال لس ينيني السكان لصاحل ال لس ينية األرض بإدارة ملسمة باالإلتبلا

 دولـة  عل  املن بقة اسبسان حلقول الدولية واملعاهدا  اسبساو الدو  لقابونا إلكامأل امت اال
 مجيــ  يف جلبســاو حنــو علــ  باحلمايــة امل ــمولني الســكان معاملــة شــرط ملــ  يف  ــا جلســرالي ا
 املمتلكـا   تـدم    وجبـها  ّدع ـ ُي قد صارمة اشروط اسبساو الدو  القابون وعدد. (7)األوقا 
ــة امل ــمولني الســكان وبقــ  اخلاصــة ــرا باحلماي ــها م ــروعاا يم ــق لكن  بال ــرورة إلصــراا تتعل
 .(8)السكان يمن يو العسكرية

 
 قسرية بيئة يف للسكان القسرد النق  - جيم 

 املوجـودين  للبدو احمللية اجملتمعا  من جمتمعا 46 حمنة عل  ال وا األوبروا مم لو سّليف - 22
 مـن  القسـرد  للترإليـ   ا واملعرضـني احملتلـة  البربيـة  ال ـ ة  يف جيم املن قة من الري ية املناطق يف
 .  وفصاي  والنويعمةا البرسا ا ب  هي حمددة “بلدا ” ثبد جلم اسسراليلية السل ا  قب 
 ضــبيف ” هــو حمــدد لبــرض املواقــ  هــذ  تيئــة جيــرد ميبــ اخلاصــة اللجنــة جلم وورد - 23
 البـرس  ال ريـق  - يدومـيم  مسـتوطنا   كتلـة  يف املقـيمني  السـكان  ب ـىلن  إلـ  ” وجلجيـاد  “البدو
 العامـ   البالبيـة  وتتـىللآ . “دالـم  ب ـك   هنـاك  املوجـودين  البـدو  توطني هبدا” و ا“1 رقم
. شدصـــا 7 500 عـــددهم ويبلـــ  افلســـ ينيني الجـــئني مـــن للترإليـــ  املعرضـــني البـــدو مـــن

 بنـاا  يف التوسـ   يمـام  ال ريـق  سـيمهد  البـدو  جمتمعـا   بقـ   بـىلن  علما اخلاصة اللجنة ويإلاطت
 .القد  حمييفيف  يدوميم معا  من قة يف القابوبية    املستوطنا 

__________ 

كــابون  17جــرة تىلكيــد هــذا املبــدي يف جلعــبن مــؤحر األطــراا املتعاقــدة الســامية يف ات اقيــة جنيــآ الرابعــة )  (6) 
 (.2014 األول/ديسم 

ا 1949/ب/ي ســ    12اباـر ات اقيـة جنيــآ ب ـىلن فايــة األشـدا  املــدبيني يف وقـت احلــرب املؤرخـة        (7) 
 .27ا املادة 973ا الرقم75ا اجمللد وعة املعاهداتجمماألمم املتحدةا 

 .53 و 49املصدر ب سما املادتان  (8) 



 A/71/352 
 

 

16-14594 11/33 

 

 جلم قسـراا  الرعـاة  ريس ـ  بقـ   ست ـم   القسـرد  النق  عملية بىلن اخلاصة اللجنة وي بلبت - 24
ــة ــ إل ــريةا بيئ ــار جلم ســيؤدد امم ــةا اقتصــاداتم االي ــ   ــّروُي التقليدي ــة ال حنــو عل ــم رجع  في

 الــس النهاليـة  الصــيبة تـؤدد  بــىلن قويـة  اإلتمــاال  عـن  وي عــرب .املتميـس  االجتمــاعي بنسـيجهم 
 والنقــ  ااملتدــذة اةــدم يوامــر بتن يــذ التعجيــ  جلم البديلــة املواقــ  يإلــد ب ــىلن مــؤخراا ُوضــعت
 .ال لس ينية البدوية احمللية للمجتمعا  التدرجيي

 اسسـراليلية  السـل ا   اختـذتا  الـس  اسجـرااا   عـن جديدة  يم لة اسفادا  يف وورد  - 25
ــ  املاضــيا العــام يف  املصــادرةا وعمليــا  ا(9)املتعــددة العمــ  وقــآ ويوامــر اةــدم يعمــال م 

 اجملتمعــا  مــ  “االتصــال جهــة” ليكــون اسســراليلي الــدفاع جــيع يف متقاعــد عميــد وتعــيني
 .(10)التوطني جلعادة مواق  جلم االبتقال عل  لت جيعها راألس  جلم املوجهة والبيابا  البدويةا

 (11)بـوار  يبـو  يف البـدود  اجملتم  عن مم   هبا يدم شهادة جلم اخلاصة اللجنة واستمعت - 26

ــس ال ريقــة فيهــا يــبني ــة اسدارة  هبــا اســتهدفت ال ــم اسســراليلية املدبي ــ /بيســان منــذ مجاعت  يبري
 اسسـراليلية  املدبيـة  اسدارة عينتم الذد “االتصال” عن املسؤول يبل  لل هادةا ووفقا. 2015
 بقــب لنقلــهم موعــد  ديــد ســيجرد بىلبــم ا2015 يبريــ /بيســان 28 يف ااحمللــي جمتمعــم يفــراد
. واإلـد  شـهر    ـون  يف ا بـ   موقـ   جلم االبتقـال  علـ    توقِّـ  ين يسـرة  34 علـ   وين اكامب
 احمللـي  بـوار  يبـو  جملتمـ   تسـمح  لـن  اسسـراليلية  املدبيـة  اسدارة ين علـ   االتصال مسؤول وشدد
 وطالبـت  االقتـرا ا  رف ـت  مجاعتـم  ين جلم اجملتمـ   ملـ   مم ـ   ويشـار . احلـا   مكابم يف بالبقاا
 مــ  العـودةا  ابتاـار  يف بـوار  يبـو  يف وبالبقـاا  النقـ ا  يف يجـدادها  يراضـي  جلم العـودة  يف حبقهـا 

 .  احمللي اجملتم  مبادرا  خبل من املتاإلة التد ييف وخدما  إللول من االست ادة

__________ 

يمـرا مـن يوامـر اةـدم الـس       1 281مجاعة مـا جمموعـم    46مجاعة من مجاعا  البدو البال  عددها  44تلقت  (9) 
. ومثة منايل عديدة معرضة للهـدم يف جمتمعـا  يبـو بـوار وجبـ       2016كابت مل تن ذ بعد يف إلسيران/يوبيم 
ــاا   ــتي ان هـ ــة االسـ ــا )يف من قـ ــابو   1 -البابـ ــرة مـــن كـ ــ  ة للدـــبا(. ويف ال تـ ــاير جلم /مار/املـ  ن ال او/ينـ

مـزنال يو مـبك مـن املبـاو      78ا قامت اسدارة املدبية اسسراليلية هبدم يو مصادرة ما ال يق  عن 2016 مار 
ما  الصلة  وارد الـريل التابعـة جملتمعـا  البـدو ) ـا يف ملـ  املبـاو املمولـة مـن مسـاعدا  ا هـا  املاحنـة             

فـردا مـن البـدو ال لسـ ينينيا  ـا ي ـم  األط ـال         191مما يس ر عن ت ـريد   الدولية( ع  يحناا املن قة جيما
 (.2016)املصدر: جلفادة األوبروا املقدمة جلم اللجنة اخلاصةا إلسيران/يوبيم 

ليست هذ  املرة األوم الس تتعرض فيها اجملتمعا  البدوية ملبـادرا  النقـ  وجلعـادة التـوطني ما  الصـلة ببنـاا        (10) 
يسـرة مـن يس ـر     150ا ُبقلـت  2000و  1997اسسراليلية يو توسيعها. ف ـي ال تـرة بـني عـامي     املستوطنا  

البجئني ال لسـ ينيني البـدو مـن قبيلـة ا له ـالني بعيـدا عـن اجملموعـا  الري يـة الـس ترب هـا هبـا صـلة قرابـة يف               
 حمييف القد  ال رقيةا وباتت تتركس يف قرية واإلدةا هي قرية عرب ا هالني.

 .“1 -هاا ”تق  يبو بوار يف ا سا ا نوس من موق  م روع بناا املستوطنة اسسراليلية يف املن قة  (11) 
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 فقــد االقتــرا ا بــوار يبــو جمتمــ  رفــض مــن الــر م علــ  بىلبــم اخلاصــة اللجنــة وي بلبــت - 27
 إل ـور  يجـ   مـن  خ يـة  دعـوة  تلقـوا  املتـىلثرة  املعي ية األسر يرباب من 22 ىلنب تقارير يفاد 

ــاع ــ  اجتم ــة اسدارة م ــراليلية املدبي ــوي 22 يف اسس ــم/ح ــ  ت اصــي  ملناق ــة ا2015 يولي  النق
 وقــآ يوامــر مــن يمــراا 22 مــ  بــالتسامن الــدعوا  وصــدر . رمسيــاا ا بــ  موقــ  جلم املقتــر 
 يوالـ   ويف. حمـامّييهم    ـورة  عمـبا  االجتمـاع  السكان ع ر ومل. سكنية  بان املتعلقة العم 
ــاو املتعلقــة اةــدم يوامــر صــدر  ا2015 ي ســ  //ب ــال  ب ســها الســكنية باملب  عــددها الب
 .(12)مبك 22
 /ال ــاو كــابون 6 يف دخلــت اسســراليلية املدبيــة اسدارة بــىلن اخلاصــة اللجنــة وعلمــت - 28
  ــوارد صــلة ما  ومبــان ســكنية مبــان مخســة هبــدم قامــتو بــوار يبــو جمتمــ  جلم 2016 ينــاير
 ط ـب  17 بينـهم  من فلس ينيااا الجئاا 26 ت ريد جلم يدة ما وهو اةياك ا من هاو   الريل

ــة) ــال يربعـ ــة دمو يط ـ ــن ا(جلعاقـ ــبحوا ممَّـ ــب يصـ ــىلوة بـ ــآ يف مـ ــ  منتصـ ــتاا فصـ  ويف. ال ـ
 اسبسـابية  املسـاعدا   مـواد  اسسـراليلية  املدبيـة  اسدارة صادر  ينايرا/ال او كابون 14 و 10
 ويفـاد  . اةـدم  يعمـال  بعـد  جلليهـا  بـودر  الـس  االسـتجابة  جلطـار  يف الـدو   اجملتمـ   هبـا  تـّ ع  الس

ــ تقــارير  مكــروا اةــدم عمليــا  لتن يــذ املوقــ  جلم إل ــروا الــذين اسســراليليني املســؤولني ىلنب
 .  “جلليم االبتقال ةم ينببي يبمو جلليم يذهبون بديبا مكاباا البدو لدة” بىلن
ــاير/ال ــاو كــابون 13 ويف - 29 ــم الــذد االتصــال مســؤول يجــرة ا2016 ين  اسدارة عينت

 املتـىلثرةا  املعي ـية  األسـر  يفـراد  يإلـد   يبلـ  و ااملـذكور  احمللـي  اجملتمـ   جلم ييارة اسسراليلية املدبية
 ق عـتني  علـ   سيحصـلون  البـدي   املكـان  جلم ينتقلـون  الذين يول بىلن تقاريرا بم يفاد  ملا وفقا
 اسسـراليلية  املدبيـة  اسدارة مسـؤو   ين اخلاصـة  اللجنـة  ُمللـ وتْع. واإلـدة  ق عـة  بـدل  األرض من
 شـجعوا  مالبـىل  اعترفـوا  لكنـهم  جديـدةا  عـروض  يد تقـدمي  تقـاريرا  بـم  يفاد  ما إلس  اب وا
 .  االبتقال عل  احمللي اجملتم  يفراد
 ومصــادرة بت كيــ  اسســراليلية املدبيــة اسدارة قامــت ا2016 ف ايــر/شــباط 22 ويف - 30
 بعـد  الدوليـةا  املاحنة  هاا  قب  من املمولة ومعداتا املدتل ة االبتدالية بوار يبو مدرسة مرفق
 صـادر   ييـاما  يربعـة  مرور وبعد. امل روع هذا احمللي اجملتم  يفراد كمالجل من فقيف واإلد يوم

ــة اسدارة ــراليلية املدبي ــتني يي ــاا اسس ــب تني خيم ــهما ك ــة منحت ــا فلســ ني دول ــرفتني لتكوب   
 األط ـال  املدرسـة  تسـتقب   ين املقـرر  مـن  كـان  اهبـا  املدم لل هادا  ووفقا. مؤقتتني دراسيتني
 .  احمللي باجملتم  اخلاصة األط ال روضة هياك  يف االبتدالية املدرسةب امللتحقني ال بثني

__________ 

ــذ فيمــا يتعلــق بــ    2015صــدر  يف ييلول/ســبتم   (12)  ــة بعــدم التن ي ــال  عــددها  يوامــر مؤقت ىلوامر اةــدم هــذ  الب
 يمرا. 22
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 يعمــال يف املتم ــ  التهديــد  ديــد مت بــوارا يبــو  جتمــ  اخلاصــة احلالــة جلم وباسضــافة - 31
ــدم ــس اة ــوم ال ــا تق ــة اسدارة هب ــراليليةا املدبي ــآ اسس ــآ ممارســا و املســتوطننيا وعن  التدوي

 مــن جــيم املن قــة يف ســيما وال االقســرية البيئــة تنــامي يف تســهم عوامــ  يالــا علــ  اوامل ــايقة
 .  احملتلة البربية ال  ة
 األفــر اناخلــ مجاعــا  مــن اخلاصــة اللجنــة جلم ورد  الــس األخــ ة األم لــة وت ــم  - 32
 بـالقرب  مركبـاتم  وجليقـاا  لـيباا  احمللـي  اجملتمـ   مدرسـة  جلم املستوطنني مركبا  دخول احمللية
 ورمــي ااملبــاو علـ   بقــوة لمركبـا  ل األماميــة صــابيحامل يضـواا  تســلييفو السـكنيةا  املبــاو مـن 

 مسـاا  يف مـند ض  علـو  علـ   طيـار  بـب  مسـّيرة  طالرا  واستددام ؛املباو يس ح عل  احلجارة
ــا  ــة؛ اجملتمع ــراد ووضــ  احمللي ــ  يف ــي اجملتم ــة  ــت احملل ــتمرةا املراقب ــ املس ــعوراا يســب  امم  ش
ــدة اواخلــسد باالبسعــان ــ  النســاا ل ــام اخلصــو ؛ وجــم عل ــن إلــرا  وقي ــن اخلــا  األم  م
 وشــاإلنا  منــايل بت تــيع ااسســراليلية ال ــرطة يجهــسة مــ  باالشــتراك االقريبــة املســتوطنا 

 .  ستوطننيامل بوجود ااحمللي اجملتم  يفراد
 يمـاكن  يف املماثلـة  احلـوادد  مـن  الع ـرا   عن اسببغ مت يبم اخلاصة اللجنة وتبإلظ - 33

 جلخـران  جلم تـدا  “قسـرية ” و قمعيـة  بيئـة  جلقامة يف يسهم امم املاضيا العام مدة عل  يخرة
 خيـاراا ” بإع ـالهم  ال لسـ ينيونا  البجئـون  فـيهم   ـن  ااحملليـة  اجملتمعا  تل  من بالقوة البدو
 .(13)الت ّرد خ ر مواجهة وي بقلهم جيرد ين عل  املوافقةب جلما “يال اا
 

  ال رقية القد  مل  يف  ا احملتلةا البربية ال  ة يف العنآ تصعيد - دال 
ــة جلم ورد - 34 ــة ين اخلاصــة اللجن ــاا يف العنــآ موج ــةا ال لســ ينية األرض يحن ــس احملتل  ال

 وع ــرا  فلســ ي  مالــة مــن يك ــر حبيــاة يود  قــد ا2015 ســبتم /ييلــول يواخــر يف بــدي 
 ووفقـا . (14)ا ـاببني  لـدة  جبـرا   اسصـابا   مـن  بكـ    يكـ   عـدد  عن يس ر و اسسراليلينيا

ــ  ــم ملكتـ ــدة األمـ ــيق املتحـ ــؤون لتنسـ ــابيةا ال ـ ــد اسبسـ ــجلت فقـ ــام يف ُسـ ــاة 2015 عـ  وفـ
 قـوا   سـتددام ال بتيجـةا   ـسة  يف فلسـ ينيا  24 وفـاة و احملتلةا البربية ال  ة يف فلس ينيا 137
 بتيجــةا وفــاة إلالــة 22 جلتُســ اسســراليليا ا ابــ  وعلــ . امل رطــة للقــوة اسســراليلية األمــن

 حبلـول و. جلسـرالي   داخـ   وفيا  3 و احملتلةا ال لس ينية األرض يف فلس ينيون شنها ةجما 
__________ 

احلـرة املسـبقة املســتن ة لألفـراد املعنـيني باعتبــار       ُيحاـر النقـ  القسـرد يف ســيال االإلـتبل مـن دون املوافقــة      (13) 
خرقا خ  ا الت اقيا  جنيآا وي   املداوا ب ىلن عمليا  اسخـبا القسـرد وتـدم  املمتلكـا  اخلاصـةا      
ــدو          ــدو  حلقــول اسبســان والقــابون ال ــال مــ  التسامــا  جلســرالي   وجــ  يإلكــام القــابون ال وهــو مــا يتن

 اسبساو.

 .www.ochaopt.org/content/protection-civilians-weekly-report-12-18-july-2016ابار:  (14) 
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 وفـاة  67 اسسـراليلية  األمـن  قـوا   هبـا  تسـببت  الـس  الوفيا  عدد بل  ا2016 يوليم/حوي 18
 صـــ وا يف وفيـــا  7 و ااحملتلـــة البربيـــة ال ـــ ة يف ال لســـ ينيني صـــ وا يف 2016 عـــامل
ــ اسســراليليا ا ابــ  وعلــ .  ــسة يف  لســ ينينيال ــول جلتُس ــاري  حبل ــاة ب ســم الت  ســتة وف

 وفـاة  إلـاال   يربـ  و احملتلـةا  ال لسـ ينية  األرض يف فلس ينيون شنها ةجما  بتيجةا يشدا 
 .  جلسرالي  داخ 
 احلــوادد هــذ  مــن العديــد كــان اخلاصــةا اللجنــة جلم املقدمــة اسفــادا  جلم واســتنادا - 35

 شـك   يف معامهـا  وكـان  االتقـارير  مكـر   إلسـبما  فلسـ ينيون  شباب شنها هجما  ي م 
 ال لســ ينية األرض يف واخلليــ  ال ــرقية القــد  يف جلســراليليني ضــد بالســكاكني طعــن يعمــال
 كـب اا  عـدداا  بـىلن  يي ـا  التقـارير  ويفـاد  . يبيـ   تـ   مل  يف  ا جلسرالي ا من يحناا يفو احملتلةا
ــن ــ  يعمــال م ــني اشــتباكا  ســيال يف وقعــت القت ــوا  فلســ ينيني ب ــن وق  ااسســراليلية األم
 مــن كــ   ويف. اةجمــا  هــذ  يف ضــلوعهم يف م ــتبم فلســ ينيني نــايلمل يمنيــة مــداتا  يو

 وين للقــوةا امل ــرط االســتددام بلــ  يكــون ين ُيحتمــ  اسســراليلي الــرد ين لــوإلظ احلــاال ا
 .(15)القابون ب ال خارن جلعدام إلوادد يالا عل  تصني ها ميكن احلوادد بعض
املقدمة جلم اللجنة اخلاصـة جلم ين لـوالح جلسـرالي  العسـكرية واملتعلقـة      اسفادا  وت    - 36

إلقيقـي  مميـت  بإب ام القابون تنص عل  عدم استددام الذخ ة احلية جلال يف إلالـة وجـود خ ـر    
ا 2015ا يف ييلول/سـبتم   يقـرّ  األمنيـة  لل ـؤون  اسسـراليلي  الويارد اجملل ووشي .    ين 

يهـدد   اعنـدما يواجهـون خ ـر   ”ا  األمـن اسـتددام القـوة املميتـة     القرار الذد جييس ألفـراد قـو  
لقـوا  جلب ـام    علـ  حنـو فعـال    قواعـد االشـتباك  ليجرد بتل  الوسـيلة خت يـآ    ا“فرد إلياة يد

ــويارد لــ اجملالقــوابني. ويشــار  جهــا  فاعلــة يف اجملتمــ  املــدو جلم البيــان الصــادر عــن      ال
عهـد قريـ  مل يكـن جيـوي ألفـراد ال ـرطة جلطـبل        إلـ   ”يبم: جاا فيم  ا الذداألمنية لل ؤون

ــرّ  ــارا مـــن اآلنا سيُ النـــار جلال عنـــد تعـ ــارا  ض إليـــاتم للد ـــر. واعتبـ ــم بـــإطبل النـ ســـمح ةـ
. (16)“فـرد  وسيدركون ين ةم احلق يف جلطـبل النـارا عنـدما يواجهـون خ ـرا يهـدد إليـاة يد       

تت ــق مــ  املبــاد    علــ  ين اللــوالح ا ديــدةا الــس ال     يف التقــارير املقدمــة  وجــرة الت ــديد 
ا القـوابني  إب امب  املكل نيوظ نيجاب  املاألساسية ب ىلن استددام القوة واألسلحة النارية من 

وإلـ  وقـت   ميكـن ت يرهـا.   قد يد  جلم ييادة كب ة يف استددام القـوة املميتـة يف ظـروا ال    
سـراليلية الـنص الكامـ  للوالحهـا املتعلقـة بـإطبل النـار        كتابة هذا التقريرا مل تن ر ال رطة اس

 .  يف هذا الصدد ر م ال لبا  املقدمة من املناما     احلكومية
__________ 

 .www.btselem.org/gunfire/20151216_cases_of_unjustified_gunfire_and_executionsابار:  (15) 

 .  http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeJerusalem240915.aspxابار:  (16) 

http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeJerusalem240915.aspx
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ال يـديو عـن االسـتددام امل ـرط للقـوة      تسـجيب   وشاهد  اللجنة اخلاصة عددا مـن   - 37
 عبــد ُيــدع  خــارن ب ــال الق ــااا  ــا فيهــا جلعــدام رجــ  فلســ ي  ةوإلــاال  اسعــدام احملتملــ

يف ال ـ ة البربيـة احملتلـة. وي بلبـت اللجنـة اخلاصـة        2016/مار/مـار    24يف  ال ريآ ال تا 
جنـديا   اع  ين رجلـني فلسـ ينينيا يإلـدتا عبـد ال تـا  ال ـريآا طعنـ       دَّيبم يف هذ  احلالـةا يُـ  

طلـق   ا وي الس تسي ر عليها جلسـرالي من قة اخللي  عند بق ة ت تيع يف  ويصابا  جبرا  جلسراليليا
 وق تب خبل اةجوم.  الرجلني النار عل  

علـ  قيـد   جلمنـا  علـ  األرض جرعـا   ممـدَّدا  اهـر السـيد ال ـريآ    ويف تسجي  ال يديوا ي  - 38
يف مت بقلــم ا الــذد جبــرا  للجنــدد املصــاب البيمــة احليــاة. وقــدم املوظ ــون ال بيــون العنايــة 

يد مســاعدة طبيــة جلم الســيد ال ــريآ. ض يطلــق جنــدد   واســيارة جلســعااا ولكنــهم مل يقــدم
علـ  ال ـور تقريبـا وهـو     ممـا يردا  قتـيب    ايف ريسـم فىلصـابم  جلسراليلي النار عل  السـيد ال ـريآ   

جليـبا  اللجنـة اخلاصـة عـن قلقهـا لعـدم      وتعرب  .ظاهر عل  األرضا وال ي ك  يد تديدممدَّد 
يد اهتمـام  احلاضـرين يف املكـان   اسسـراليليني   يد مـن املـوظ ني ال بـيني يو يفـراد قـوا  األمـن      

 ال يسال عل  قيد احلياة.بينما كان با ريح 
تحقيـق يف هـذ    بين السـل ا  اسسـراليلية بـدي  بعـد ملـ       اخلاصـة  وتبإلـظ اللجنـة    - 39

الق يةا واإلتجس  ا ندد ال ال  يف جلطبل النـارا ووجهـت لـم تمـة القتـ  اخل ـىل. بيـد يبـم         
يد جلدابـة.   صـدور  دون اجاريـة ال تـسال  ا كابت هذ  الق ية االسـت نالية  2016حوي/يوليم يف 
عدد مـن التقـارير املقدمـة عـن القلـق جلياا عـدم التحقيـق ب ـك  منـهجي يف ي لبيـة            يف عربوي 

. ويبلبـت  (17)العنـآ وتـىلجي   جلم اسـتمرار ابعـدام احملاسـبة عمومـا     يؤدد احلوادد املماثلةا مما 
ــة  ــة من صــلة مــن إلــاال  اسعــدام    17رين عمــا ال يقــ  عــن  رَّشــؤون األســرة واحملــ   ن إلال

ــة  ــ    خــارن ب ــال الق ــاا  املسعوم ــن جاب ــذة م ــذ ت ــرين    ا املن  ــن اسســراليلية من ــوا  األم ق
 .  2015األول/يكتوبر 

 
 يثر تصاعد العنآ يف اجملتمعا  احمللية ال لس ينية - هاا 

البجـئني ال لسـ ينيني يف ال ـرل األد     يشار  وكالة األمم املتحدة س اثـة وت ـبي     - 40
 عـدد  يف املالـة يف  84ا جلم يالا سجلت ييادة بنسـبة  جلطار املعلوما  الس قدمتها بروا(ا يفو)األ

يف خميمــا   2015جلم عـام   2014الـذخ ة احليـة مـن عـام     اسـتددام  اسصـابا  النامجـة عـن    
__________ 

ملنـ  إلـوادد االسـتددام امل ـرط      مكر   نة مناه ة التعذي  ين جلسرالي  ينببي ين تبذل املسيد من ا هـود   (17) 
للقوة واملعاقبـة عليهـا ب ـك  فعـالا بسـب  منـها ك الـة تـدري  مـوظ ي جلب ـام القـابون واألمـن تـدريبا كافيـا               

بإب ــام  وامت ــاةم للمبــاد  األساســية ب ــىلن اســتددام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جابــ  املــوظ ني املكل ــني 
 (.33ة ا ال قرCat/C/ISR/CO/5القوابني )ابار 



  A/71/352 

 

16/33 16-14594 

 

احملتلـة وإلوةـا    ني يف ال ـ ة البربيـة  البجئني ال لسـ ينيني وإلوةـا. واحلالـة يف خميمـا  البجـئ     
النامجـــة عـــن الـــذخ ة احليـــة يف  يف املالـــة مـــن اسصـــابا   55تـــسال متـــوترة. فـــىلك ر مـــن   ال
خمـيم شـع اط   تـا  يف اثنتني من املناطق الساخنة  اوقعت يف الرب  األخ  من السنة 2015 عام

كـ  ا  ا  ـن فـيهم األط ـالا    لبجئني ومن قـة قلنـديا. وي بلبـت اللجنـة اخلاصـة ين ال لسـ ينيني      
خميمــا  البجــئنيا  الــس تتعــرض ةــا يثنــاا البــارا  العســكرية جبــرا  ُيقتلــون يو يصــابون مــا

 .  لألروا  فيها يد تديد مباشرياهر املااهرا ا  ا يف مل  إلاال  ك  ة ال وخبل 
واالمت ـال للقواعـد    بـاإلترام وفايـة احلـق يف احليـاةا    االلتـسام   جلسرالي يق  عل  عاتق و - 41

والتحقيـق يف إلـاال     اواملعاي  الـس تـنام اسـتددام القـوة مـن جابـ  مـوظ ي جلب ـام القـابون         
املـوظ ني. يمـا يف احلـاال  الـس ال منـا  فيهـا مـن         هـؤالا  االستددام امل رط للقوة من جاب 

صـرا  يج  علـ  قـوا  األمـن اسسـراليلية ين تسـع  جلم ضـبيف الـن   والت       فاستددام القوةا 
واةـدا امل ـروع املـراد  قيقـما والتقليـ  جلم يد        ةميـ خ ـورة ا ر  مـدة  ب ريقة تتناس  م 
 اخلاصـة  ا واإلتـرام إليـاة اسبسـان وصـوالا. وت ـ  اللجنـة      اسصابا  جبـرا   إلد من ال رر يو

جلم ين استددام األسلحة النارية ال جيوي جلال يف ظروا حمدودة للبايـةا يد يف إلـاال  الـدفاع    
وباعتبـار  تـدب ا   د اآلخـرين بـاملو  يو بإصـابة خ ـ ةا     لن  ا يو لدف  خ ر حمـدل يهـدّ  عن ا
ب ريقــة فتاكــة متعمــدة يخــ . وال جيــوي اســتددام األســلحة الناريــة  كديــار اللجــوا جلليــم يــتم 
 فاية األروا .  جتن  مل  يف سبي  عندما يتعذر حاماا  جلال
تسايـد اسـتددام البـاي املسـي  للـدموع كوسـيلة       وُوجم ابتبـا  اللجنـة اخلاصـة يي ـا جلم      - 42

ملكافحة ال ب  يف املناطق املسدفـة واألمـاكن احملصـورةا  ـا يف ملـ  خميمـا  البجـئني الـس         
 اد فيها الدخول واخلرون. وت يد التقارير بـإطبل قنابـ  البـاي املسـي  للـدموع يو وقوعهـا      يقيَّ

ينببـي   ـا يف ملـ  املـدار ا الـس      املديمـا  عل  من ـو  األوبـروا يف ا   ايف ك   من األإليان
ــها   ــون إلرمتـ ــدة. و  صـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــ  تابعـ ــا مواقـ ــن  باعتبارهـ ــة األوم مـ ــهر األربعـ يف األشـ

مـن قنابـ     197مـا ال يقـ  عـن     سـقيف فيهـا   اإلادثة من هـذا القبيـ    28ا وقعت 2016 عام
 . ــو  األوبــرواعلــ  من األخــرة الــذخ ةويبــواع القنابــ  الصــاعقة والبــاي املســي  للــدموع  

 .  لتلقي العبن املست   تستددمم األوبروا جلم  إلار  يمندخول ويس ر يإلد احلوادد عن 
بإلــتبل اسســراليلي علــ  تعلــيم لاألثــر الســليب علــ  اللجنــة اخلاصــة يي ــا وي طلعــت   - 43

للبـارا  العسـكرية املتكـررة     األط ال يف ال  ة البربية احملتلةا  ا فيها القـد  ال ـرقيةا بتيجـةا   
ــاا ســاعا  الدراســةا واعتقــال   علــ  الــس ت ــنها قــوا  األمــن اسســراليلية    ــاو املــدار  يثن مب

ا نود عل  ال ـرل القريبـة مـن املـدار ا ويف بقـاط      ووجود املدرسني وال بب واإلتجايهما 
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وجــــود املــــدار ا ومــــا يــــ    هــــذا ال  علــــ  طــــول ال ــــرل املؤديــــة جلم املتعــــددة الت تــــيع
 .بالتهديد جلإلسا  من
 

 عل  العاملني يف اجملال ال يب وسيارا  اسسعاا   اةجما  - واو 
واةجمـا    الـس تقـ    املقدمة جلم اللجنة اخلاصة يي ا علـ  احلـوادد  اسفادا  ركس   - 44

الس ت نها قوا  األمن اسسراليلية ضد العاملني يف اجملال ال يب وسيارا  اسسـعاا يف ال ـ ة   
. ومــن هــذ  احلــاال  منــ  ســيارا  اسســعاا مــن   احملتلــة ربيــة احملتلــة ويف القــد  ال ــرقية الب

ــ  املرضــ           ــس تنق ــيارا  اسســعاا ال ــة إلركــة س الوصــول جلم املرضــ  ال لســ ينينيا وعرقل
علــ  ســيارا  اسســعااا وضــرب  ال لســ ينينيا وجلطــبل الرصــا  امل ــاطي واحلــي مباشــرةا 

ــاملني يف اجملــال ال ــيب  ــة     وجلق االع ــد جلمكابي ــن املست ــ يا  وتقيي ــالقرب م ــيع ب ــاط الت ت ــة بق ام
الوصول جلليها. ويفـاد  التقـارير بوقـوع هـذ  احلـوادد بابتاـاما يإليابـا ع ـرا  املـرا  كـ            

 .  جبرا  من املت وعني ال بيني يد  جلم جلصابة ع را  قد شهرا و
ن إلـاال  االعتـداا   عدد من تسجيب  ال يديو الس تبـي  هو هذ  ال هادا  وما يعسي   - 45

عل  مرية من ا مي . والإلات اللجنة اخلاصـة بقلـق خـا  إلـاال       اعل  املوظ ني ال بيني
ــوا ُ   ا رإلــ  الوصــول جلميف ســيارا  اسســعاا  إلركــة األمــن اسســراليلية   عرقلــت فيهــا ق
جلم مواقـ   املوظ ني ال بـيني ال لسـ ينيني القـادمني    يف يإليان يخرة هامجت وال لس ينينيا ب  

احلــوادد لتقــدمي اسســعافا  األوليــة. وهــذ  األعمــال الــس تقــوم هبــا قــوا  األمــن اسســراليلية  
 .  ت ك  خمال ة ظاهرة للقابون الدو  العريف واملباد  األساسية الت اقيا  جنيآ

 
 ا    داداستر - ياد 

تلـوا  فلسـ ينيا ق   70 ـ  إلـوا    تتعلـق جب استمعت اللجنة اخلاصة جلم شهادة عن إلالة  - 46
. ويفيـد  2015ضد اسسراليليني منـذ ت ـرين األول/يكتـوبر    ُشنت يف سيال هجما  مسعومة 

ال ـوا   األمنيـةا فحرمـت    بسـب   بىلن جلسـرالي  اإلتجـس  هـذ  ا  ـ  لعـدة يسـابي  ويشـهر        
األس ـر منـذ    مـن ا  ـ  جلم  عـدد كـب     ب ريقـة مبلمـة وكرميـة. وُردَّ   توديـ  موتاهـا    ر منس األ 

 ــت ظ جب ــ  ال تــسال  جلســرالي كابــت ا 2016ا ولكــن لــوإلظ يبــم يف ييار/مــايو ملــ  احلــني
 (.  44و  42ا ال قرتان CAT/C/ISR/CO/5)ابار  فلس ينيا )من بينهم جنني( 18
ا ويالـا   ا  ـ  عمليـا  ت ـريح  إلار  جلجراا وُيعم كذل  ين السل ا  اسسراليلية  - 47

يدة يف يإليـان  سة بع ها فول بعـضا ممـا   با    يف ظروا سيئة والجلبسابيةا مكدَّاإلت ات 
. ووفقـا ةـذ  ال ـهادةا    يف بعـض احلـاال    جلم ت ويم ا   ا حبي  تعذر التعرا عليهـا ك  ة 

http://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
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ــراليلية م الـــ  األ   ــل ا  اسسـ ــرف ـــت السـ ــة ر ال لســـ ينيةس ـ ــا   املعنيـ للتحقيـــق يف مببسـ
 ت .  الق يعمال
يف  2016إلسيران/يوبيــم  8وقــ  يف وتبإلــظ اللجنــة اخلاصــة يبــم يف يعقــاب هجــوم   - 48

 مـن ال لسـ ينيني مـن بلـدة ي ـا يف ال ـ ة البربيـة احملتلـةا        شـنَّم اثنـان    امركس جتارد بتـ  يبيـ   
 يفيبـدور املعـيَّن إلـدي اا   يعـاد وييـر الـدفاع     ار  سـبعة /خـرون  ت  فيم يربعـة جلسـراليليني وجُـ   ق و

مـن  تتعـرض للحرمـان   ر ال لسـ ينية  س ـ . وال تـسال األ  (18)ا   اإلتجاي تىلكيد ممارسة  الي مان
 .  األخ ة بكرامة يف جلقامة ال عالر الدينيةإلقها 

 
 عمليا  اةدم العقابية -إلاا 

ر ال لســ ينية ملــرتكيب ا ــرالم املسعــومنيا  ــا يف ملــ   س ــجلم ين األ اسفــادا  يشــار   - 49
عمليــا  اةــدم العقابيــة منــذ ين  ل التعــرض البجــئني ال لســ ينينيا ال تــسال تواجــم خ ــر ر س ــي 

ــ اســتىلبآ  ــويارد اجملل ــة لل ــؤون اسســراليلي ال ــذ  السياســة   األمني ــا ه ت ــرين  14يف رمسي
 .  (19)2015األول/يكتوبر 

بـىلن   (بتسـيلم )ويفاد مركس املعلوما  اسسـراليلي حلقـول اسبسـان يف األراضـي احملتلـة       - 50
مـزنال ملعاقبـة يقـارب     37 هبـدم يو جل ـبل   ا2015منذ ت ـرين األول/يكتـوبر   جلسرالي  قامتا 

. ي ـتبم يف قيـامهم هبـذ  اةجمـا     الـذين  جلسـراليليني يو  شنوا هجما  عل  ال لس ينيني الذين 
ط ـب. وجـرة    65شدصـاا مـن بينـهم     149ويد  يعمال هدم وجل ـبل املنـايل جلم ت ـريد    

شدصـاا مـن بينـهم     339 وهـو مـا يعـّرض    جلعـدادا ةـدمهاا   األخرة ملنايلقيا  ع را  من ا
سـبعة  جل ـبل  . وت ـم  هـذ  األرقـام هـدم يو     (20)العيع يف ظ  هـذا التهديـد   ط با جلم 128

من مساكن البجئني ال لس ينيني ألسباب عقابية يف ال  ة البربيـة احملتلـة. ويف هـذ  احلـاال      
قيـد  يو  ايف املوقـ  قـد تعـرض للقتـ      جلمـا  ا رميـة املسعـوم   السب  كلهاا كان مرتك  اةجوم يو

 بارتكاب جرمية.  مل ُيد ن  ولكنماالإلتجايا 

__________ 

ا Lieberman orders moratorium on returning attackers’ bodies”, The Times of Israel, 9 June 2016“اباــــــر:  (18) 
-www.timesofisrael.com/liberman-orders-moratorium-on-returning-attackersمتـــا  علــــ  الـــرابيف التــــا :   

bodies. 

بنــااع علــ  توصــية مــن  نــة عســكرية جلســراليلية باعتبارهــا   2005كــان قــد مت وقــآ هــذ  املمارســة يف عــام   (19) 
 ممارسة    فعالة.

 . www.btselem.org/ota?tid=170ابار:  (20) 

http://undocs.org/ar/www.timesofisrael.com/liberman-orders-moratorium-on-returning-attackers-bodies
http://undocs.org/ar/www.timesofisrael.com/liberman-orders-moratorium-on-returning-attackers-bodies
http://undocs.org/ar/www.timesofisrael.com/liberman-orders-moratorium-on-returning-attackers-bodies
http://www.btselem.org/ota?tid=170
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وتبإلظ اللجنة اخلاصـة كـذل  يبـم علـ  الـر م مـن ين جلسـرالي  تـ ر هـذ  املمارسـة            - 51
واملـدبيني و  هـما    ابسعم يالا تردع ارتكاب ا رالم الس تسـتهدا يفـراد األمـن اسسـراليليني    

 ـا يف ملـ  إلاـر العقـاب      االقـابون الـدو   يإلكـام  عمليا  اةدم العقابية تنتـه   ممارسة فإن 
. وتعرب اللجنة اخلاصة عن يس ها ألن احملكمـة العليـا اسسـراليلية    (21)ا ماعيا وجي  جللباؤها
 عل  يوامر اةدم.  روتينية تواص  املوافقة بصورة 

 
 بالناام الق الي اسسراليليابعدام ال قة  - طاا 

يف ك  إلالة ظـاهرة مـن إلـاال  االسـتددام امل ـرط      بارا لعدم جلجراا  قيق منهجي   - 52
ا 2015للقوة عل  ييدد قوا  األمن اسسراليلية يف سيال تصاعد العنـآ منـذ ييلول/سـبتم     

ا 2014يف  ــسة عــام بتصــاعد يعمــال العنــآ وعــدم جلإلــراي تقــدم ب ــىلن املســاالة فيمــا يتعلــق 
باـام عدالــة مد  ” يعـرب العديـد مــن منامـا  اجملتمــ  املـدو عــن خمـاوا جلياا مــا وصـ تم بـــ      

التوجم جلم باـام   يم ال ما جلما كان ينببي ةاملعرفة يف جلسرالي ا واملع لة الس تواجهها “ عيوب
 لببتصاا.   طلبا اسواا ب رعم املدو يو العسكرد اسسراليلي القالماالعدالة 
اخلــا  لل ــكاوة  تتبُّعهــا وقــدمت املنامــا   ــ  احلكوميــة معلومــا  مســتمدة مــن  - 53

 السـامي األمـم املتحـدة   م ـوض  تقريـر   ويشـار  يي ـا جلم   ا(22)ا نالية املقدمة من ال لس ينيني
ــرْد  ب ــىلن تن يــذ التوصــيا   2016/مار/مــار   7حلقــول اسبســان املــؤر    ــواردة يف تقري ال

بع ة األمـم املتحـدة لتقصـي احلقـالق ب ـىلن      و 2014 عام  سة بساع يف للتحقيق املستقلة للجنةا
 .(A/HRC/31/40/Add.1) الزناع يف  سة

ــن  وجَّهــت ويشــار  منامــا  اجملتمــ  املــدو يي ــا يف تقاريرهــا جلم يالــا      - 54 جمموعــة م
ــة اسســراليليةا    ــة جلم الســل ا  العســكرية والقابوبي ــدفاع  ــا ي ــم  الرســال  العاجل ــر ال  اويي

 عل  فتح  قيقا  يف جرالم احلـرب املسعومـة  للح  ا واملدعي العاما العام العسكردوالنال  
ــة اخلاصــة  . بيــد ين(23)لجــيع اسســراليلي يف  ــسة ل مــن ين  معــن قلقهــا ملــا مسعتــ تعــرب اللجن
يو ين الســل ا  اسســراليلية يبلبتــها  امل تتلــق ردودا ب ـىلن الكــ   مــن احلـاال    جلمــا ملنامـا  ا

 بىلالا لن ت تح يد  قيق.  

__________ 

( مـن ات اقيـة جنيـآ ب ـىلن فايـة األشـدا  املـدبيني        1) 33تتعارض ممارسة يعمال اةدم العقابية م  املـادة   (21) 
 يف وقت احلربا الس  ار العقاب ا ماعي.

 .  http://mezan.org/en/uploads/upload_center/kiWkMhPrYIZx.pdfابار:  (22) 

 .  www.adalah.org/en/content/view/8304ابار:  (23) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/40/Add.1
http://mezan.org/en/uploads/upload_center/kiWkMhPrYIZx.pdf
http://www.adalah.org/en/content/view/8304


  A/71/352 

 

20/33 16-14594 

 

 2015 عـام  مناما  اجملتم  املدو ين احملكمة العليا اسسراليلية يصدر  يفومكر   - 55
رض ال لسـ ينية  مـن األإلكـام الـس تـؤثر سـلبا علـ  إلقـول اسبسـان لل لسـ ينيني يف األ          عدداا

واسـتقبلم يف   مسـاالة الناـام الق ـالي   جلمكابيـة  ب ـىلن  يلقي  سيد مـن ظـبل ال ـ     احملتلةا مما 
. وسل ت التقـارير ال ـوا علـ  ين بعـض القـرارا       سواا ب رعم املدو يو العسكرد جلسرالي ا

يمـا يلـي   فيـرد  و ـ  معللـة بىلسـباب وجيهـة. و    هي قـرارا  مـوجسةا    الس اختذتا احملكمة العليا
تـؤثر  باعتبارهـا   اللجنـة اخلاصـة  علـ    بعض األم لة عل  يإلكام احملكمة العليـا املعروضـة  لموجس 

 .(24)سلبا عل  إلالة إلقول اسبسان يف األرض ال لس ينية احملتلة
ا رف ــت احملكمــة العليــا التماســا  2015: يف بيســان/يبري  قــابون مكافحــة املقاطعــة  - 56

ــابون ضــدمقــدما  ــ  ق ــةب ال ــرر جلحلــال من ــة وســال ب ســرالي جل دول ــابون ”) 2011ا املقاطع ق
الـذين   واألفـراد  ا الذد يسمح لإلسـراليليني برفـ  دعـاوة ضـد ا ماعـا      (“مكافحة املقاطعة

اسسـراليلية يف ال ـ ة   جلياا املسـتوطنا   مقاطعة اقتصادية يو ثقافية يو يكادمييـة  ت بيق ي البون ب
ا يف هـذ  الق ـيةا يكـد  ين عمليـا      العليـا  ي ين احملكمةجلسرالي  ب سها. وي برجلياا البربية يو 

متجاهلــةا بــذل  ال ــاب  اخلــا  مــن العنــآ وامل ــروع   ا“جلرهــاب سياســي”املقاطعــة جلمنــا هــي 
عمليـا  املقاطعـة   ون من يج  اسـتددام  ا وا هود الس يبذةا العديدملمارسة إلرية التعب  هذ 

ــهي اإلتبةــا العســكرد    ــة كــي تن ــ  الدول ــس حــ  إلقــول اسبســان   وسياســاتا  لل ــبيف عل ال
 .(25)لل لس ينيني

احملكمــة العليــا سياســة احلكومــة   يقــر  :قــابون يمــبك البــالبني يف القــد  ال ــرقية  - 57
يســمح  ممــايف القــد  ال ــرقية احملتلــةا   1950ت بيــق قــابون يمــبك البــالبني لعــام   املتم لــة يف

ــان امللَّــ      ــة جلما ك ــة  صــادرة ممتلكــا  ال لســ ينيني يف املدين ــون اك للدول ــا يف ال ــ ة  يقيم إلالي
ــة.  ــد البربي ــ  اإلتبةــ    “تضــمَّ”وق ــد  ال ــرقية عق ــام   اجلســرالي  الق ــة يف ع ا 1967املدين

ال ـ ة البربيـة   عـن  ا بـرايف واالجتمـاعي والسياسـي     العـسل واتبعت منذ مل  الوقـت سياسـة   
ىلن البرض من املصـادرا  هـو تسـهي  بنـاا املسيـد مـن املسـتوطنا  اليهوديـة يف         وي فيد باحملتلة. 

ب ــىلن هــذا القــابون يف تقريرهــا املقــدم يف  ويثــار  اللجنــة اخلاصــة خمــاوا  .(26)األرض احملتلــة
   .(49-47ال قرا  ا A/70/406جلم ا معية العامة )ابار  2015 عام
 ا قبلـت احملكمـة العليـا موقـآ    2015: يف بيسـان/يبري   إلار التعليم العا  للسجناا - 58

 التعلــيم الســجناا ال لســ ينينيمتابعــة ضــد إلاــر مقــدما األمــن العــام ورف ــت التماســا جهــاي 
__________ 

 .  www.adalah.org/en/content/view/8710ابار:  (24) 

 .  www.adalah.org/en/content/view/8525ابار:  (25) 

 .  www.adalah.org/en/content/view/8530ابار:  (26) 

http://undocs.org/ar/A/70/406
http://www.adalah.org/en/content/view/8710
http://www.adalah.org/en/content/view/8525
http://www.adalah.org/en/content/view/8530
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. يمنيـون  سـجناا  السـجون اسسـراليلية علـ  يالـم      هم مصـلحة  الذين تصن  من السجن يف العا 
 األمنــيني والســجناامــن جهــةا  بــني املســجوبني يف ق ــايا جناليــةال ــرل وق ــت احملكمــة بــىلن 

ــهم  ــىلل ون يف ي لبيت ــذين يت ــن ال لســ ينيني  الكــ ة ال ــة م ــة ثابي ــن جه ــرل  ا ا م ــابوو ”هــو ف ق
 .(27)يمر مناس  ومقبول األمنيني من التعليمالسجناا  وين إلرمان ا“وم روع

ا رف ـت احملكمـة   2015: يف إلسيران/يوبيـم  ال لس ينيني من  ـسة ر س مش  ي  إلار ملِّ - 59
ضـد مرسـوم   مقـدما  ا وهـي منامـة جلسـراليلية  ـ  إلكوميـةا      من منامة توكيدالعليا التماسا 
ال لسـ ينية   رس بعدم املوافقة عل  طلبا  مج  مش  األ  ىلمر ويارة الداخلية اسسراليليةإلكومي ي

مـن  ـسة. ويعامـ  املرسـوم مجيـ  املـدبيني مـن        الـسوجني  و يف جلسرالي  جلما كان يإلـد الوالـدين ي  
 األشـدا  ب ريقـة تعميميـة وحييسيـةا بـدال مـن التعامـ  مـ          ا سة بوص هم خ را يهدد األمن

علــ  يســا  كــ  إلالــة علــ  إلــدة. وي ــك  املرســوم يي ــا ابتــهاكا خ ــ ا للحــق يف احليــاة     
ألمنية يف  سة مل تتب ا وبالتا  فـإن  رية. وبرر  احملكمة قرارها عل  يسا  ين الاروا اس األ 

اللجنــة اخلاصــة ين املركــس القــابوو   وعلمــت. (28)احلكومــة ليســت حباجــة جلم تبــي  سياســتها 
التماسـني يمـام احملكمـة العليـا ب ــىلن      قـدم عدالـة( سـبق ين   ل األقليـة العربيـة يف جلسـرالي  )   حلقـو 

مشـ  األسـر ال لسـ ينية يف جلسـرالي ا وين احملكمـة قـد ييـد          دستورية احلار امل روض عل  مّل
ا جلم جاب  تعديب  جديدة عل  قابون املواطنة والـدخول جلم جلسـرالي    2006احلار يف عام 

 .  (29)2012)إلكم مؤقت( يف عام 
ا 2015: يف ت ـرين ال ـاو/بوفم    هدم املنايل كنوع من العقاب ا ماعيعمليا   - 60

ــا التماســرف ــت احملكمــة الع الناــر يف قرارهــا بالســما  بسياســة احلكومــة    ا مقــدما سعــادةلي
 ـتبم يف قيـامهم بتن يـذ هجمـا  ضـد      الـذين يُ  ال لسـ ينيني  ر األفـراد س املتم لة يف هدم منايل ي 

ــاضــد جلســرالي  يو  ــذين يو  امواطنيه ــال ــة  توجَّ ــيهم تم ــذل   م جلل ــهم ب ــتم جلدابت ــذل  يو ت . (30)ب
عمليـا  اةـدم كتـدب  عقـاس     بتن يذ  دولةلل يسمحدو ين القرار والإلات مناما  اجملتم  امل

__________ 

 .  www.adalah.org/en/content/view/8528ابار:  (27) 

 .  www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1501ابار:  (28) 

 Adalah case review: the Israeli Supreme Court’s decision in the citizenship and family“اباـــــــــــــــــــــــــــر:  (29) 

unification law case”, Adalah’s Newsletter, vol. 91 (March 2012)    : ــا ــرابيف التـــــــ ــ  الـــــــ ــا  علـــــــ متـــــــ
www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/mar12/docs/Case%20Review%20Citizenship%20Law

%20English.pdf. 

سـرتني  ا رف ت احملكمة العليا دعوة استئناا جديدة موجهة ضـد يوامـر هـدم مزنللـْي ي    2016يف حوي/يوليم  (30) 
 .2016من يسر ال لس ينيني املتهمني بتن يذ هجوم مميت يف ت  يبي  يف إلسيران/يوبيم 

http://www.adalah.org/en/content/view/8528
http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1501
http://undocs.org/ar/www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/mar12/docs/Case%20Review%20Citizenship%20Law%20English.pdf
http://undocs.org/ar/www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/mar12/docs/Case%20Review%20Citizenship%20Law%20English.pdf
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ابتـهاكا   . واعت   منامـا  اجملتمـ  املـدو هـذ  السياسـة     مي   عقابا مجاعيا وابتقاميا وهو ما
 والقابون ا نالي الدو .  اسبساو جسيما للقابون الدو  

 
 جلب ام القابون العسكرد الذد ت رضم جلسرالي ف   باام   

ــدةا      - 61 ــة جلســراليلية رال ــرار يفا بتســيلمهــي منامــة  يعلنــت منامــة  ــ  إلكومي  هــام ق
ني جلم باــام جلب ــام شــكاوة ابتــداا مــن ملــ  احلــ تقــدم يالــا لــن ا 2016يف ييار/مــايو  اختذتــم
منــذ االبت اضــة ال ابيــة الــس  طالبــتا يالــا  بتســيلم. ويوضــحت اسســراليليالعســكرد  القــابون

إلالــة قــام خبةــا جنــود جلســراليليون بقتــ   739 بــالتحقيق يفا 2000عــام وقعــت يف يواخــر 
يو ضــرهبما يو اســتددامهم كــدروع ب ــرية يو جلحلــال يضــرار جبــرو  جلصــابتهم  يو فلســ ينيني

يد  قيقــا  يف إلــوا  ربــ  هــذ    جــر ُت مل بتســيلما مــا يوردتــم منامــة   متلكــاتم. وإلســ 
. ( دون اختـــام جلجـــرااا  يخـــرة 343)  لقـــت التحقيقـــا  يف بصـــ هاوي  (ا182احلـــاال  )

إلالــة يخــرة جلم  13 إليلــتإلالــة فقــيف؛ وي  25جهــت اتامــا  ضــد جنــود متــورطني يف  وُو
من الناـر   ةخمتل  إلالة ال تسال يف مراإل  132ين هناك  بتسيلماسجرااا  التىلديبية. ومكر  

 .(31)يخرة شكوة 44 وض  من  ديد العام العسكرد النال ا ومل يتمكن مكت  فيها
مئـا   عاماا جبم  معلوما  عـن   25عل  مدة يك ر من  ايالا قامت املنامةويفاد   - 62

. وباسضافة جلم الكم اةالـ  مـن املعلومـا     العسكرد القابون جلب ام الق ايا املرفوعة يمام باام
مـن ورقـا  التحقيـق مـن وإلـدة       ع ـرا   املنامـة  ا تلقـت  الق ـايا هـذ    ملعا ـة مجعها  متالس 

 قـد اجتمعـت يي ـا مـ  مسـؤولني يف      االتحقيق التابعة لل رطة العسكرية. وادعـت املنامـة يالـ   
مـرا  عديـدة علـ  مـر السـننيا وراسـلت جهـاي النالـ  العـام           العسـكرد  القـابون  جلب ام باام

 ومـا  املعلين جممـوع   بتسـيلم منامـة  العسكرد و ـ   مـن املسـؤولني العسـكريني. ومكـر       
يوجـم القصـور   املكتسبة من خبل هذ  الت اعب  كان األسا  الذد استند  جلليـم يف  ديـد   

إ بل البالبيـة العامـ    اسسـراليلي بـ   العسـكرد  القـابون  جلب ـام  باامجلم قيام اةيكلية الس يد  
مـن  كـب   بقـدر   النـهوض ر م قدرتم عل  اختام يد جلجرااا  يخرةا الق ايا دون  مل ا  من
 الق ايا. يعباا
جلب ــام القــابون   باــام مت جلدخــال تبــي ا  علــ     يبــم بينمــا  مبتســيل  منامــةومكــر   - 63

تـدا يف البالـ  جلم تعسيـس االب بـاع بىلبـم جيـرد بـذل        تل  التبـي ا   ا فقد كابت العسكرد
 امل اك  ا وهرية الس يعاو منها الناام.   جهود للوصول جلم احلقيقةا ومل  ّ 

__________ 

 .  www.btselem.org/publications/summaries/201605_occupations_fig_leafابار:  (31) 

http://www.btselem.org/publications/summaries/201605_occupations_fig_leaf
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واآلراا املماثلــة الــواردة مــن منامــا  اجملتمــ   الــذد اختذتــم املنامــةرار قــالويف ضــوا  - 64
ا الدقيقـة الـس مت مجعهـا    والبيابـا   ااملدو األخرة ما  اخل ة استنادا جلم سنوا  مـن الت اعـ   

الق ــالية والتن يذيــة يف بــني الســل تني عمليــة ال صــ   تســاور اللجنــة اخلاصــة خمــاوا مــن ين 
وقـرارا  احملـاكم يف   الق ـاا  ممـا ميكـن ين يـؤثر علـ  اسـتقبل       ادب ـك  م ـر   ت ـيق  جلسرالي 

لقـي باـبل مـن ال ـ  علـ  قـدرة /ليـا         جلسرالي . وترة اللجنة يي ا ين املعلوما  الواردة ُت
املساالة احمللية يف جلسرالي  عل   قيق يد قدر من العدالـة ل ـحايا ابتـهاكا  إلقـول اسبسـان      

 والقابون اسبساو.
 

 التدويآ ضد املدافعني عن إلقول اسبسانممارسا  التهديدا  و - ياا 
ــة اي  - 65  ايواجههــالــس  التدويــآوممارســا   ا علــ  التهديــديي ــا خلاصــة طلعــت اللجن

ــة ويف جلســرالي . واختــذ  يعمــال    األرض املــدافعون عــن إلقــول اسبســان يف  ال لســ ينية احملتل
قيـود علـ  إلريـة التنقـ  يو احلرمـان      فـرض  ا  يشكاال خمتل ةا  ـا يف ملـ    التدويآ والتهديد

توجيـم  املكاملـا  اةات يـة ورسـال  ال يـد اسلكتـرووا و     التهديـد عـن طريـق     اعتماد لبةو امنها
 تديدا  بالقت  يف احلاال  القصوة.

وهـي منامـة  ـ      اا كابـت منامـة احلـقّ   ما  الدالال  الرمسيـة  ويف جلإلدة احلاال  - 66
ــة حب  ــة فلســ ينية معني ــدا  ب ــن    قــول اسبســان إلكومي يف رام اهللا هــدفا لسلســلة مــن التهدي

 تصــاعد وتــ ة. ولــوإلظ 2015ملــة ت ــه  منــذ ييلول/ســبتم   عرضــةا حلو ضــدها هجمــا 
اختـذ  شـك  رسـال  تديـد      جلم ا2016التهديدا  املوجهة ضد منامة احلق يف شباط/ف اير 

إلسـابا  ال يـد اسلكتـرووا     ا وقرصنةمن مصدر جمهول لكتروواس يد موجهة عن طريق ال
 .  عل  موق  فيسبوكوب ر تعليقا   ااملصدرمكاملا  هات ية جمهولة جلجراا رسال  وتوجيم و

ة جلم ا هـا  املاحنـ  ُوجهت كما الإلات اللجنة اخلاصة ين رسال  جمهولة املصدر قد  - 67
عــم ين املنامــة. وُيتت ــمن ادعــااا  ضــد جلدارة وكابــت  احلــقا منامــة لحــّواألوروبيــة الــس 
 بعدم تقدمي الدعم ةا.   هااحنيمو لهاديدا  هو تقويض املنامة وجلقناع شركاالبرض من الته

ــراليلي    - 68 ــدفاع اسسـ ــيع الـ ــن جـ ــرةا يعلـ ــة يخـ ــاو/بوفم    1يف  اويف إلالـ ــرين ال ـ ت ـ
ــم     2015 ــ ينية تسـ ــة فلسـ ــ  إلكوميـ ــة  ـ ــر منامـ ــة  قـ ــة احملي ـ ــد ”ا ين املن قـ ــباب ضـ شـ

إلـ  ييار/مـايو   منتامـة   بصـ ة  األمـر جتـدَّد هـذا    من قة عسكرية مبلقـة. وقـد   يه “االستي ان
يصـدر ملـ     ا ملالراميـة جلم جللبالـم  يفيد بىلبم يف ضوا العديد من احلمب  العامة لكنم  .2016

 .  2016يف ييار/مايو  األمر من جديد



  A/71/352 

 

24/33 16-14594 

 

رع شــا افتحــوا  ”منامــة شــباب ضــد االســتي ان تــدير فلــة      ويفــاد  التقــارير ين   - 69
من خبل القيام جبـوال  خ ابـة يف عـدد مـن البلـدان       االسنوية منذ سنوا  عديدة “ال هداا

إل ياـــة الســـل ا   عـــم ين االهتمـــام الـــدو  الـــذد قوبلـــت بـــم ا ولـــة يثـــار  األوروبيـــة. وُي
ان إليـ  كـ   االسلمي مطابعر م  عنيآ للحدد اخلتامي للحملة جلم قم   يدة اسسراليليةا مما

عـم يي ـا ين يإلـد    . وُييف اخلليـ   2016شـباط/ف اير   26 قد يفسلمي ُع عبارة عن اإلتجان
مناسبا  خبل هـذ  األشـهر.    ق  يف عدةمنامة شباب ضد االستي ان قد اعُتيب  ة منسقي 

التدويــآ وممارسـا   اللجنـة ين هـذ  االدعــااا  تـ   شـوا   خ ــ ة جلياا التهديـدا        رةوتـ 
األرض سـان امل ـتبلون بق ـايا إلقـول اسبسـان يف      الس يتعرض ةـا املـدافعون عـن إلقـول اسب    

 ال لس ينية احملتلة.  
 

 إلالة احملتجسين ال لس ينيني   - كاا 
االبتبـا    ال لسـ ي   اجملتم  املدويفراد املسؤولون ال لس ينيون ووجَّم ا 2016يف عام  - 70

بـاقو  اخل ـر    ودقـوا  /الا ال لس ينينيا  ـن فـيهم األط ـالا    مرة يخرة جلم اإلتجاي جلسرالي 
واملديمـا  العسـكرية ومراكـس    مـن السـجون    18 يعـداد احملتجـسين يف   جلياا السيـادة امل ـردة يف  

كـان هنـاك    بلبت اللجنـة بىلبـم  ساو. وي اسب الدو  االإلتجاي داخ  جلسرالي ا يف ابتهاك للقابون
ط ب وسـتة   450ا  ن فيهم  فلس يحمتجس  7 000 ـر بما يقدَّ 2016 يبري  /بيسان لولحب

ابوا مـن ال لسـ ينيني كـ    700كـر ين إلـوا    اجملل  الت ريعي ال لس ي . وم يع اا منتد بني ب
ــد االإلتجــاي  ــهم   داردااس قي ــن بين ــاا وم ــال. بس ــدد اسمجــا    ويط  محتجــسين لليتجــاوي الع

ا ال قـــرا  A/70/406)اباـــر  2015يف عـــام  ةد املســـجلاعـــداأل 2016ال لســ ينيني يف عـــام  
50-57). 
ال لسـ ينيني قـد  ـىلوا مـرة يخـرة جلم      احملتجـسين  وتبإلظ اللجنة اخلاصة ين ع را   - 71

اإلتجاجــا علــ  حــادد جلســرالي  يف ممارســة االإلتجــاي    2016اسضــراب عــن ال عــام يف عــام  
الـذد ظـ  م ـربا عـن ال عـام ملـا يسيـد علـ          ا (32)اسداردا وال سيما ت امنا مـ  بـبل كايـد   

ا وت يـد  يتنـاول السـيد كايـد سـوة امليـا       ال يوما يف وقت كتابة هذا التقريـر. وإلـ  اآلن   70
 التقارير بىلن إلالتم الصحية قد تدهور  ب ك  خ  .

__________ 

ــام     (32)  ــد يف ع ــبل كاي ــ  ب ــم بالســجن   2001اعُتق ــنة وبصــآ الســنة. وُوضــ  يف احلــب      14ا وإُلكــم علي س
 13ا جلم إلني موعـد اسفـران عنـم الـذد كـان مقـررا يف       2015االب رادد يف سجن رميون يف ييلول/سبتم  

سـتة يشـهر يف    . ويصدر  احلكومة اسسراليلية بعد مل  يمر اإلتجـاي جلدارد حبقـم ملـدة   2016إلسيران/يوبيم 
 اليوم الذد كان مقررا فيم اسفران عنم.

http://undocs.org/ar/A/70/406
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ويف مسىللة ما  صلةا الإلظ مم لو اجملتمـ  املـدو ف ـ  تن يـذ م ـروع قـابون التبذيـة         - 72
ــاا     القســرية ا ملــ   للجــدل الــذد اعتمــد  الكنيســت العــام املاضــي بســب  رفــض تعــاون األطب

 اسسراليليني والراب ة ال بية اسسراليلية.
املقدمـــة عــن التــداب  العقابيـــة امل روضــة علـــ     اسفــادا   ويثــ   شــوا   يي ـــا يف    - 73

ريةا وق ـ  التيـار   س ـ منـ  السيـارا  األ    من قبي ا ال لس ينيني داخ  مراكس االإلتجاياحملتجسين 
ســتددام كــبب بالتعــذي  وســوا املعاملــةا  ــا يف ملــ  ا ادعــااا ورد مــن  مــاو االكهربــالي

بـني احملتجـسين كـان     يسـ ر عـن وفيـا     الـذد   واستال ال يب املتعمـد ا ال رطة داخ  السجون
 ميكن جتنبها.  

نيني احملتجـسين  يف عـدد ال لسـ ي   ملحوظـا  شهد ارت اعـا  2015ين عام  وت يد التقارير - 74
منـذ   وااعتقلـ  فلسـ ينيا  150 ين ويفيدوساليف التواص  االجتماعي. ع  عل  يسا  يب  تهم 
 موقـ   علـ  مـ  ة لل تنـة   ب ر تعليقـا    “جرمية”بتهمة ارتكاب  2015ت رين األول/يكتوبر 

فيســبوك و ــ   مــن وســاليف اسعــبم؛ وهــذا يــ   القلــق جلياا القيــود الــس ت رضــها الســل ا      
 .(33)اسسراليلية عل  إلرية التعب  والريد

دخلـت علـ    ضـارة ي  ا   تبية من اجملتم  املدو ال وا عل  املقدماسفادا  وسل ت  - 75
رمــي احلجــارة تصــ  جلم   علــ  عقوبــةس ــن ا  ــا يف ملــ  ا وهــي تتعلــق باألط ــال الت ــريعا 
يف إلاال  معينة. وجرة اسعـراب عـن القلـق جلياا املمارسـة اسسـراليلية       سنة 20السجن ملدة 
ــة يف  ــؤثر ب ــك  خــا  علــ  األط ــال يف القــد  ال ــرقيةا      “احلــب  املــزن  ”املتم ل ــذد ي ال

 ريفـاد  تقـاري  ا 2015. ويف عـام    جـرالم الرشـق باحلجـارة املسعومـة     رض يف البال  علـ وُي
ووضـعتهم بال عـ  قيـد    ا املـزن  ضـد يط ـال   احلـب   مـر  يمـرا مـن يوا   60بىلن جلسرالي  يصدر  

اسقامــة األســرة ليكــون   ابــة الوصــي علــ  جلب ــام    يفــراد اسقامــة ا  يــة وقامــت بتعــيني يإلــد 
 الرعاية الصحية.  احلصول عل   التعليم يومتابعة عل  قدرة األط ال  د منعا  يةا مما 

 
 إلالة إلقول اسبسان يف  سة -الم  

اسجــرااا  املتعلقــة  شــدد  منامــا  اجملتمــ  املــدو يف تقاريرهــا علــ  ين اســتمرار     - 76
ــ ــقــد  جلســرالي  يف  ــسة ات رضــهالــس بحــرد إ بل األراضــي واحلصــار الب  ااآلن ســنته تدخل

ب ـك       شكب من يشكال العقاب ا ماعي للسـكان املـدبيني يتعـارض   ح تويصبح العاشرة

__________ 

 Commission of Detainees and Ex-Detainees Affairs, War Crimes and Crimes against Humanityاباــــــــــر:  (33) 

toward Palestinian Detainees in Israeli jails (Ramallah, 2016). 
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الرليســية ا هــة  ااسبســاو ومســؤولياتا بوصــ ه الــدو  مباشــر مــ  التساماتــا  وجــ  القــابون 
  مولني باحلماية  ت االإلتبل.  املسكان الاملكل ة  سؤولية تلبية اإلتياجا  

بلبــت اللجنــة اخلاصــة بــىلن الزناعــا  املــدمرةا ي وقــوع /خــر وبعــد مــرور ســنتني علــ   - 77
فلســـ ني وجلعـــادة جلعمـــار  ـــسة يف  ـــىلن يف املـــؤحر الــدو  ب املعلنـــة تعهــدا  ا هـــا  املاحنـــة  

شـدص مـا يالـوا م ـردين بتيجـة       85 000مل يتم الوفاا هباا وين ما يقدر بنحو  2014 عام
ــايل   ــرالي  للمن ــدم  جلس ــار الن ســية      . (34)ت ــن اآلث ــال م ــاو /الا األط  ــت ب ســما يع ويف الوق
 .(35)يعمال القتال يثناااملتكررة التعرض للصدما  واالجتماعية املترتبة عل  

مـسمن   “تراجـ  ”ب ىلن األداا االقتصـادد لبـسة جلم   املقدمة ويشار  مجي  اسإلاطا   - 78
ا اخن ــض النــات  احمللــي اسمجــا   2015يف التنميــة خــبل الســنوا  التســ  املاضــية. ويف عــام  

ا واخن ض بصي  ال ـرد مـن   2005يف املالة عما كان عليم يف عام  20احلقيقي يف  سة بنسبة 
يف املالــة باملقاربــة مــ  ب ــ  الســنة. ويبــدو يبــم لــي  مثــة مــتب ا    30بنســبة  القــومي الــدخ 
الزناعـا   واخلسـالر الـس تسـببها     القـالم  احلصـار  سـوة ميكن ين ت سـر هـذ  الت ـورا     يخرة 

علـ   يي ـا  يوميـا يـؤثر    سـاعة  12الكهربـالي ملـدة تصـ  جلم     يال ابق ـاع التيـار   املتكررة. وما
ر املعي ـية واملؤسسـا  التجاريـة واخلـدما  العامـة يف مجيـ  يحنـاا  ـسة. ويـؤدد ابق ـاع           س األ 

وعـدم قـدرة   و سـ  املببـ ؛   يف ال بجـا   البـذاا  إل ـظ  ر علـ   س م قدرة األ الكهرباا جلم عد
االســتذكار يف املســاا دون ضــوا؛ وتكبــد األعمــال التجاريــة واملست ــ يا          علــ   األط ــال

 املولدا  الكهربالية.   لسّد ب قا  تكاليآ هاللة ومرافق امليا 
الوصــول احلــر جلم األســوال النهاليــة   جلمكابيــة يف  يــاب وتبإلــظ اللجنــة اخلاصــة يبــم  - 79

ال بيعيـة يف جلسـرالي  وال ــ ة البربيـة احملتلـةا اضــ ر الق ـاع اخلـا  يف  ــسة جلم جلعـادة هيكلــة        
 ا ــ  القابلــة للتــداول التجــاردواخلــدما  الســل   يب ــ ة علــ مــ  التركيــس داخليــاا يب ــ تم 

ــا ــ  قــالم عبتــاجي جلمــن اقتصــاد   يدة جلم  ويــ  االقتصــاد يف  ــسة   مم جلم اقتصــاد  التصــديرل
قـادرا علـ  االسـتمرار     بلبت اللجنـة بـىلن االقتصـاد احمللـي ظـ      وي  .استهبكي قالم عل  ال ل 

مـن النـات  احمللـي     اليـوم النصـي  األكـ     مي ـ   الـذد  االعام املتواص  للق اع خبل التوس من 
البـــارا   علـــ  يناسفـــادا   وفقـــا ألإلـــدد البيابـــا . وجـــرة الت ـــديد يف  لبـــسة اسمجـــا 

يف املنـاطق الـس    ايف كـ   مـن األإليـان    ة املتدـذةا العني ـ وتـداب  اسب ـام   العسكرية اسسـراليلية  
__________ 

 (.14ا ال قرة A/HRC/28/45)ابار:  ة الزناعشدص يف مرو 500 000ُشرد ما يقدَّر بـ  (34) 
ُسجلت ثبد عمليا  تصعيد رليسية ألعمال القتـال بـني جلسـرالي  وا ماعـا  املسـلحة ال لسـ ينية يف  ـسة         (35) 

ويف ت ـــرين  ا2009كـــابون ال او/ينـــاير  - 2008يف كـــابون األول/ديســـم   علـــ  مـــدة ســـبعة يعـــوام:
 .2014/ب/ي س    -ويف حوي/يوليم  ا2012ال او/بوفم  

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/45
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 اال يـة والبحريــة  علــ  طـول إلـدود  ــسة  واسـعة  مســاإلا  ُت ـرض قيـود علــ  دخوةـا ضـمن     
عـن سـقوط قتلـ  وجرإلـ ا ف ـب عـن مصـادرة القـوارب ومعـدا  الصـيد وتـدم ها.            تس ر 
ال تـسال هـذ  املمارسـا  اسسـراليلية  ـول دون يراعـة مسـاإلا  كـب ة مـن           لـذل ا  وبتيجةا

 رهم.  س وي  السم  سب  معي ة /الا صياددب دة األراضي السراعية اخلصبة وتعول 
 األمـم ي ب ئت بوساطة مـن   الس ين /لية جلعادة جلعمار  سة جلم املدو اجملتم  ومم ليشار و - 80

جلم  ـسةا جلال ين  مـواد حـّ  احلاجـة جلليهـا      جلدخـال عن  قيق بعـض النجـا  يف     يس ر املتحدة
ا  ـا يف ملـ    وفرض القيود عليها والصادرا  الواردا  عل الكاملة  تاسي رممارسة جلسرالي  
نيني الـذين يعي ـون يف   ل لسـ ي ا ين تعـ  ا جلمنـا  (36)“املـسدون  االسـتددام  قالمة”إلار جلسرالي  

يثـر  ”ذ  القيـود  ةـ فقا ملناما  اجملتمـ  املـدوا   ووة. يف التنمي مإلقه وارساميين ال ميكنهم  سة 
جلسـرالي  مؤقتـا اسـت اد    علَّقـت   ا2016 يبري ن/ ـي بيسـا  ف .امل اري  تنمية عل “ سليب للباية

بنـاا  ل اسمسنـت اسـتددام   تحويـ  بيف  ـسة   بعد ين اتمت السـل ا    اخلاصة للم اري  مسنتاس
 باسإلبـاط  شعورهم عنبعض املم لني ويعرب . (37)جلسرالي  مهامجة هبدا يب ال  ت األرض

ت ـ ي فقـيف ال ـاب  القـابوو علـ       ”فـاعت وا يالـا   رعية /لية جلعادة جلعمار  ـسةا  ش يفم ّككني 
 .2007 يوبيم/إلسيران منذامل روض “ احلصار
 قـد اتسـ  ب اقهـا لي ـم       سةامل قا  الس تعابيها  ناسفادا ا فإ وحبس  ما جاا يف - 81

ــاة   ــيميد  اكــ  جابــ  مــن جوابــ  احلي ــةو االتعل  اا ــن  بــوع علــ  القــالم العنــآو االب ال
الـنقص  . فقـد يسـ ر   العـاديني  املـواطنني  علـ   تركت /ثاراو اامليا  والصرا الصحيو ااملىلوةو

يق ـي  ما مدرسة باا 400 من يك ر عن اعتماداس بل عمليا    بسب البناا مواديف املسمن 
 يف الب الــة معــدل بلــ  ا2016 عــام يوالــ  ويف .ال ــبب مجيــ  الســتيعاب بالتنــاوب بــدوامني

بسـبة مذهلـة بلبـت     ال ـباب والنسـاا   إلي  سجلت الب الـة يف صـ وا   ااملالة يف 38.4  سة
عـدم  ب املتعلقـة  ال ـوا    علـ   يي ـا  اخلاصـة  للجنـة . وي طلعـت ا التـوا   عل  املالة يف 84و  60

   . سة يفجلعادة اسعمار يف  ان  ريةم اركة امل

__________ 

 م ـ   لبرض االسـتددام املـدو   األساسية واملواد البناا مواد معام سسرالي  “املسدون االستددام قالمة” ت م  (36) 
: اباـر ) هبـا  املعتـرا  الدوليـة  املعـاي   كـب   إلـد  جلم تتجـاوي  وهـي بـذل    اواملعـدا   االلحـام  وق ـبان  ااخل  

www.wassenaar.org.) 

ــر:  (37)  ــ    “Israel suspends cement deliveries to Gaza’s private sector”, The Jerusalem Postاباــــ ــا  علــــ متــــ
ــرابيف التـــــا :   -www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Israel-suspends-cement-delivers-to-Gazas-privateالـــ

sector-450234. 
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 جيـاد مـن يجـ  جل    ـسة  يفاملتاإلـة لل ـباب    ت اؤل اآلفـال اجملتم  املدو جلم  ويشار مم لو - 82
املـرية يف   ضـد  العنـآ ويبلـ  معـدل    ا إل  ولو كابوا من إلاملي الدرجا  ا امعية.اللق عم 
 املالـة  يف 60قـد يفـاد  التقـارير ين    و .احملتلة البربية ال  ة يفالقالم  املعدل ضعآإلوام  سة 
 ارت ـاع  جلياا يي ـا   ـوا   الويثـ     .املـزنل  يف للعنـآ  يتعرضـون   ـسة  يف األط ـال  مـن  تقريبا
 األمـر الـذد  جرميـةا  االبتحـار   فيـم  عتـ  ُي صـ وا ال ـباب يف جمتمـ  حمـافظ     يف االبتحار معدل
   ي.راليلساس واالإلتبل حلصارواق  ال بتيجةا األم  وفقدان اليىل  يعك 

   ال بيعية املوارد واستببل ال اقةإلالة من التبعية يف جمال  - ميم 
 اللجنـة  جلم جلإلاطـة  املدو اجملتم  ومناما  ال لس ينية ال اقة سل ةيف ن ومسؤولقدم  - 83
 ا“ال اقـة مـن التبعيـة يف جمـال     إلالـة ” ب سـها يف جلم اعتبـار   فلسـ ني  األسباب الس تدف  ب ىلن
ــ  ــر م عل ــن ال ــد م ــوارد وجــود تىلكي ــة ل م ــاي يف األرض  طبيعي ــن يف والب ــة ال لســ ينيةل ا احملتل
   .(38)احملتلة البربية ال  ة يف يي اسيما قبالة ساإل   سةا و وال
ــق  يمــاف - 84 ــة  بتوليــد يتعل ــةالكهرباال اق ــاا شــركة ين جلم شــ ي  الي  لــ ح جلســرالي  كهرب
 ـسة   كمـا تتلقـ    .املالـة  يف 95تسودها بالكهرباا  قـدار  يف ال  ة البربية والكهربالية   بكةال

شـركة كهربـاا    تعهـدها الـس ت  تبذيـة ن طريـق خ ـوط ال  عـ  جلسرالي  مندادا  الكهرباا جلم ثل ي
 الكهرباليــةتوليــد ال اقــة لاحمل ــة الوإليــدة وتعمــ   . ــسة يف الكهربــاا توييــ  وشــركةجلســرالي  
بـاي   شـركة  مـن  ال لسـ ينية  السل ة ذد ت تريمداخ   سة جسليا عل  وقود الديسل الاملوجودة 
   .يشدود يف القالمة الن يف تكريرل اسسراليلية

يف  فريـق األمـم املتحـدة الق ـرد     تقريـر  جلم يخرة مرة ال لس ينيون املسؤولون ويشار - 85
 مبلــمهــو مكــان  هــ : 2020م  ــسة يف عــا”بعنــوان  2012األرض ال لســ ينية احملتلــة لعــام 

 سـنة  كـ  تقترب يك ـر فـىلك ر     سة فإن احلاليةا االجتاها  استمر يبم جلما  واويكدا “للعيع؟
 .2020 عام حبلول للعيع مبلما الق رد بىلال تعود مكابا املتحدة األممفريق توقعا  من 
 يفجلمـدادا  ال اقـة    علـ   الكاملـة شـبم   تاسـي ر مـ    جلسـرالي  اخلاصـة جلن   للجنـة وقي   - 86

 يف إلقهــميي ــا إلرمــان ال لســ ينيني مــن   عمــدتا واإلتكارهــا ةــا احملتلــة ال لسـ ينية األرض 
   .التنمية يف مال بيعية وإلقه همواردم عل  الدالمة السيادة

__________ 

يف من قـة التمـا     األخ ـر  اخليف عل ( الن يف من برمي  مليون 100 حنو) الن  ية “جمد” إلقول من جسا يق  (38) 
 Susan Power, Annexing: اباـر . البربيـة  ال ـ ة  يف ال لسـ ينية  ربتـي   وقرية يةسراليلاس هاعني روع بلدة بني

Energy: Exploiting and Preventing the Development of Oil and Gas in the Occupied Palestinian Territory 

((Ramallah, Al Haq, 2015. 
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 Britishقيـام جمموعـة البـاي ال ي ابيـة )     رضت عل  اللجنـة اخلاصـة  الس ُع األم لة منو - 87

Gas Groupللتنقيـ   تـرخيص   وجـ   2000 عـام  يفقبالـة سـواإل  ق ـاع  ـسة      ( حب ر بئرين 
قبالـة سـاإل  ق ـاع     كـب ة عل  الـر م مـن اكت ـاا اإلتياطيـا      و .ال لس ينية السل ةمنحتم 
مل يـتم العمـ  علـ      مكعـ ا  قـدم ترليـون   1.4 بنحـو  ا حبس  مـا جـاا يف التقـاريرا   رقدَّت  سة

 علـ   سراليليةاسعتراضا  االبسب  سنةا ومل   16ت وير البئرين واستببةما منذ يك ر من 
بــالقرب مــن  معا ــةحم ــا  جلقامــة جلم مصــرا يو ألب ــ ة التصــدير لبــاي ا يبابيــ  مــد خ ــوط

   .جلسرالي  جلم الباي توريد ببرض ئال اط
 تداب  اسب ـام الـس تتدـذها قـوا  األمـن اسسـراليلية عـن طريـق         ويش  كذل  جلم ين - 88

ْ ـر ض قيـود علـ  دخوةـاا علـ       الـس تُ  املن قةيف ك   من األإليان يف  للقوة امل رط االستددام
ــة ســاإل   ــسة ة حبريــ يميــال 6طــول   ال لســ ينيني الصــيادين عــيع ســب ُت  ــّر فقــيف ب مل اقبال

 املسـؤولون  ومكـر  .اي ال لسـ ينية والبـ  الـن يف  مـوارد  عـدم ت ـوير   إلتمـت يي ـا   جلمنـا  ارهمس وي 
 تـــهامن ق رســـيم إلـــدودتمل ت لـــح يف  جلســـرالي  مـــ  الســـابقة امل اوضـــا بـــىلن  ال لســـ ينيون
حلمايــة منصــاتا  “مبلقــة منــاطق”عــن قيــام  جلســرالي  جلم يعلنــتا اخلالصــة بحريــةال االقتصــادية

 وصـول اسـتراتيجيا  مماثلـة ملنـ      جلسـرالي   اسـتددمت وفقا للمسـؤولني ال لسـ ينينيا   و للباي.
 نمـ  بـالقرب  و ديـدا يف ال ـ ة البربيـة احملتلـةا     تم  وجودهـا إلقول الن يف احمل جلمال لس ينيني 

عــن طريــق  (الن  ــي اسســراليلي “5جمــد ” إلقــ  حــاماة  )الــس تقــ   لســ ينيةربتــي  ال قريــة
   .ص وبناا جدار ال  التدري  العسكردبوص ها مناطق ل ديد مناطق 

 جلإلـراي  مت قـد ت ـ  جلم يبـم    الـس التقارير اسعبميـة األخـ ة   ب اخلاصة عل  علم اللجنةو - 89
 قبالـة لي اي ـان للبـاي    إلقـول  مـن  بـاي لتوريـد ال خـيف يبابيـ     مدم يف امل اوضا  الرامية جلم تقد

 علـ   ا قـد تـؤددا  تـرة اللجنـة يالـ    هـذ  الصـ قةا   يف إلال تن يذو .(39) سة جلم جلسرالي  ساإل 
 تنميــةيف التــىلخ  جلم مسيــد مــن  ل لســ ينيني يف  ــسةا  لالــر م مــن ال والــد القصــ ة األجــ      

وتبإلـظ   .ال اقـة يف جمـال   التبعيـة  إلالة جلدامة وجلم اخلاصة ب لس نيا ال بيعي لبايا اإلتياطيا 
 لســنوا  ااخلاصــة ملصــلحتهااســتبلت  قــد جلســرالي  بــىلن ت يــد الــس التقــارير قلــقمــ  الاللجنــة 

يف منـــــــاطق حبريـــــــة يف اإلتياطيـــــــا  البـــــــاي ال بيعـــــــي  عديـــــــدة وب ـــــــك  اب ـــــــراددا
 مـن  حبريـا  ميب 13ا عل  مسافة ال لس ينية امليا  إلدودعل   “باا - مارد” و “بوا”إلقلي 

__________ 

 The Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources has authorized the sale of“اباــــــــر:  (39) 

0.25-0.4 BCM a year”, Globes, 3 March 2016   متــــــــــا  علــــــــــ  الــــــــــرابيف التــــــــــاwww.globes.co.il/ 

en/article-israeli-govt-to-allow-gas-exports-from-leviathan-to-gaza-1001108009.  
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 يفالـس يوجـد مقرهـا     Noble Energyعقـود اسجيـار املمنوإلـة ل ـركة      طريـق  )عـن   سة ساإل 
   .الواليا  املتحدة(

  
 احملت  السورد ا والن يف اسبسان إلقول إلالة - خامسا 

يف عرضها للمعلوما  ب ـىلن املسـال  املتعلقـة بـا والن      املدو اجملتم  مناما يثار   - 90
  ــ تمييسيــة وال جلســرالي سياســا   ملــ  يف  ــا االســورد احملتــ  عــددا مــن ال ــوا   اخل ــ ة 

ــة لجــيع لقواعــد ووجــود  األرضــية أللبــاما ب ــر مواصــلةو الســوريني؛ الســكان جتــا  القابوبي
 يف املســتوطنا   وتوســي  بنــااو ؛وإلوةــايف املنــاطق الســكنية واملدبيــة الســورية    اسســراليلي 

جلصــدار و ؛علــ  السـوريني  جديـدين  تعليمـيني  وباــام منـهان وفـرض   احملتــ ؛ السـورد  ا ـوالن 
 .(40)احملت  السورد ا والن عل  سيادتا حار  اىلالب جلسرالي  مؤخرا بيابا  ت يد

الــس تتبعهــا جلســرالي  ب ــىلن     السياســا  التمييسيــة  ويفــاد  املعلومــا  الــواردة بــىلن    - 91
 إلاليـاا  القالمـة  السـورية  السـكنية  املنـاطق  اكتاـا   عـن   يسـ ر  والتنميـة ان واسسـك  األراضي

 بتلـ  املنـاطق.   احملي ـة  األراضـي علـ    األفقـي  التوسـ  بتيجة عدم مسا  السل ا  اسسـراليلية ب 
 عــن طريــقن وراضــي الــس ميلكهــا الســكان الســوري األ مصــادرة جلم تســع  جلســرالي  ين كــروم 

 السـكان  منـ   ببيـة  لدولـةا ل اضإليوية للمن عـة العامـةا يو ير  يو مناطق جلعبالا مناطق خ رااا 
ــاا اســتددامها مــن الســوريني هــذ  . وُيعــم ين يخــرةالرعــي يو أل ــراض   وي السراعــة وي للبن
تعـول ب ـدة يي ـا  سـني      جلمنـا  افحسـ   املساكنتوف  يثر سليب عل   اة يكون ال السياسا 

 وجلب ـاا  اسـا  التعليميـة والصـحية وال قافيـة    املؤس وبنـاا  باـم تصـريآ ميـا  اجملـاردا    رل وال 
 .السوريني السكان لصاحل الصناعية للمناطق التحتية البنية
ــدو ين ويعمـــت  - 92 ــ  املـ ــا  اجملتمـ ــتددما منامـ ــرالي  تسـ ــذ جلسـ ــنوا  منـ ــدةا سـ  عديـ

 قواعـد جلقامـة  احملتـ  للتـدري  العسـكرد و    السورد ا والن يف األراضي من شاسعة مساإلا 
خسـالر   جلم يإليابـا  يـؤدد  ممـا  األرضـيةا  األلبـام  مـن  كـب ة  كميا  ورااها خملِّ ة اعسكرية ةا

 القـرة  يف قـد ُيرع  د مـن األلبـام األرضـية   العديـ  يناللجنة  علمتو .األبرياا املدبيني يروا يف 
 .األمنجلرساا  بذريعة احملي ة واملناطق السورية

 منـهان  ف ـرض علـ  السـكان السـوريني     السوردا ا والن اإلتبل منذ بمجلللجنة قي  و - 93
 تســـع  الدراســـياملنـــهان  يف التبـــي ا  هـــذ  ني سعموُيـــ ان.جديـــد دراســـي وباـــام تعليمـــي

 احمللـي  اجملتمـ   إل ـارة التقليـ  مـن شـىلن    ف ب عـن  ة وال قافة السوريتنيا وياة “جلضعاا” جلم
__________ 

 .http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Cabinet-communique-17-April-2016.aspxابار  (40) 
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 األب ــ ة إلاليــا يســري الالدراســي اسســراليلي ُيعــم ين املنــهان   املــ علــ  وعــبوة وتارخيــم.
 التعليميـة  ممؤسسـات هبـا   تـدار  الـس  الكي يـة  يفلسكان السـوريني  يبم ال ريد لو االعربية ال قافية

 .السوريني ألط الل متعليم جيرد مايف و
ببل املـوارد  واسـت  استك ـاا  جلسـرالي   تواصـ   اللجنـةا  تلقتها الس للمعلوما  ووفقا - 94

وهـي شـركة جلسـراليلية    ا Afekعـن طريـق شـركة     احملتـ   السـورد  ا ـوالن  يفالن  يـة ال بيعيـة   
ــة ل ــركة   ــس يوجــد مقرهــا يف   Genie Energyفرعي ــا  املتحــد ال  ســبق ويفــاد  كمــا  اةالوالي

 (.25ا ال قرة A/70/406)ابار  اللجنة
  

   توصيا ال - سادسا 
   :يلي  ا القيام جلم جلسرالي  إلكومة اخلاصة اللجنة تدعو - 95

 جلم املقدمة اخلاصة للجنةا تقارير يف الواردة السابقة التوصيا  مجي  تن يذ )ي( 
 ؛احملتلة ال لس ينية األرض جلم اخلاصة اللجنة دخول جلمكابية وتيس  العامةا ا معية
 عـن  ف ـب  او ـسة  ال ـرقية  القـد   فيهـا   ـا  البربيـةا  لل  ة اإلتبةا جلالاا )ب( 
ــوالن ــورد ا ــ ــ  الســ ــاال ااحملتــ ــرار امت ــ ــ  دلقــ ــن جملــ  497 و (1967) 242 األمــ

 ؛(1981)
مـدة   علـ    ـسة  علـ   امل ـروض  القابوو    والبحرد ال د احلصار ف ر )ن( 
 تنقــ جلمكابيــة  وييــادة التجــارةإلركــة  يمــام ال ــر  جلتاإلــةواملاضــيةا  التســ  الســنوا 

 ؛البربية وال  ة  سة بني ال لس ينيني
 ال ــ ة يف  صــ ال جــدار بنــاايب ــ ة و يةاالســتي اب األب ــ ة مجيــ  وقــآ )د( 
 الــدو  القــابون يإلكــام مــ باعتبارهــا تتعــارض  ال ــرقيةا القــد  فيهــا  ــا احملتلــةا البربيــة
   ؛مص   تقرير يف ال لس ي  ال ع  إلقوتقو ض 
وتقسـيم   لتد ـييف  باـام  ت بيـق  ابتاـار  يف ال ـور  علـ   اةدم عمليا  وقآ )هـ( 

يتـوفر   ين وجيـ   .ال لسـ ي   ال ـع   وإلقـول  الـدو  املناطق عل  حنو ميت   حامـا للقـابون   
 قـالم و عـادل  باـام  ال لسـ ينيونا  البجئـون  همفـي  ن ـ  جيما املن قة يف ال لس ينيني مي  

 امل ـمولني  السـكان   صـاحل  للنهوض تصميمم يتميف خت ييف وتقسيم املناطق  امل اركة عل 
 اإلتياجاتم؛ وتلبية باحلماية
 املسـتوطنونا  يرتكبـها  الـس  العنـآ  يعمـال  ملنـ   البيمـة  التداب  مجي  اختام )و( 

 يف يســهما وهــو مــا م ــايقتهم يو وممتلكــاتم ل لســ ينينيا علــ  ا عتــداااال ملــ  يف  ــا

http://undocs.org/ar/A/70/406
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 املسـؤولني  حماسـبة و احلـوادد  هـذ   يف التحقيـق  وضمان اال ميكن  ملها معي ية بيئةجلبتان 
 ؛ا رالم هذ  ارتكاب عن

 املــدبينيجليـذاا   عـدم  ضـمان  يجـ   مــن البيمـة الوقاليـة   التـداب   مجيـ   اختـام  )ي( 
 خت ــييف منــها  ــرلب وإلوةــاا ال لســ ينيني البجــئني خميمــا  يف العســكرية البــارا  يثنــاا
 باحلمايـةا  امل ـمولني  السكان وسبمةالب رية  ياةيصون احل حنو عل  العمليا  هذ  وتن يذ

 الــن   ضــبيفوين حــار   تناســيب ب ــك  اسســراليلية األمــن قــوا  تتصــرا ين وضــمان
ــاد لل وفقــا ــة واألســلحة القــوة اســتددام ب ــىلن األساســية مب ــ جابــ  مــن الناري  وظ نيامل

 ؛نيابوالق إب امب املكل ني
 النقـ   جلم تـؤدد  ين عتمـ   الـس  واملصـادرة  وال رد اةدم يوامر مجي  جللباا ) ( 
 الرعويـةا  إلياتـا طريقـة   يف يـؤثر  ممـا  احملتلـةا  البربية ال  ة يف البدوية للمجتمعا  القسرد
 ؛املتميس االجتماعي هانسيجب ضررا ويلحق التقليدية ااقتصادات االيار جلم ويؤدد
 األرض يف ال لســـ ينيني للجرإلـــ  ال ـــيب العـــبن علـــ  احلصـــول تيســـ  )ط( 

 ؛احملتلة ال لس ينية
 واالسـتددام  القـوة  اسـتددام  ت  ـي  إلـاال   مجي  يف منهجي  قيق جلجراا )د( 
   ؛خ  ة ا سصاب التعرض يو الوفاة جلمالس تؤدد  للقوة امل رط

 اسعـدام  إلـاال   مجيـ   يف ومسـتق   وشـ اا  شام   قيق بإجراا اسسراع )ك( 
  ؛العدالة جلم عنها املسؤولني تقدميك الة و الق ااا ب ال خارن املسعومة
 إلقـول  عن واملدافعني ال لس ينيني املدبيني للسكان البيمة احلماية ضمان )ل( 
/ثـارا يف    الـس  اسبسـان  إلقـول  بق ايا النهوضب عنينيامل اسبسان  ال لسـ ينية  األرضختلـآ 
   ؛وامل ايقا  االعتدااا  من خوا ودون حبرية بعملهم بالقيام ةم والسما  احملتلةا

 نواملـدافع  ةـا  يتعرض الس والتهديدا  اةجما  يف ةكامل ا  قيقجلجراا  )م( 
 ؛عنها املسؤولني حماسبة وك الة اسبسان إلقول عن

 يـتم  مل الـس  ال لسـ ينيني ج ـ    عـن  بـاسفران  ممكـن  وقـت  يقـرب  يف القيام )ن( 
ــاا  جلم بعــد جلعادتــا ــاهم   يجــ  مــناألقرب ــ  موت ــة ملعتقــداتم وفقــاكــرمي  ب ــك تودي  الديني
 هم؛وتقاليد
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 البربيـة  ال ـ ة  يف ال لسـ ينية  لمنـايل ل العقابيـة  دماة عمليا  ممارسة جلالاا ) ( 
 مـن  بوعـا  وي ـك   لـما  رادع يثـر  ال اجلبسـاو     عم  هوف احملتلةا ال رقية والقد  احملتلة

   ؛الدو  القابونالذد عار   ا ماعيالعقاب 
 واســـتببل ت ـــوير مـــن اآلخـــرين العـــرب والســـكان ال لســـ ينيني حكـــني )ع( 
 األراضـي  داخـ   البحريـة  واقـ  امل يف ملـ   يف  ـا  الـديهم  ال بيعي والباي الن يف ا ياإلتياط
 .ال لس ينية املوارد استببل ووقآ ا1967 عام منذ احملتلة
 :الدو  جلم القيام  ا يلي اجملتم  يي اتدعو اللجنة اخلاصة و - 96

 سعـادة  القـاهرة  يف قدمتها الس املالية بالتعهدا  املاحنة البلدان وفااك الة  )ي( 
 اسبسابية؛ احلالة إلدة من التد يآ يتسك إل  السرعة وجم عل وصرفها   سةا جلعمار

 يثـر  لـم  الـذد   ـسةا  علـ   امل ـروض  احلصـار  جلالاا يج  منب وم   استددام )ب( 
   ؛ال لس ينيني عل  كب  ضار

 الوطنيـــة اسب ـــام تـــداب و واللـــوالح والت ـــريعا  السياســـا  اســـتعراض )ن( 
بوقـوع ابتـهاكا     املتسايـد  اخل ـر  من  يفمن يج  ك الة فعاليتها  التجارد بالن اط املتعلقة
   ؛ةذا اخل ر التصدديف و ابالنـساع املتىلثرة املناطق يف اسبسان إلقوليف جمال 
 التجاريـة  املعامب  حوي  ووق ها اسبسان حلقول  ركا ال اإلترام ك الة )د( 

 يف يو املسـتوطنا   يف يـد  ةـا  الـس  واةيئـا   نامـا  امل مـ  يف معـامب  جتاريـة    الدخول يو
   ؛احملتلة والسورية ال لس ينية األراضي يف ال بيعية املوارد استببل
ــااا )هـ(  ــم لوف ــةا بالتسامات ــ  القابوبي ــوارد النحــو عل ــوة يف ال  يف الصــادرة ال ت

 ؛ا دار ب ىلن الدولية العدل حمكمة عن 2004 عام
 سـيما  وال املتحـدةا  األمـم  مـ   التعـاون  بعـدم  احلاف  جلسرالي  سج  معا ة )و( 

 ا معيــة يب ــىلتا الــس واآلليــا  األمــن وجملــ  العامــة ا معيــة قــرارا  تن يــذ خيــص فيمــا
 .ال رعية وهيئاتا

 
 


