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 من جدول األعمال 2البند  

السننام م ل قوق اإلنسننان  التقرير السننيول لمضو ننم اامم المت دة  
 امالمضو  م السام م واامين الع وتقارير

 ،تقرير لجيم الت قيق الدول م المسننتقلم المعي م ألاارا الضلسننةيي م الم تلم  
 *وإسرائيل ،ألما فيها القدس الشرق م

 موجز  
سما فدها اللدس   ،تصفففففة للنح ال الدو الدوليح الم ففففف ل ح الم نيح ساألني الل  ففففف دنيح الما  ح 
األنشف ح ال ي   ،30/1-الملدم عمال سلران مل س حلوق اإلن فان إ   ،ريرا ال لفي هذ ،وإسفرايد  ،الشفرييح

 سالنظر  لى طاس ها الم  مر.  ،اض   ت بها ح ى اآلن وكيف ت  زم تنلدذ والي ها

ان واسففففف  رضفففففت ال لنح اسففففف ن اجاا ما سفففففبو من س صاا األما الم اد  ل لصفففففي الالايو ولل 
وصففف   ليه تنلدذ   األما الم اد  الم نيح سالوق اإلن فففان وما  ال الدو سشفففان الاالح و در  لن من هد اا

وال وصفففففياا الريي فففففيح المرتب ح ساألسفففففبا   سففففف ن اجااال وصفففففياا الصفففففاإن  عنها. ون صفففففت  لى  ن اال
و ن هذا النلص في  ،تنلذ األسفففاسفففيح الوامنح ونات ال وتراا الم ورن  وعدم االسففف لران وإطالح  مد النزا  لا

سما   ،في ك  من األني الل  ففففففف دنيح الما  ح  منهلياً نًا ي في توران االن هاكاا توراال نلدذ سفففففففب  نيي ففففففف 
 وإسرايد . ،فدها اللدس الشرييح
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 مقدمم -أولا  

 ن ينشفففل ع ى وجه ال فففرعح للنح تالدو إوليح  ،1/ 30-في قرانه إ  ،قرن مل س حلوق اإلن فففان -1
في   ،وإان   سفرايد  ،سما فدها اللدس الشفرييح  ،الما  حإان  األني الل  ف دنيح  ،م ف ل ح وم ف مر  ل  الدو

جميع االن هاكاا المزعومح ل لانون الدولي اإلن اني وجميع االن هاكاا وال لاوزاا المزعومح ل لانون الدولي 
 ووق ت منذ هذا ال انيخ.   2021ني ان/ بري    13ي سبلت لالوق اإلن ان ال  

إلن فففففففففففففففان ت ددن نفاففاندصيا بدالي  جنو  مل س حلوق ا ع ن نييس    ،2021تموز/يوليفه    22في   -2
 فريقيا( ومد ون كوثري  الهند( وكري فففف وفر سففففددوتي   سفففف راليا( لالضفففف ال  بوثاية األع ففففات الصالثح في  

 ،وإسففففففرايد  ،سما فدها اللدس الشففففففرييح ،الم نيح ساألني الل  فففففف دنيح الما  حللنح ال الدو الدوليح الم فففففف ل ح 
 ح ال لنح.  بدالي س  ولى نياسو شان  لى  ن ال دد

لبدت  مؤق اً   سفففففاسفففففياً  وعدنت ملوضفففففيح األما الم اد  ال فففففاميح لالوق اإلن فففففان  الملوضفففففيح( فريلاً  -3
كفان ت ددن    ،كفامف . وفي وقفت ك فاسفح هفذا ال لرير  ال مف  من  جف  إعا تل دف  ال لنفح في ان ظفان ت ددن فريو

ال ي  قرتها   ،والماليح. وت  بت مدزانيح ال لنح اللدوإ اإلإانيحوقد تانر س فففب   ،األمانح سكام  هد  ها م ففف مرا
في المايح  25بن بح   تخفي اً   ،2021كانون األول/إي مبر   24ال لنح الخام ح ال اس ح ل لمعيح ال امح في 

 في عدإ الموثلدن بنات ع ى تلديراا الملوضيح.

 التعاون  -ثان اا  

جميع األطراف الم نيح  لى ال  اون الوام  مع  ،1/ 30-في اللران إ  ،إعا مل س حلوق اإلن فان -4
ال لنح وتي ففففففففففففدر وصففففففففففففولها. وت ر  ال لنح عن ام نانها لاكومح إولح ف  فففففففففففف دن ل ي ففففففففففففدرها المشففففففففففففاوناا  

مع ال فف  اا المخ صففح. كما ت ر  ال لنح عن ام نانها ل اكومح األنإنيح ال ي سففمات ل لنح  واالج ماعاا 
و شفففانا حكومح مصفففر  لى اسففف  داإها ل   اون مع ال لنح   . 2022انس سالوصفففول  لى  ناضفففدها في   ان/م

 لى   ي ففاً ولونها لا ت فف ل  س د  لى ط   ال لنح الوصففول  لى ق ا   ز  عبر م بر نفس. وسفف ت ال لنح  
 ولونها لا ت  و  ي نإ ح ى وقت ك اسح هذا ال لرير.  ،ال واص  مع س  اا األمر الواقع في  ز 

ايد  ونف ها ال ماح بدنول  سرايد  واإل ن سالوصول  لى م ت اون حكومح  سر وتاسة ال لنح ل د -5
ان . وقد عرق  هذا ع ى الر ا من نغبح إولح ف  فففف دن في ال ففففماح ل لنح سالزي  ،األني الل  فففف دنيح الما  ح

  لنح.الرفض تلاع  ال ديد من ال اايا والشهوإ و درها من اللهاا الم نيح اإلسرايد يح والل   دنيح مع ال

 1/ 30-نف ففت وزان  نانجيح  سففرايد  قران مل س حلوق اإلن ففان إ  ،2021 يان/مايو    27وفي  -6
. وفي نسففففالح موجهح  (1 و ولن ت  اون م هاو شففففانا  لى  ن ا سففففرايد  ال ي فففف ها ال  اون مع مص  هذا ال الد 

إلسفففففففرايد  لد  مك   نف فففففففت الممص ح الدايمح  ،2021تشفففففففرين األول/ ك و ر   28 لى نييس ال لنح ب انيخ  
ا الم اد  والمنظماا الدوليح األنر  في جنيف االج ما  سال لنح. وفي مذكر  شلويح موجهح  لى الب صح األم

إعت ال لنح حكومح  سففففففففرايد   لى   ،2021كانون األول/إي ففففففففمبر    29يخ  الدايمح إلسففففففففرايد  في جنيف ب ان 
 شففففففففففففففبفا /  17في نإهفا المؤن     ،الممص فح الفدايمفح   عفاإ  النظر في موقلهفا اللفايا ع ى عفدم ال  فاون. وقفالفت

 نه ال يوجد سفففب  الع لاإ  ن  سفففرايد  سففف   لى م ام ح م لولح ومنصفففلح و در تمددزيح سفففوات   ،2022 فبراير
 3لذلن. وفي   وفلاً وإنها سفف   ام  مع ال لنح وعم ها واسفف ن اجاتها   ،من مل س حلوق اإلن ففان  م من ال لنح

سففففرايد  واألني ع ى ط بها الوصففففول  لى  إًا  الم الرسففففالح وط بت ن  لنح ساسفففف  قرا ال  ،2022  ان/مانس 

  

   . https://www.gov.il/en/departments/news/mfa-s-comment-on-the-hrc-resolution-27-may-2021  : انظر  ( 1  

https://www.gov.il/en/departments/news/mfa-s-comment-on-the-hrc-resolution-27-may-2021


A/HRC/50/21 

3 GE.22-06817 

 ،ضففففففففففرون   ن ت فففففففففف مع  لى جميع األطراف الم نيح ،ع ى هذا الناو ،الل  فففففففففف دنيح الما  ح. و برزا ال لنح
وإعت ممص ي  ،وشفففففدإا ع ى  هميح تلاع  ال لنح مع  سفففففرايد  ،والشفففففهوإ ،وال فففففاايا ،واللهاا الم فففففؤولح

 . ولا ُي  ّو  ي نإ. لى االج ما  سال لنحالاكومح 

من  سفففففففرايد  وإولح ف  ففففففف دن ع ى مشفففففففرو  هذا ال لرير ل    دو ع يه. وقدمت إولح وُ ط  ت ك   -7
 ف   دن ت  يلاا ع ى ال لرير اس  رض ها ال لنح س نايح. ولا تلدم  سرايد  نّإا.

يح في حوان والل ماس ت اونها وسفففففف واصفففففف  ال لنح بذل ك  جهوإها إلشففففففرا  ال فففففف  اا اإلسففففففرايد  -8
ال ماس ت اون مصفر في تمكدنها من    ي فاً الل  ف دنيح الما  ح. وسف واصف   والوصفول  لى  سفرايد  واألني

 الوصول  لى ق ا   ز .

 الوليم وأساليب العمل -ثالثاا  

 ،يحسما فدها اللدس الشفففففففري ،ت ففففففف  ع ال لنح بواليح ال الدو إان  األناضفففففففي الل  ففففففف دنيح الما  ح -9
الدولي اإلن ففففففففففففاني وجميع االن هاكاا وال لاوزاا  وإان   سففففففففففففرايد  في جميع االن هاكاا المزعومح ل لانون  
  ، ووق ت منذ هذا ال انيخ  2021ني ففففففففان/ بري    13المزعومح ل لانون الدولي لالوق اإلن ففففففففان ال ي سففففففففبلت 

سما في  لن  ،وإطالح  مد النزا   وجميع األسففففففففففففبا  اللذنيح الوامنح ونات ال وتراا الم ورن  وعدم االسفففففففففففف لران
 . (2 ن ع ى  ساس الهويح الوطنيح  و اإلثنيح  و ال رييح  و الدينيحال مددز واللمع المنهليا

وقد حصت واليح ال الدو في األسفبا  اللذنيح ال لنح ع ى  ع ات األولويح ل م فاي  ال امح وال ف ي  -10
جميع خيح وال بايناا الهيك يح ال امح ال ي تؤثر في تم ع   لى تاديد األنما  وال فففففففياسفففففففاا والمونوثاا ال اني 

وال ي  إا    ،وفي  سففرايد   ،سما فدها اللدس الشففرييح ،األفراإ سالوق اإلن ففان في األني الل  فف دنيح الما  ح
  لى عدم االس لران وإلى الصرا  الذي طال  مده. 

وصففففففففياا ما سففففففففبلها من للان  اجاا وت السفففففففف ن    تلديماً   ،لما تل  ففففففففيه والي ها وفلاً   ،و جرا ال لنح -11
الالفايو و درهفا من  ليفاا األما الم افد  وكيفانفاتهفا الم نيفح سالوق اإلن ففففففففففففففان.    ال الدو و  صفاا تلصففففففففففففففي

و جرا مشفففففاوناا مع جهاا    ،بب ص دن  لى جنيف و  صح  لى األنإن ،في ن اق تلديمها ،واضففففف   ت ال لنح
ف  ففففففففففف دنيح من  ففففففففففف دن واألنإن ومنظماا  سفففففففففففرايد يح و سمن فدها ممص ون لاكوم ي إولح ف  ،م نيح مخ  لح

ومنظمفاا إوليفح  در حكوميفح. وكل فت ال لنفح  إناو ملموعفح م نوعفح من وجهفاا النظر    ،مع المفدنيالمل  
 سما في  لن الم لوإ  مع منظماا حلوق المر   واألكاإيمددن ومنظماا حلوق ال ل .    ، في مشاوناتها واج ماعاتها 

ل قيام    ،سملرإ تل د ه سالوام  ،ل م  وماا واألإلح سففي فف خدمعًا  لوالي ها م فف وإ لاً وفو نشففاا ال لنح   -12
لم فايدر اللفانون الفدولي و  يفح   وفلفاً   ،سصففففففففففففففون  منهليفح ب  ففففففففففففففلدف  وحلة جميع الم  ومفاا واألإلفح الملم فح

 الم اعد  في جهوإ الم اتلح في الم  لب .

تانذ في االع بان الوام   شفففففففففففكال ال مددز   وف فففففففففففرا ال لنح والي ها ع ى  نها تل  فففففففففففي منها  ن -13
من  سففباسه. ويلري ت ميا   جذنياً   ل صففرا  وسففبباً كًا  ساع بانها مار  ،سما في  لن ال مددز اللن ففاني ،الم دان ح

في ان هاكاا وتلاوزاا حلوق  لًا تا د  جن ففففففففاني في جميع  عمال ال لنح. وسفففففففف دنو ال لنح في عم ها تاقي 

  

  ،ل مزيد من الشففففرح وال وضففففيس ل واليح و  .2و  1الللرتدن   ،30/1-انظر قران مل س حلوق اإلن ففففان إ   ،لالطال  ع ى الواليح الوام ح (2 
-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022  :انظر ان صفففففففففففففاصفففففففففففففاا ال لنح  م احح في الصفففففففففففففلاح الشفففففففففففففبكيح

01/TORs-UN-Independent_ICI_Occupied_Palestinian_Territories.pdf)   سشففففففففففان ال لنح     اوااألسفففففففففف  ح الم ورن
 . (https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/FAQ_COIOPTEJI.pdf : م احح في الصلاح الشبكيح

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/TORs-UN-Independent_ICI_Occupied_Palestinian_Territories.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/TORs-UN-Independent_ICI_Occupied_Palestinian_Territories.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/FAQ_COIOPTEJI.pdf
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لن فففات والرجال والبناا واألوالإ في  عن اللوانق بدن ا  ف فففالً  ،اللنس وع ى ال فففناإلن فففان اللايمح ع ى نو   
 ال م ع سالوق اإلن ان والارياا األساسيح. 

 القانون الواجب التةبيق -راألعاا  

. وتوجه ال لنح  (3 بدنت ال لنح سال لصفففد  في ان صفففاصفففاتها اللانون الواج  ال  بدو الذي سففف نلذه -14
 سشان النلا  اللانونيح ال اليح. االن باه  لى موقلها

 القانون الدولي اإلنساني -ألف 

 مؤق اً  وضفففففف اً   ،سموج  اللانون الدولي اإلن ففففففاني ، ن اح الل األناضففففففي في زمن الار  يشففففففك  -15
 ،ساكا األمر الواقع وال يارم ال فف  ح الخاضفف ح لالح الل من  قامح إول ها  و اسفف  اإ  سففياإتها. و نات ع يه

 .(4  ي حو من  ي نو  في ال صرف في األناضين الار  ال يمكن  ن ي   ب ه  ل الناتج عفإن االح ال

واللوالن ال فففوني الما   يخ ففف ان  ،سما فدها اللدس الشفففرييح و ز  ،واألني الل  ففف دنيح الما  ح -16
الر ا  ع ى. و (5 وهو اح الل ين بو ع يه اللانون الدولي اإلن ففاني  ،حاليا الح الل حر ي من جان   سففرايد 

 (6 سمواقة مل س األمن ع ماً تايط ال لنح  ،2005من اإعات  سففففففففففففففرايد   نها ان ففففففففففففففابت من  ز  في عام 
الففذي اع مففده مؤتمر األطراف    2014كففانون األول/إي ففففففففففففففمبر    17و ففاإلعالن المؤن     ،(7 واللمعيففح ال ففامففح
 ،(8 ار   اتلاييح جنيف الراس ح(اميح في اتلاييح جنيف الم   لح سامايح المدنددن في وقت الالم  اقد  ال فففففففففففففف 

 لى جان  عدم  ،(10 و مواقة للان ال الدو ال فاسلح ،(9 و ال لديا الذي  جرته ال لنح الدوليح ل صف د  األحمر
   األني ساكا ال ففففففي ر   وملاإها  ن  سففففففرايد  ال تزال تا ،وجوإ اسفففففف ن اجاا  اا حليح تبدن عكس  لن

وع ى  ،والم ابر البريح ع ى الادوإ ،ومياهها اإلق يميحها اللوي ع ى ملال ،في جم ح  مون  ،ال ي تمانسفففففففها
وع ى الوثاية الاكوميح الريي فيح مص   إان     ،سما في  لن المياه والوهر ات  ،توفدر الهياك  االسفاسفيح المدنيح
 سل  ال كان الل   دنددن. 

  

 ،ييح الدوليح سشففان قمع جريمح اللصفف  ال نصففري وم ايبح مرتوبدهالااالت. إولح ف  فف دن طرف في اللر  ثالصاً  ،انظر االن صففاصففاا (3 
 في سبع من الم اهداا األساسيح لالوق اإلن ان.فًا عالو  ع ى كونها طر 

 /:https  :م اح في الصفلاح الشفبكيح  ،من اتلاييح جنيف الراس ح  47ع ى الماإ     1958ت  دو عام    ،ال لنح الدوليح ل صف د  األحمر (4 

/ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C471 

2FE71392AFE1C12563CD0042C34A.  
 ،ف و    ،اآلثان اللانونيح الناشفف ح عن تشففددد جدان في األني الل  فف دنيح الما  حانظر    ،سخصففوا ال ففلح الةر يح واللدس الشففرييح (5 

 .78-75الللراا  ،167-166في الصلا دن  ،136الصلاح  ،2004تلانير ماكمح ال دل الدوليح 

 .(2009 1860قران مل س األمن  ،ع ى سبد  المصال ،انظر (6 
 .76/126قران اللمعيح ال امح  ،ع ى سبد  المصال ،انظر (7 
 8) A/69/711-S/2015/1، 8و 4الللرتان  ،المرفو. 
 9) Peter Maurer, “Challenges to international humanitarian law: Israel’s occupation policy”, 

International Review of the Red Cross, vol. 94, No. 888 (Winter 2012), p. 1503–1510, at p. 1508 . 
ملدمح كم او ل وثيلح     A/HRC/29/CRP.4؛ والوثيلح 280-276الللراا   ،A/HRC/12/48الوثيلح   ،ع ى سبد  المصال (10 

A/HRC/29/52 وم اح في الصلاح الشبكيح: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-

sessions/session29/list-reports)،    ؛ والوثيلح 31-25الللرااA/HRC/40/CRP.2     ملدمح كم او ل وثيلح
A/HRC/40/74 وم احح في الصلاح الشبكيح: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-

sessions/session40/list-reports)،    67-59الللراا . 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4712FE71392AFE1C12563CD0042C34A
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4712FE71392AFE1C12563CD0042C34A
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4712FE71392AFE1C12563CD0042C34A
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4712FE71392AFE1C12563CD0042C34A
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4712FE71392AFE1C12563CD0042C34A
http://undocs.org/ar/A/69/711
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/en/A/HRC/29/CRP.4
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session29/list-reports
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session29/list-reports
http://undocs.org/en/A/HRC/40/CRP.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session40/list-reports
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session40/list-reports
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ا ع دها في اتلاييح فإن  سفففففففففرايد  م زمح بواجباا ال ففففففففف  ح اللايمح ساالح الل المنصفففففففففو  ،ولذلن -17
في    ،سمففا في  لففن االتلففاييففح الم   لففح سلواندن و عراف الار  البريففح  ،جنيف الراس ففح واللففانون الففدولي ال رفي
اللانون الدولي اإلن ففاني ع ى الاواإ     ي ففاً . وسفف  بو ال لنح  (11 جميع  ناات األني الل  فف دنيح الما  ح

 .(12 كما ف  ت للان ال الدو ال اسلح ،سرايد الم ص ح ساألعمال ال داييح ال ي تاد  إان   

  ،وتشدإ ال لنح ع ى وجو  اح رام جميع قواعد اللانون الدولي اإلن اني من جان  جميع األطراف  -18
 لن االل زاَم ساح رام مباإئ ال ففففرون  ال  ففففكريح وال مددز سما فدها اللماعاا الل  فففف دنيح الم فففف اح. ويشففففم  

 آلثانها. الالزمح في  ثنات الهلماا وتويياً  وال ناس  واتخا  االح ياطاا

ال يلع ع ى عاتو جميع الدول األطراف في اتلايياا جنيف واج  اح رام  ،و اإلضففففففففافح  لى  لن -19
المشفففف ركح بدن اتلايياا جنيف. ويشففففم   1الماإ    سموج  ،ضففففمان اح رامها  ي ففففاً ب    ،االتلايياا فا فففف 

 . (13 رام االتلايياا من جان   طراف النزا  األنر   لن االل زام ساتخا  تدابدر ل مان اح  

 القانون الدولي ل قوق اإلنسان -ألاء 

سال زامن ُ كد ع ى ن اق واسع ان باق قانون حلوق اإلن ان في حالح نزا  م  س  و اح الل م  س  -20
مالحظفاتهفا   يفرًا  سمفا في  لفن تفاكدفد ال لنفح الم نيفح سالوق اإلن ففففففففففففففان مؤن  ،مع اللفانون الفدولي اإلن ففففففففففففففاني

. وال يؤإي وجوإ حالح نزا  م فف س  و اح الل  لى  علات (14 الخ اميح سشففان ال لرير الدوني الخامس إلسففرايد 
سموقة حكومفح    ع مففاً . وتايط ال لنففح  (15  فففففففففففففففانإولففح مففا من واجفف  الوفففات سففال زامففاتهففا الم   لففح سالوق اإلن 
فإن هذا  ،مع اللانون الدولي لالوق اإلن فففففففانلًا  سفففففففرايد  اللاي   نه ع ى الر ا من  ن سففففففف وكها يظ  م  ففففففف 

وال يلري من ثا ال زاماا ع ى  سففففففففففففففرايدف  في ملفال حلوق    ،اللفانون ال ين بو نانو اإلق يا الوطني ل فدولح
زًا الواق ح نانو  ق يمها الوطني؛ وإن اللانون الدولي لالوق اإلن فان يظ  م مد اإلن فان ييما ي   و سالمناطو  

 .(16 في ثروف مخ  لح ،ساس ب اإ اآلنر ،   ي بو ك  منهما  ،إلن انيعن اللانون الدولي ا
  

  (1992 799و (1990 681و (1979 446و (1969 271و (1967 237قراناا مل س األمن    ،ع ى سففففففففففففففبدفف  المصففال  ،نظر (11 
سخصفوا    .101الللر     ،177الصفلاح    ،اآلثان اللانونيح الناشف ح عن تشفددد جدان في األني الل  ف دنيح الما  ح؛ و(1994 904و

للواعد اللانون دًا فإن  حكام االتلايياا ت  بر تل ففففففففد ،فدهافًا  وع ى الر ا من  ن  سففففففففرايد  لي ففففففففت طر   ،1907اتلايياا الهاي ل ام 
  ،A/HRC/34/38  :؛ والوثيلحhttps://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195  :نظر الصففلاح الشففبكيحالدولي ال رفي  ا

 لى  ن اال م يفاا    ،2004 يفان/مفايو   30في حكا مؤن     ،يفحن صففففففففففففففت الماكمفح ال  يفا اإلسففففففففففففففرايد  ،عالو  ع ى  لفن. و (10الللر  
  1907ال  فففففكريح تللواا الدفا  اإلسفففففرايد يح. في نفس ... تاكمها اتلاييح الهاي الراس ح الم   لح سلواندن و عراف الار  البريح ل ام  

اللانونيح الناشففففففف ح عن تشفففففففددد جدان في مل  ة من اآلثان ا  1949  ل ام اتلاييح جنيف الم   لح سامايح المدنددن وقت الار و  ...
 .(100الللر   ،177-176الصلا دن  ،األني الل   دنيح الما  ح

 .6الللر   ،A/HRC/29/52الوثيلح  ،ع ى سبد  المصال (12 
م اح في الصفففففلاح   ،المشففففف ركح بدن اتلايياا جنيف 1ماإ   ع ى ال  2016ت  دو صفففففاإن في عام    ،األحمرال لنح الدوليح ل صففففف د    (13 

كفففانون   5واإلعالن الفففذي اع مفففده في    ؛https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt1  :الشففففففففففففففبكيفففح
؛ واآلثان اللانونيح الناشففف ح عن تشفففددد 4الللر    ،راف الم  اقد  ال فففاميح في اتلاييح جنيف الراس حمؤتمر األط  2001األول/ إي فففمبر 

 Military and Paramilitary؛ 159-158الللرتدن   ،200-199الصففففففففففففففلا دن    ،جففدان في األني الل  فففففففففففففف دنيففح الما  ففح

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 114–115, para. 220والوثيلح  ؛A/HRC/34/38،   12الللر. 
 14) CCPR/C/ISR/CO/5،   7الللر. 
فإن ان باقها في األني   ،الر ا من نفض  سففففففففففففرايد  ان باق ال زاماتها في ملال حلوق اإلن ففففففففففففان نانو  ناضففففففففففففدها الوطنيح ع ى (15 

في تلانير األمدن ال ام والملوي  ( ال فففففففففامي  ( لالوق  الل  ففففففففف دنيح الما  ح ما ف ل يؤكد ساسففففففففف مران في قراناا اللمعيح ال امح و 
  ؛7الللر     ،A/HRC/8/17و  ؛5الللر     ،A/69/348؛ والوثايو 71/98ن اللمعيح ال امح  قرا  ،ع ى سفففففبد  المصال  ،اإلن فففففان. انظر

 .7الللر   ،A/HRC/34/38و ؛6الللر   ،A/HRC/28/44و ؛6-5الللرتدن  ،A/HRC/12/37و
  .CCPR/C/ISR/5انظر الوثيلح  (16 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt1
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/5
http://undocs.org/ar/A/69/348
http://undocs.org/ar/A/HRC/8/17
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/5
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سالن يلفح ال ي ن صففففففففففففففت  لدهفا ماكمفح ال فدل الدوليفح سشففففففففففففففان ان بفاق اللفانون  ع مفاً وتايط ال لنفح   -21
وال ي قرنا الماكمح   ،الدولي لالوق اإلن فففففففان واللانون الدولي اإلن فففففففاني في األني الل  ففففففف دنيح الما  ح

 ال سفاثر   ،ق اإلن ففففففففففففففان ال ت وقة في حفالفح النزا  الم فففففففففففففف سالامفايفح ال ي توفرهفا اتلفاييفاا حلو سموجبهفا  ن ا
. وتاكدد  ن  سففففرايد  ت ام  ال زاماا في ملال حلوق اإلن ففففان في األني (17 ألحكام الم   لح س دم ال لدداا

  ران في قراناا اللمعيحتاكدد م ر  عنه ساسف م ،ساإلضفافح  لى ان باقها إان   ناضفدها ،الل  ف دنيح الما  ح
  ، ( 21 ومل س حلوق اإلن ففان ،(20 ق اإلن ففانوالملوضففح ال ففاميح لالو  ،(19 وفي تلانير األمدن ال ام (18 ال امح

وما سفففففففبو من للان ال الدو و  صاا تلصفففففففي الالايو سشفففففففان األني  ،(22 وهد اا م اهداا األما الم اد 
 . (23 الل   دنيح الما  ح

تر  ال لنح  ن إولح ف  ففففف دن تشفففففم  ال فففففلح الةر يح  سفففففوات    ،م فففففؤولحوييما ي   و ساللهاا ال -22
وق ا   ز . وتر  ال لنح كذلن  ،وك  اللدس الشفففففرييح ، م المن لح سات  م المن لح جيا( كانت المن لح  لة

ومن ثا فهي اللهح الريي ففيح الم ففؤولح إان     ، ن  سففرايد  ال تزال تا   جميع هذه األناضففي اح الال حر يا
سالنظر  لى الواليح الل ففففففاييح وال ففففففي ر  الل  يح ال ي   ، لى جان  اللوالن ال ففففففوني الما    ،األناضففففففي هذه

وان باق االل زاماا الدوليح ل دولح في ملال حلوق   ،تمانسفففففففهما  سفففففففرايد  بوصفففففففلها سففففففف  ح قايمح ساالح الل
 اإلن ان نانو الادوإ اإلق يميح.

وصفلها ها ب اكومح إولح ف  ف دن  ن تمانس ع دها سف    وتالحة ال لنح  ن األناضفي ال ي يمكن ل -23
مما يشفففففففففك  تادياا ن در  للدنتها ع ى  ،1967جهح م فففففففففؤولح  ناي ما ف  ت تا  ها  سفففففففففرايد  منذ عام 

وإن كان ان فمام إولح ف  ف دن  لى الم اهداا الدوليح لالوق اإلن فان ال  ،تصبدت وثايلها كدولح. ومع  لن
 ل اييح وسي رتها الل  يح.في حدوإ والي ها ال ،فإنه ي   بع م ؤولد ها ،يؤثر في ال زاماا  سرايد 

ت ام  اإلإان  ال ي تلوإها حماس ال زاماا في ملال حلوق اإلن ان ساع بانها   ،وإان  ق ا   ز  -24
من نًا  سف  ح األمر الواقع في ضفوت ممانسف ها وثاية شفبدهح بوثاية الاكومح. وهي ت لاسفا مع  سفرايد  قد

نس ك  منها وثاية م دنح. و موج  الم اهداا ال ي وتما ،إان  الل ا  وع ى سكان  ز    الل  يحال ي ر 
توون سفف  ح األمر الواقع م ففؤولح إوليا عن  ،صففدقت ع دها إولح ف  فف دن واللانون ال رفي لالوق اإلن ففان

 . (24 االن هاكاا ال ي ترتوبها في  ز   و من إان ها

  

 .106-102الللراا  ،178-177الصلا ان  ،جدان في األني الل   دنيح الما  ح اآلثان اللانونيح الناش ح عن تشددد (17 
 لى ال هد الدولي الخاا سالالوق المدنيح   ،72/87و  71/98في إيباجح قرانيها   ، شففففففففففففففانا اللمعيح ال امح  ،ع ى سففففففففففففففبد  المصال (18 

و كدا ا ن هذه الصففففففكو     ،واتلاييح حلوق ال ل  ،وال هد الدولي الخاا سالالوق االق صففففففاإيح واالج ماليح والصلاييح ،وال ففففففياسففففففيح
 سما فدها اللدس الشرييحا. ،الم   لح سالوق اإلن ان يل   ن تا رم في األني الل   دنيح الما  ح

 . 4الللر    ، A/HRC/34/39و   ؛ 6الللر    ، A/HRC/28/44و   ؛ 5الللر     ، A/69/348و   ؛ 3الللر     A/69/347الوثايو  ،   المصال ع ى سبد  (19 
؛  5-4الللرتان   ،A/HRC/28/80و  ؛6-5الللرتان    ،A/HRC/12/37و  ؛7الللر     A/HRC/8/17الوثايو   ،ع ى سففففففففبد  المصال (20 

  .3  الللر  ،A/HRC/37/43والوثيلح 
  ،31/34قراناا المل س     ي فففاً الذي  نشفففا المل س سموجبه للنح ال الدو هذه. انظر    ،30/1-إيباجح اللران إ   ،ع ى سفففبد  المصال (21 

 الديباجح. ،37/37؛ و4الللر   ،37/35؛ و5الديباجح والللر   ،34/30الديباجح؛ و ،31/35؛ و5الديباجح والللر  

 22) CAT/C/ISR/CO/5 ،    و  ؛ 9- 8الللرتفانCCPR/C/ISR/CO/5 ،    و  ؛ 7- 6الللرتفانCEDAW/C/ISR/CO/5 ،    ؛ 13- 12الللرتفان 
  ،CRC/C/OPAC/ISR/CO/1و  ؛3الللر     ،CRC/C/ISR/CO/2-4و  ؛10-9الللرتففففان    ،CERD/C/ISR/CO/17-19و

 .9الللر   ،E/C.12/ISR/CO/4و ؛3الللر   ،CRC/C/OPSC/ISR/CO/1و ؛4الللر  
 .A/HRC/29/52و A/HRC/22/63و A/HRC/12/48الوثايو  ،بد  المصالع ى س (23 
 24) A/HRC/8/17،    و  ؛9و  4الفففففففلفففففففلفففففففرتفففففففانA/HRC/28/45،     و  ؛6الفففففففلفففففففلفففففففرA/HRC/29/52،    ؛17و  12الفففففففلفففففففلفففففففرتفففففففان  

 .50  الللر  ،A/HRC/40/CRP.2و

http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/A/69/348
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/8/17
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/80
http://undocs.org/ar/A/HRC/37/43
https://uhri.ohchr.org/en/document/849552f3-8c9c-4e4a-b5a5-6a3c3ab5f063
http://undocs.org/en/CCPR/C/ISR/CO/5
https://uhri.ohchr.org/en/document/508ad08c-d9d2-48dd-b5ce-d86c7a5c8590
https://undocs.org/en/CERD/C/ISR/CO/17-19
http://undocs.org/ar/CRC/C/ISR/CO/2
http://undocs.org/en/CRC/C/OPAC/ISR/CO/1
http://undocs.org/en/CRC/C/OPSC/ISR/CO/1
http://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
http://undocs.org/ar/A/HRC/8/17
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/45
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
http://undocs.org/ar/A/HRC/40/CRP.2
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 يالقانون الجيائي الدول -ج م 

 ، الفدولي ع ى الناو المافدإ في الم فاهفداا الفدوليفح المن بلفحت بو ال لنفح  حكفام اللفانون اللنفايي   -25
واللانون الدولي ال رفي. وينص نظام نوما األسففاسففي ع ى  ،ونظام نوما األسففاسففي ل ماكمح اللناييح الدوليح

ي األما الم اد  ع يه في  وي كس تصففففففففديو    بيح الدول األع ففففففففات ف  ، نكان ملصفففففففف ح لم ظا هذه اللرايا
. وفي الافاالا ال ي ي بدن فدهفا (25 ف هفذه اللرايا الوفامف  سموجف  اللفانون الفدولي ال رفيت ري  مرح فح الحلفح

ت بو ال لنح  نكان اللرايا المنصفففففففوا ع دها في نظام نوما   ، ن الماكمح اللناييح الدوليح  در مخ صفففففففح
 األساسي ما إامت ت كس اللانون الدولي ال رفي.

 التقارير الواردة -خامساا  

سما فدها   ، ت لت ال لنح عد   الف من هذه ال لانير   ، اسفف لاسح  لى إعو  عامح  لى تلديا تلانير ك ابيح  - 26
  شففكاو  فرإيح و ال اا و ياناا ت ناول ملموعح واسفف ح من األسففبا  األسففاسففيح الوامنح ونات ال وتراا الم ورن 

ومن   ،واسفع من المواقع اللةراييح . وقد ونإا هذه الم  وماا من طيفوعدم االسف لران وإطالح  مد الصفرا 
وهو ما يؤكد ل لنح الن اق ال المي  ، فراإ ومنظماا من مخ  ة ق اعاا المل مع والخ فياا ال ففففففففففياسففففففففففيح

 للميع الم  وماا الوانإ .رًا ل واق  النزا . وقد حلظت ال لنح هذه ال لانير وهي تلري اس  راضا م  م

لصننادرة اما سننبق من ألعثاو اامم المت دة تقي م السننتيتاجاو والتوانن او ا -سادساا  
ال قننائق ولجننان الت قيق المعي ننم ألنال ننالنم و ير الن  من  ي نناو   لتقصننننننننني

 المت دة اامم

لد  اضفف العها ب لديا اسفف ن اجاا وتوصففياا ما سففبو من للان ال الدو و  صاا  ،حدإا ال لنح -27
م فاي  شفام ح   ،من هد اا األما الم اد   و درها  ،واإلجراتاا الخاصفح ،هدااوهد اا الم ا  ،تلصفي الالايو

رًا  تندنو في صففففميا م ظا ال وصففففياا. ونكزا ال لنح ع ى الن ايج وال وصففففياا ال ي ت صفففف  اتصففففاال مباشفففف 
  ساألسبا  األساسيح الوامنح ونات ال وتراا الم ورن  وعدم االس لران وإطالح  مد الصرا  في الدول الم نيح.

 لى الوا الهاي  من الم فاي  ال ي ت ناولها  رًا  نظ   ، ا ال لرير لي فت شفام ح والمواضفيع الم ف  رضفح في هذ  - 28
مخ  ة الهد اا. ويلدم ال لرير في الملام األول لماح عامح عن الملموعح الواسف ح من االن هاكاا وال لاوزاا 

ياا  اا  ح ال ففاحلح من االسفف ن اجاا وال وصفف ال ي تندنو في ق   الصففرا . بدد  ن ال لنح تالحة  ن األ  بي 
ولذلن فإن ال لرير ي كس هذا الواقع.  ،الصففففففف ح ساألسفففففففبا  األسفففففففاسفففففففيح الوامنح كانت موجهح ناو  سفففففففرايد 

 ع ى ال اسع  در الم وافل ل صرا  وع ى حقيلح اح الل إولح لألنر .رًا واع برا ال لنح هذه النل ح مؤش

 ألما في ال  قوانين وأاراف الحتالل ال ربي   ، اف ال رب ادم احترام قوانين وأار  -ساألعاا  

 احتالل إلى اابد -ألف 

 إناو   ،2018في عام   ،شفففهدا اللولح الصالصح من االسففف  راي الدوني الشفففام  الم   و سإسفففرايد  -29
توصفففيح قدم ها فراإ  الدول األع فففات في مصفففلوفح ال وصفففياا  240توصفففياا من  صففف     110 كصر من  

  

سما   ،ني الل  ففف دنيح الما  حقب ت إولح ف  ففف دن الواليح الل فففاييح ل ماكمح اللناييح الدوليح ع ى اللرايا المزعومح المرتوبح في األ (25 
  ما  سرايد  ف ي ت إولح طرفا. .2014حزيران/يونيه  13من نًا اع با ،فدها اللدس الشرييح
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ووقة ال وسففففففففع   ،سما في  لن توصففففففففياا سشففففففففان  نهات االح الل  ،(26 انون الدولي اإلن ففففففففانيالم صفففففففف ح سالل
ال سفففففففيما ييما ي   و  ،ووقة سفففففففياسفففففففح االح لاز اإلإاني  ،وإنهات عم ياا اإلنالت الل فففففففري  ،االسففففففف ي اني
س رق منهفا نفع الاصفففففففففففففففان عن  ز  وال ففففففففففففففمفاح   ،ملروضفففففففففففففففح ع ى حريفح ال نلف ونفع اللدوإ ال  ،سفاألطلفال
سما   ،وإلةات اللواندن والممانسفاا ال ي تمدز ضفد الل  ف دنددن  ،دنددن سالوصفول  لى موانإها ال بيعيحل ل  ف 

 .  (27 في  لن ال لرقح الم   لح ب خصيص طرق لمرون اإلسرايد ددن إون سواها

قرا  ،وإعفففففا مل س األمن -30 في    ،( 1967  242نه  في  سفففففاإلجمفففففا   الصفففففاني/   22الم خفففففذ    تشففففففففففففففرين 
  ،  اللواا الم فف اح اإلسففرايد يح من ااألناضففي ال ي اح   ها في الصففرا  األندرا ان ففاا لى  ،1967 نوفمبر
لا ت ففففففففع   ،مع مباإئ مدصاق األما الم اد . وع ى الر ا من  لن  ن هذا االن ففففففففاا  سففففففففيكون م للاً دًا مؤك

  سادث ي  ففففففنى ل شفففففف   الل  فففففف دني ال م ع ساله في تلرير المصففففففدر. وقد وصفففففة  ،للالح الدًا  سففففففرايد  ح
الوضفع سانه  1967ما  ح منذ عام الملرن الخاا الم ني ساالح حلوق اإلن فان في األناضفي الل  ف دنيح ال

ومع   ،اإلسفرايد ي مؤق اع ى  ن اللانون الدولي يشف ر  بوضفوح  ن يكون االح الل إًا مشفد  ،اح الل  لى األبد
 . (28  لن فمن  در المرجس  ن تنهي  سرايد  االح الل إون تدن  إولي من و

كان الملصففففوإ من اتلاقاا  وسفففف و الشففففرو  في عم يح تل ففففي  لى  برام م اهد    ،وفي ال  فففف دناا -31
 فلح الةر يح وق ا   ال شفكد  سف  ح ف  ف دنيح ان لاليح  اتيح والمل س المن خ ... ل ل  ف دنددن في ال ،سفالم
يح ع ى  سففففاس قراني مل س  وتؤإي  لى ت ففففويح نهاييح مبن   ،لمرح ح ان لاليح ال ت  د  الخمس سففففنواا ، ز 
المل ففمح في اتلاقاا  وسفف و  ،وكان من الملرن ت فف يا كام  األناضففي (ا. 1973  338و ( 1967  242ن األم

قط:   كامالً   دن. ولا تنلذ هذه االتلاقاا تنلدذاً  لى الل  ففففففففف دند   تدنيلياً  ت ففففففففف يماً  ، لى المناطو  لة و ات وجيا
  سالمراكز الا فريح في المن ل دن  ايط تماماً ل فلح الةر يح وت في المايح من ا 60ال ي تشفم    ،فالمن لح جيا

 بدنما ي  مر توسع الم  وطناا الم زايد.   ، ال تزال تات ال ي ر  اإلسرايد يح الوام ح   ،  لة و ات وتلص  بدنها 

 لسكان المدنييننقل ا -ألاء 

المن لح جيا من  ثب ت الن ايج وال وصفففففياا ال فففففاسلح  ن  سفففففرايد  تواصففففف  بنات الم ففففف وطناا في  -32
وت فففمس سإنشفففات بؤن اسففف ي انيح في جميع  ناات ال فففلح   ،وفي اللدس الشفففرييح ،األني الل  ففف دنيح الما  ح

الةر يح في  نالل مباشفففففر سال زاماتها سموج  قواندن االح الل الار ي. وقد  كد مل س األمن في قراناته  ن 
سما فدها  ،م فف وطناا في األني الل  فف دنيح الما  حال ففياسففح والممانسففاا اإلسففرايد يح الم مص ح في  قامح ال

صفانناا سموج  اللانون الدولي وعقبح نيي فيح كًا وتشفك  اان ها ،ليس لها  ي شفرليح قانونيح ،حاللدس الشفريي 
 .(29  مام ال الم

وعري سال لصفد  حالح   2017ل لرير صفدن عن الملوي ال فامي لالوق اإلن فان في عام  وفلاً و  -33
من  لياا مل س    ،2016و 2009في الل ر  ما بدن عامي   ،ياا الملدمح  لى جميع األطرافتنلدذ ال وصفففففففففف 

حلوق اإلن ففففففففان  اا الصفففففففف ح وهد اا م اهداا األما الم اد  والملوضففففففففيح واألمدن ال ام في تلانيرها  لى 
إ  وجو  ،في المايح من جميع ال وصفففياا 10 و   ،توصفففيح 93فلد تناول ما ملموعه  ،مل س حلوق اإلن فففان

. وقد تبدن  ن  سفففرايد  لا تنلذ  ي (30 الشفففرييحسما فدها اللدس   ،م ففف وطناا اإلسفففرايد يح في ال فففلح الةر يحال

  

 . https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILindex.aspx :انظر (26 
  .A/HRC/38/15انظر الوثيلح  (27 
  .A/HRC/49/87انظر الوثيلح  (28 
 .(2016 2334و (1979 446انظر قراني مل س األمن  (29 
 30) A/HRC/35/19،  35و 5الللرتان. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILindex.aspx
http://undocs.org/ar/A/HRC/38/15
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/87
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
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قدم ا( الملوي  (   ،2017. ومنذ عام (31 توصففففففففيح  81وعدإها    ،توصففففففففيح من ال وصففففففففياا الموجهح  لدها
 .(32 دنال امي  ( تلانير م ورن  عن اس مران توسع الم  وطناا وتزايد عدإ الم  وطن 

وهو منظمح جام ح ل  فف  اا الما يح ل م فف وطناا في األني الل  فف دنيح   ،لمل س ايشففعا وفلاً و  -34
يعيشففون في المن لح جيا في ال ففلح الةر يح  ساسفف صنات اللدس الشففرييح( نًا م فف وط 491 923كان  ،الما  ح

وي وقع   . 2021م من الم فففففففففففففف وطندن اللفدإ في عفا 15 890مع وصففففففففففففففول   ،2022في كفانون الصفاني/ينفاير  
صففففففففف  عدإ الم ففففففففف وطندن في ال فففففففففلح الةر يح  ساسففففففففف صنات اللدس الشفففففففففرييح( في نهايح مل س ايشفففففففففعا  ن ي 

في المايح في حلا ال كان ع ى مد  ال لد الماضي   43بزياإ  قدنها    ، لى نصة م دون ن مح  2022 عام
ل لهاز المركزي لإلحصففففففففففففات   وفلاً . و (33 في المايح في  سففففففففففففرايد  11ملاننح بزياإ  ن ففففففففففففب ها   ،( 148  985  

 3 188 387ب غ  2022فإن  جمالي عدإ ال فففففكان الل  ففففف دنددن في ال فففففلح الةر يح في عام  ،دنيالل  ففففف 
 . ( 34  في المايح   1,2سم دل نمو قدنه   ، ن مح 

و كفد مل س األمن واللمعيفح ال فامفح واألمدن ال فام والملوي  ( ال فففففففففففففففامي  ( جمي ها من جفديفد  -35
وفي   ، سما فدها اللدس الشففرييح   ، اإلسففرايد يح في األني الل  فف دنيح الما  ح ل م فف وطناا   الصففبةح  در اللانونيح 
 ن سياسح االس ي ان ت  اني مع ال زام  سرايد  سموج     ي اً . وتالحة ال لنح (35 اللوالن ال وني الما  

  ، در مباشر   و   مباشر   سصون     ، فإن ييام س  ح اح الل   ، من اتلاييح جنيف الراس ح. وعالو  ع ى  لن   49الماإ   
 بنل   جزات من سكانها المدنددن  لى األناضي ال ي تا  ها يشك  جريمح حر  سموج  نظام نوما األساسي.  

 سير ااامال العدائ م -ج م 

وإعت  ،عاللت ال ديد من ال وصفففففياا ال ي اسففففف  رضففففف ها ال لنح م فففففالح سفففففدر األعمال ال داييح -36
ج  اللانون الدولي اإلن فففففففاني. ون صفففففففت  لياا ال الدو ال فففففففاسلح زاماتها سمو جميع األطراف  لى ال لدد سال  

 لى  ن   ،2014و 2009سما فدها ت ن الم نيح بنزاعي  ز  ل امي  ،ال ي  نشفففففففففففففاها مل س حلوق اإلن فففففففففففففان
ان هاكاا مباإئ اللانون الدولي اإلن ففففففففاني األسففففففففاسففففففففيح الم مص ح في ال مددز وال ناسفففففففف  واتخا  االح ياطاا  

ا ال ي تشففففنها اللواا ال  ففففكريح اإلسففففرايد يح واللماعاا الل  فففف دنيح الم فففف اح ومن  ثان ح في الهلماالالزم
ن صففت للنح ال الدو  ،. وعالو  ع ى  لن(36 ت ن الهلماا ان هاكاا ن ما تصفف   لى م فف و  جرايا الار 

   ج  ت   ثنات ال و  لى  ن ال و يكاا اإلسففففففففرايد يح السفففففففف هداف المباني ال ففففففففكنيح   2014في نزا   ز  ل ام  
 . (37 الن ات واألطلال عرضح ل موا واإلصاسح سلدن  كبر مما كانوا ع يه  ثنات النزاعاا الم  اح ال اسلح

 لى  نه يل    2008ون صفففت الب صح الريي ح الم ففف و  ل لصفففي الالايو في بدت حانون في عام   -37
 لو  مع المدنددن يل   ن توضففففع في سفففف  مال ال توفدر الامايح لشفففف    ز  ام صاال ل لانون الدولي و ن عواق  ا 

 . ( 38  صميا عم يح صنع اللران ال  كري اإلسرايد ي واألنش ح ال  كريح اإلسرايد يح في األني الل   دنيح الما  ح 

  

 .35الللر   ،المرجع نل ه (31 
 .9و 6و 3الللراا  ،A/HRC/49/85والوثيلح  ،11للر  ال ،A/HRC/34/39ع ى سبد  المصال الوثيلح  (32 
 . (  سال ةح ال بريح   =http://www.myesha.org.il/?CategoryID=335&ArticleID=10249&dbsAuthToken  : انظر  (33 

  .https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population :انظر (34 
  ،A/HRC/34/38؛ والوثيلح  70/89ران اللمعيح ال امح  ؛ وق(2016 2334و  (1980 465قرانا مل س األمن    ،ع ى سبد  المصال (35 

 .51الللر   ،A/HRC/49/85؛ والوثيلح 73و 15و 14الللراا 
 .A/HRC/29/52و A/HRC/12/48انظر الوثيل دن  (36 
 37) A/HRC/29/CRP.4،   الوثيلح   ي اً انظر  .244الللرA/HRC/46/63،  13  الللر.  
 38) A/HRC/9/26،   75الللر. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/85
http://www.myesha.org.il/?CategoryID=335&ArticleID=10249&dbsAuthToken=
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/CRP.4
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/9/26
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اللانون الدولي   كامالً   وكانت ال وصففففففففففففيح الريي ففففففففففففيح هي وجو   ن تا رم جميع األطراف اح راماً  -38
. (39 سما في  لن المباإئ الريي ففففيح ل  مددز وال ناسفففف  واالح يا  ،لالوق اإلن ففففاناإلن ففففاني واللانون الدولي 

سان    2009 وصففففففت س صح األما الم اد  ل لصففففففي الالايو سشففففففان النزا  في  ز  في عام  ،وعالو  ع ى  لن
ن و   ،د  الموحد  لألفراإ ال  فففكريدن واألمنددنتشفففر   سفففرايد  في اسففف  راي قواعد االشففف با  وطرايو ال شفففة

 ففففففففففف لدد من نبر  ال لنح الدوليح ل صففففففففففف د  األحمر والملوضفففففففففففيح و درهما من الهد اا والخبرات ومنظماا  ت 
المل مع المدني  وي الدنايح سالموضففففففو  من  ج  ضففففففمان ام صال اللانون الدولي اإلن ففففففاني واللانون الدولي 

 2018م نيح ساح لاجاا عام . و وصت للنح ال الدو الدوليح الم  ل ح ال(40 لالوق اإلن ان في هذا الصدإ
و ن   ،في األني الل  فف دنيح الما  ح سان تم نع حكومح  سففرايد  عن اسفف خدام اللو  الل اكح في حو المدنددن

 عندما يشفك  الشفخص الم ف هدف ،ت فمن عدم سفماح قواعد االشف با  ساسف خدام اللو  الل اكح  ال كا   ندر
وحظر ت ن اللواعد اسففففف هداف األشفففففخاا ع ى  ،عمال ال داتل ايا   و يشفففففان  مباشفففففر  في   كًا وشفففففي دًا  تهدي 

 . (41 وليس ع ى  ساس س وكها ، ساس ان مايها الل  ي  و المزعوم  لى  ي ملموعح

ما صففدن من اسفف ن اجاا ملاإها  ن اللماعاا الل  فف دنيح الم فف اح شففنت   ي ففاً وتالحة ال لنح   -39
ما  سفلر عن ق   وجرح مدنددن  سفرايد ددن وإلااق    ،اا صفانونيح عشفواييح ع ى مدن و  داا  سفرايد يحهلم

 ضفففففران ج فففففيمح ساألليان المدنيح. و وصفففففت س صح األما الم اد  ل لصفففففي الالايو سشفففففان النزا  في  ز  في  
ال سففففففففيما  ،اإلن ففففففففاني ساح رام اللانون الدولينًا سان ت  هد اللماعاا الل  فففففففف دنيح الم فففففففف اح فو  2009 عام

. و وصففت كذلن سان  (42 مدنيح اإلسففرايد يحالمدنددن اإلسففرايد ددن واألليان ال سال دول عن شففن الهلماا ع ى
ت خذ هذه اللماعاا جميع ال دابدر الوقاييح الممكنح عم يا ل لن   لااق األ   سالمدنددن الل  فففف دنددن  ثنات  

ح لقياإتها  الل  فف دنيح ت  يماا واضففاح  لى قواا األمن الخاضفف و ان تصففدن ال فف  ح   ،(43 األعمال ال داييح
   جرات تالدو سفففففففففففففريع وم ففففففففففففف ل  في جميع االإعاتاا الم   لح سام صال م ايدر حلوق اإلن فففففففففففففان و ن تول

 .(44 سان هاكاا ج يمح لالوق اإلن ان من جان  قواا األمن الخاض ح ل ي رتها

سفففففففففف  اا األمر الواقع في  ز  واللماعاا  2014كما إعت للنح ال الدو في نزا   ز  في عام  -40
س رق منها  نهات جميع الهلماا ع ى  ،دز وال ناسف  واالح يا ل  ف دنيح الم ف اح  لى اح رام مباإئ ال مد ال

ن  ن تنشففففر الرع  بدن  ووقة جميع األعمال ال ي يمك ،المدنددن اإلسففففرايد ددن واألليان المدنيح اإلسففففرايد يح
انو ن اق الل فات واسف  صفال ال  ذي  واتخا  تدابدر لمنع عم ياا اإلعدام ن ،ال فكان المدنددن في  سفرايد 

 .(45 م ام ح اللاسيح والال ن انيح والمهدنحوال

وونإا م ها تلانير  ،2021واندل ت األعمال ال داييح الم فف اح مر   نر  في  ز  في  يان/مايو  -41
فإن  ،ران ال ديد من األنما  المذكون   عاله. وكما  شففففففانا  ليه الملوضففففففح ال ففففففاميح لالوق اإلن ففففففانعن تو

ال صف دد نلا عن اح لاجاا ع ى طرإ األسفر الل  ف دنيح الوشفين من منازلها في حي الشفيخ جراح لصفالس 
اسففففف  مال  سفففففرايد     وع ى ،وع ى اللدوإ الملروضفففففح ،ما زاإ من حد  ال وتراا اللوميح وال رييح  ،م ففففف وطندن

اجاا من اللدس الشفففرييح اللو  ضفففد الل  ففف دنددن في اللدس الشفففرييح نالل شفففهر نم فففان. وام دا االح ل

  

 39) A/HRC/29/52،   83الللر. 
 40) A/HRC/12/48،   1972الللر. 
 41) A/HRC/40/CRP.2،   793الللر. 
 42) A/HRC/12/48،   1973الللر. 
 .1973الللر   ،المرجع نل ه (43 
 .1974الللر   ،المرجع نل ه (44 
 45) A/HRC/29/52،   88الللر. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/40/CRP.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
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 ن اإلنلاق الواضفففس    ي فففاً . و كرا الملوضفففح ال فففاميح (46  لى كام  األني الل  ففف دنيح الما  ح وإسفففرايد 
ييما ي   و سام صال  سففففففففرايد  مباإئ في ال الو من  ن األهداف هي  هداف ع ففففففففكريح يصدر شففففففففوا   جديح  

سان اللماعاا الم ففففف اح    ي فففففاً . و فاإا  (47  فففففانيال مددز وال ناسففففف  واالح يا  سموج  اللانون الدولي اإلن 
قد ق  ت وجرحت مدنددن    ،سشففففففففففنها هلماا عشففففففففففواييح في ان ها  ل لانون الدولي اإلن ففففففففففاني ،الل  فففففففففف دنيح

عن مل   عدإ من   ي ففففففففففاً وقد توون م ففففففففففؤولح  ،ن المدنيحج ففففففففففيمح ساألليانًا   سففففففففففرايد ددن و لالت  ضففففففففففرا
 .(48 س ب  الصوانيخ ال ي لا تب غ  هدافها ،المن بدنها ن ات و طل ،الل   دنددن في  ز 

 انتهاكاو وتجاوزاو ال قوق الضرديم والجماع م -ثامياا  

 التمييز والتجزئم الجغراف م والجتماع م والس اس م -ألف 

وال و الا  ،والهياك  األسفاسفيح ل م ف وطناا ،تلانير سفاسلح  ن م   باا تصفانيس ال نل اسف ن لت  -42
الذين يظ  جزت كبدر منها    ،يش ال تزال تشففففك  جزتا من الايا  الدوميح ل ل  فففف دنددنال ل   ونلا  ،ال  ففففكريح

ال يزال اللدان  . و (49 م زولدن عن س  فففها الب ض في اللدس الشفففرييح و قيح ال فففلح الةر يح و ز  وإسفففرايد 
مح ال دل  ع ى الر ا من  ن ماك ،يلصفففففف  الل  فففففف دنددن في ال ففففففلح الةر يح عن اللدس الشففففففرييح وإسففففففرايد 

من حلوق الل  فف دنددن الذين يعيشففون في األني ال ي تا  ها إًا عدرًا  ن د كًا  ا  نه ين هن ان هاالدوليح  كر 
 لى  ن  2009شففففففان النزا  في  ز  في عام . ون صففففففت س صح األما الم اد  ل لصففففففي الالايو س (50  سففففففرايد 

لراميح  لى تالدو األهداف  الاصففففففان سمنزلح علا  جماعي يندنو في سفففففف  فففففف ح م صفففففف ح من ال ففففففياسففففففاا ا
سما في  لن عزل ق ا   ز    ،الل  فففففف دنيح الما  ح كك  ال ففففففياسففففففيح اإلسففففففرايد يح ييما ي صفففففف  سةز  واألني

 . (51 وفص ه تدنيليا عن ال لح الةر يح

في المايح من جميع  9 لى  ن   2017انا الملوضح ال اميح لالوق اإلن ان في تلريرها ل ام و ش -43
وتبّدن  ن توصففففففيح  ،توصففففففيح  لى  سففففففرايد  78عه  ح ت   و ساريح ال نل . ووجه ما ملمو ال وصففففففياا ال ففففففاسل

  اا  واحد  فلط سشفففففففان حريح ال نل  بدن  ز  وال فففففففلح الةر يح قد نلذا جزييا. ووجهت توصفففففففد ان  لى سففففففف 
  والاصفففففففففففففففان  ،. و فالنظر  لى االح الل الم فففففففففففففف مر(52 ولا ي بدن  ن  يفا منهمفا قفد نلفذ  ،األمر الواقع في  ز 

 ،والهلماا الم ورن  وتدمدر الهياك  األسفففاسفففيح الادويح  ،عاما 15إي واالج ماعي الم واصففف  منذ االق صفففا
 حرجح ع ى حريح تنل  األفراإ والب ايع ع ى حد سوات.إًا ال يزال ال كان في  ز  يواجهون قدو 

  

 46) A/HRC/49/83،   3الللر. 
 .9الللر   ،المرجع نل ه (47 
 .11الللر   ،المرجع نل ه (48 
 49) A/HRC/35/19،  44و 43الللرتان. 
 50) CCPR/C/ISR/CO/5،  اآلثفان اللفانونيفح النفاشفففففففففففففف فح عن تشففففففففففففففددفد جفدان في األني الل  فففففففففففففف دنيفح الما  فح ؛ و15و  14الللرتفان،  

 .137الللر   ،194-193 الصلا ان
 51) A/HRC/12/48 ،    كما اع بر الملرن الخاا الم ني ساالح حلوق اإلن ففان في األناضففي الل  فف دنيح الما  ح    . 1879- 1877الللراا

 ، A/HRC/34/36  ا جمالياً  والملوي  ( ال ففامي  ( لالوق اإلن ففان  ن الاصففان الملروي ع ى  ز  يشففك  اعلاساً   1967منذ عام 
  . ( 16و   15الللرتفان   ، A/HRC/49/83و   ؛ 7الللر     ، A/HRC/46/63و   ؛ A/HRC/44/60و   ؛ 4الللر     ، A/HRC/37/38و   ؛ 36الللر   
  :الم اح في الصلاح الشبكيح ،موقة ال لنح الدوليح ل ص د  األحمر  ي اً انظر 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm.  
 52) A/HRC/35/19،  44-41الللراا. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/49/83
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/5
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/36
http://undocs.org/ar/A/HRC/37/38
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/60
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/83
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
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اإلن ففففففان في   وتالحة ال لنح  ن الن ايج وال وصففففففياا تشففففففم  الشففففففوا   الم   لح سان هاكاا حلوق  -44
 ،في ن يها  ،تمدِّّزق لها  زات عد  قواندن  سفرايد  نل فها. وقد  عر ت للنح الل فات ع ى ال مددز ال نصفري عن 

ييما  ،وتنشففل فوانق بدنها ،ضففد المواطندن ال ر  في  سففرايد  والل  فف دنددن في األني الل  فف دنيح الما  ح
اصففففففففففول اإلعاناا االج ماليح واالق صففففففففففاإيح  و الاو في  ي   و ساال ها المدنيح  و الامايح اللانونيح  و ال

الدولح  -األثر ال مددزي ل لانون األسفففففففاسفففففففي: ا سفففففففرايد     عن ق لها  زات  ي فففففففاً . و عر ت  (53 والم ويحاألني 
وحصت  سفففففرايد  ع ى مراج ح   ،ع ى الشففففف    در الدهوإي في  سفففففرايد   (ا2018  اللوميح ل شففففف   الدهوإي 
.  (54 كال ال مددز ال نصري ه م ماشيا مع االتلاييح الدوليح ل ل ات ع ى جميع  شاللانون األساسي بهدف ج  
 سرايد  الم اوا  في الم ام ح للميع األشخاا الموجوإين في األناضي الخاض ح   و وصت كذلن سان تول 

نح الم نيح  تاكدد هذه ال وصفففيح عندما  عر ت ال لرًا  . وقد  عدد مؤن(55 ل فففي رتها الل  يح والمشفففمولدن بوالي ها
 لى تلاقا ال مددز     ن يؤإي ،في ن يها  ،الذي يمكن ،ال مدو  زات اللانون األسفاسفيسالوق اإلن فان عن ق لها 

 .(56 المنهلي والهيك ي اللايا ضد  در الدهوإ في  سرايد 

 شاطرتها  ياه ال لنح  ،ما  عر ت عنه ال لنح الم نيح سالوق اإلن ان من ق و  ي اً وتالحة ال لنح  -45
 زات م ام ح ال فففففكان الدهوإ م ام ح تخ  ة عن م ام ح   ،ق صفففففاإيح واالج ماليح والصلاييحالم نيح سالالوق اال

بنظفام قفانوني ثالثي   ،في  طفانهفا اللفانوني الما ي ،وإزات تم ففففففففففففففن  سففففففففففففففرايدف   ، در الدهوإ في جوانف  عفد 
والمواطن   ،لمواطن اإلسفففرايد ي الدهوإيالم ففف وياا يلرق في الالوق والاالح المدنيح والامايح اللانونيح بدن ا

قانونيح  نظماً   ي فففففاً . وت بو  سفففففرايد  (57 والل  ففففف دني المقيا في اللدس الشفففففرييح ،الل  ففففف دني في  سفففففرايد 
موقلها اللاي   ن اللانون الدولي لالوق اإلن ان ال ين بو نانو   مخ  لح في ال لح الةر يح: ف  ى الر ا من

من قواندنها الما يح ع ى الم ففف وطندن اإلسفففرايد ددن في ال فففلح  رًا تا كبد رايد  جز ت بو  سففف  ،الادوإ اإلق يميح
 ال ي ،بدنما يخ فع الل  ف دندون ل لانون ال  فكري اإلسفرايد ي. ويخ  ة الوضفع في اللدس الشفرييح  ،الةر يح

 ن سفكانها ع ى الر ا من   ،تخ فع منذ ضفمها المزعوم من قب   سفرايد  ل نظام اللانوني الما ي اإلسفرايد ي
   دنددن  در مؤه دن ل اصول ع ى اللن يح اإلسرايد يح.الل 

    ان/  10وتالحة ال لنح تلديد ال م  سلانون المواطنح والدنول  لى  سرايد   األمر المؤقت( في   -46
وهو قانون  ثان ق و ال لنح الم نيح سالوق اإلن فففففففففان  زات   ،ى الر ا من هذه ال وصفففففففففيااع  ،2022مانس 
ل  فففف دنددن الذين يعيشففففون في  لمواطندن اإلسففففرايد ددن من الاو في لّا شففففم  األسففففر  مع  زواجها الحرمان ا

ناقض صففان  مع  . وياتي هذا اللانون في ت (58 ال ففلح الةر يح  و  ز  والمقيمدن الدايمدن في اللدس الشففرييح
. وقد  عر ت ال لنح (59 الذي نص ع ى حو اك  يهوإيا في االسففف لران في  سفففرايد   ،( 1950  قانون ال وإ  

الم نيح سالالوق االق صففاإيح واالج ماليح والصلاييح عن ق لها ألن اللانون ي ففع الن ففات الل  فف دنياا الالتي 
حدث   ،د  ع ى وضع  زواجهن في موقة ضعيفي وقة حلهن في اإلقامح في اللدس الشرييح  و في  سراي 

 . (60 قد ُيلبرن ع ى البلات في عالقاا مؤ يح

  

 53) CERD/C/ISR/CO/17-19،   15الللر. 
 .14–13الللرتان  ،المرجع نل ه (54 
 .16  الللر  ،المرجع نل ه (55 
 56) CCPR/C/ISR/CO/5،   10الللر. 
 57) CCPR/C/ISR/CO/4،   و ؛7الللرE/C.12/ISR/CO/4،  17و 16الللرتان. 
 .45و 44الللرتان  ،CCPR/C/ISR/CO/5و ،21الللر   ،CCPR/C/ISR/CO/4ع ى سبد  المصال  (58 
 . (سال بريح  https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lsr_622751.pdf :انظر (59 

 60) E/C.12/ISR/CO/4،   40الللر. 

http://undocs.org/ar/CERD/C/ISR/CO/17
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/5
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/5
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lsr_622751.pdf
http://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
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تاثدر مباشفففففففر ع ى   ي فففففففاً لهاا الم نيح ال لنح سان اللدوإ الملروضفففففففح ع ى ال نل  لها ةت الو ب  -47
  في  ز   ال لزيح ال فففياسفففيح ل مل مع الل  ففف دني. والحظت س صح األما الم اد  ل لصفففي الالايو سشفففان النزا 

الل  ففففففف دنيح وال اكا  ن اللهوإ المنهليح ال ي تبذلها  سفففففففرايد  ل رق ح ال م ياا الديملراطيح    2009في عام 
وليس  ق ها اع لال الممص دن ال فياسفددن المن خبدن و ع فات من الاكومح وم ايبح سفكان  ز  س فب  ما  ،فدها

 ،قد ُتوجت سشففففففففففن هلماا ع ى مبانث حكوميح  ثنات الهلوم ع ى  ز   ،منها لاماسمًا  ت  بره  سففففففففففرايد  إع
ا واإلجراتاا  ثر ت الب صح  ن لهذه ال ففففففياسففففففاوع ى ن س هذه المباني مبنى المل س ال شففففففري ي. واسفففففف ن ل

 . (61 تراكمي يل   اح ماالا ال وام  ال ياسي واالق صاإي بدن ق ا   ز  وال لح الةر يح  س د مناالً 

سان اسففففف مران االنل فففففام ال فففففياسفففففي بدن ف س وحماس له  ثر   ي فففففاً و ب ةت اللهاا الم نيح ال لنح   -48
. (62 سصففففففرف النظر عن االح الل ،اسالوق اإلن ففففففان الخاصففففففح بهسفففففف بي ع ى تم ع الل  فففففف دنددن الوام  

و ع ن نييس  . 2006وتالحة ال لنح عدم  جرات ان خاساا نياسفففففيح  و تشفففففريعيح في إولح ف  ففففف دن منذ عام 
 لى  ج   در م فففمى س فففب    2021إولح ف  ففف دن  نجات االن خاساا الرياسفففيح وال شفففريعيح الملرن  في عام  

رييح سال صففففففويت. بدد  ن ال لنح ُ ب ةت سانه كان من ل  فففففف دنددن في اللدس الشفففففف نفض  سففففففرايد  ال ففففففماح ل 
 الممكن ضمان مشانكح الل   دنددن في اللدس الشرييح بوساي   نر .

 المستوطياو وايف المستوطيين -ألاء 

سما في  لن  ،نلذا ال فف  اا اإلسففرايد يح مشففانيع أياك   سففاسففيح كبر  ل ي ففدر تنل  الم فف وطندن -49
ما ي رق  سخ ون  حلها في    ، واصفف  تلددد تنل  الل  فف دنددن في ال ففلح الةر يحومع  لن ي  ،رق اللانبيحال 

  فبدنما ت وسع الم  وطناا   ، . وعالو  ع ى  لن ( 63  حريح ال نل  والاصول ع ى الخدماا والوصول  لى سب  العيش 
   ى الل   دنددن يكون من الم  اد  ع اإ يك  ، وي   يع الم  وطنون اإلسرايد دون تشددد مبان في األناضي الما  ح 

 . (64 الاصول ع ى تصانيس بنات في المن لح جيا س ب   نظمح تل يا المناطو وال خ يط ال مددزيح

في مالحظاتها الخ اميح سشفففان ال لرير    ، عر ت ال لنح الم نيح سالوق اإلن فففان ،وفي ال فففياق  اته -50
الا عنة الم ففف وطندن وشفففدته في ال فففنواا  ياإ  الوبدر  في حاعن ق لها  زات الز  ،الدوني الخامس إلسفففرايد 

سلهاا فاع ح  ب ةت   ي فففففففففففففاً . واج م ت ال لنح  (65 األندر  وتون  قواا األمن اإلسفففففففففففففرايد يح في هذا ال نة
 و كدا  ،نالل ال ام الماضففففففففي  ،من حدث الاد  وال واتر  ،سادو  زياإ  مصدر  ل ل و في عنة الم فففففففف وطندن

تلح عنه يؤجلان ال نة في األني الل  ففففف دنيح الما  ح. وشفففففدإ  ال نة وان دام الم فففففاهذه اللهاا  ن هذا 
من و األما الم اد  الخاا ل م يح ال الم في الشرق األوسط والممص  الشخصي لألمدن ال ام لد  منظمح  

   ان/ 22 لى مل س األمن في  في  حاط ه اإلعالميح ال ي قدمها  ،ال ارير الل   دنيح وال   ح الل   دنيح
ع ى  ن ال نة الدومي م ففففففف مر ع ى الر ا   ،( 2016  2334سشفففففففان تنلدذ قران مل س األمن   2022مانس 

سمففا   ،من إعو  مل س األمن في  لففن اللران  لى اتخففا  ن واا فونيففح لمنع جميع  عمففال ال نة سففالمففدنددن
 .(66 لزاز وال دمدر لى جان  جميع  عمال االس   ،في  لن جميع  عمال اإلنها 

  

 61) A/HRC/12/48،   1879الللر. 
 .9الللر   ،CEDAW/C/PSE/CO/1  المصال ع ى سبد (62 
 63) A/HRC/46/65،   و ،13الللرA/HRC/49/85،   10الللر. 
  ،ام ظا المخ  اا ال ي يلدمها الل  فففففففففف دندون ل بنات في المن لح جيا ال تاظى سالموافلحا   ،الشففففففففففؤون اإلن ففففففففففانيح مك   تن ففففففففففدو (64 

  .2021حزيران/يونيه  22 ،2021 يان/مايو  –كانون الصاني/يناير   ،اإلن انيح النشر 
 65) CCPR/C/ISR/CO/5، 24  ر اللل. 
-_https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing  :انظر الصففففففففففففففلافففح الشففففففففففففففبكيفففح (66 

_22_march_2022_2334.pdf.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSE/CO/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/65
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/85
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/5
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_22_march_2022_2334.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_22_march_2022_2334.pdf
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 انتهاكاو ال قوق القتصاديم والجتماع م والثقاف م   -ج م 

تؤكفد ال لنفح األهميفح الافاسففففففففففففففمفح ل الوق   ،لمبفد  عفدم قفاب يفح جميع حلوق اإلن ففففففففففففففان ل  لزيفح  وفلفاً  -51
نما  سما  عر ت عنه  لياا حلوق اإلن ففففففان من ق و  زات    ع ماً االق صففففففاإيح واالج ماليح والصلاييح. وتايط  

سما في  لن االن هاكاا المنهليح الناجمح عن قواندن    ،ح الةر يحاألني وال فففكن في ال فففلان ها  الاو في 
وهدم المنازل   ،ومصففففففففاإن  األناضففففففففي والموانإ ال بيعيح  ،وسففففففففياسففففففففاا ال خ يط وال نظيا ال مراني ال مددزيح

 لياا لالوق   . وقد  عر ت عد (67 ل وتوسيع الم  وطناا  لى جان  تلددد ال ن   ،واإلنالت الل ري  ،المنهلي
سما في  لن طرإ هذه اللماعاا إون   ،ن فففففففففففففان عن ق لها سشفففففففففففففان حالح جماعاا البدو إان   سفففففففففففففرايد اإل

. و عر ت ال لنح الم نيح سالالوق االج ماليح  (68 مشفاوناا ومادوإيح فرا حصفولها ع ى المنافع األسفاسفيح
من  سفففففاا ال خ يط وال نظيا ال مراني زات ما ي رت  ع ى قواندن وسفففففياواالق صفففففاإيح والصلاييح عن انشفففففةالها  

في   1كما ي  فس من تخصفيص  ق  من    ، ثر تمددزي ع ى الل  ف دنددن وجماعاا البدو في ال فلح الةر يح
في المايح من األناضفي في اللدس الشفرييح لبنات أياك   سفاسفيح    13المايح من األناضفي في المن لح جيا و

 .  (69 ل ل   دنددن

  ،سما في  لن ن و  األنابد  واآلسان والخزاناا  ،يحاسفففففففيح ل مياه الل  ففففففف دن وتدمدر الهياك  األسففففففف  -52
 مون ج  ت ال ففففففكان في    ،ومصففففففاإن  موانإ المياه ال بيعيح وال ففففففي ر  ع دها  ،والارمان من ترانيص البنات

ب لانير ملاإها  ن  ع ماً ل لنح . وتايط ا(70 ال فففلح الةر يح م رضفففدن ساقصفففى قدن لخ ر شفففس المياه الشفففديد
وهي كميح تلوق الموصففى  ،من المياه يوميا ل لرإ الواحدرًا ل    320دن ياصفف ون ع ى لم فف وطندن اإلسففرايد د ا
رًا ل    75في حدن ياصففففففففففففف  الل  ففففففففففففف دندون في المن ل دن  لة و ات ع ى ما ي راوح بدن   ،ل ر 100 ي  ،سه
ل لرإ رًا  ل    50و 30ح بدن  ع ى مفا ي راو   دون في المن لفح جياوالل  فففففففففففففف دن   ،ل ر ل لرإ الواحفد في الدوم 100و

. و عر ت ال لنح الم نيح سالالوق االق صفففففففففففففاإيح واالج ماليح والصلاييح عن ق لها  زات  ثر (71 الواحد في الدوم
االح الل اإلسففففرايد ي وسففففياسففففح االسفففف ي ان اإلسففففرايد يح وتدمدرها ل هياك  األسففففاسففففيح الل  فففف دنيح ل مياه ع ى 

وهو ما ت رت  ع يه عواق    ،من حدث الاصففففول ع ى المياه ،لما  حلل  فففف دنددن في األني الل  فففف دنيح اا
 . (72 صايح ونيمح

وحذنا األما الم اد  من  ن  ز  م رضفففففففففح لخ ر  ن تصفففففففففبس ا در صفففففففففالاح ل عيشا س فففففففففب   -53
االح الل والاصففففففففففان البري االن هاكاا الل ففففففففففيمح ل الوق االق صففففففففففاإيح واالج ماليح والصلاييح الناجمح عن 

. وفي (73 ورن  ال ي إمرا الهياك  األسففاسففيح الادويحي الم فف مر ال وي  األمد والهلماا الم  واللوي والبار 
ملاننح   ،كان ما يلر  من شفففخصفففدن من ك  نم فففح  شفففخاا ي انون ان دام األمن الةذايي  ، 2021عام 

  

الوثفففففففايو  ان (67  المصفففففففال  سففففففففففففففبدففففففف   ع ى  والوثيلفففففففح 22-18الللراا    ،A/HRC/40/73و  ؛A/HRC/12/48و  ؛A/76/433ظر  ؛ 
A/HRC/49/85،  49-5الللراا. 

 68) E/C.12/ISR/CO/4،  21-20الللرتان.  
  .50الللر   ،المرجع نل ه (69 
 .E/C.12/ISR/CO/4و A/HRC/40/73 نظر ع ى سبد  المصال الوثيل دن  (70 
 – كانون الصاني/يناير   ، النشففر  اإلن ففانيح  ، االل  فف دندون يكافاون ل وصففول  لى المياه في  ون األنإنا  ، مك   تن ففدو الشففؤون اإلن ففانيح  (71 

 .2021حزيران/يونيه  22 ،2021 يان/مايو 
  .46الللر   ،E/C.12/ISR/CO/4لوثيلح ا (72 
ا ز  س د عشففففففر    ،ما الم اد  الل ري في األني الل  فففففف دنيح الما  ح؛ وفريو األ17الللر     A/HRC/40/74  ،ع ى سففففففبد  المصال (73 

االندات    ،؛ ووكالح األما الم اد  إل اثح وتشفففففففففففةد  الالج دن الل  ففففففففففف دنددن في الشفففففففففففرق األإنى  األونروا(2017تموز/يوليه  ،ما عوا
 .9الصلاح  ،2022كانون الصاني/يناير  ،ا2022 ،ال انئ لألني الل   دنيح الما  ح

http://undocs.org/ar/A/76/433
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/40/73
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/85
http://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/A/HRC/40/73
http://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
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ح في الماي   3,59 ن يرتلع م دل الللر  لى  . ومن الم وقع(74 2018سم دل شففخص من ك  نم ففح في عام 
في المايح في   53س د  ن كان ي فففففففففففاوي  ،2021ن يلح ل هلماا ال ي وق ت في  يان/مايو   2021في عام 
. وُ ب غ عن ن ففبح  ع ى في صففلوف  (76 2021في المايح في عام   2,50. و  غ م دل الب الح (75 2017عام 

صففففففول ع ى عم  را والاواجز االج ماليح ال ي تاول إون الافي المايح( س ففففففب  ق ح الل 68,6  الن ففففففات 
سم دل يب غ  ،سففففنح 29سففففنح و  15ح في الشففففبا  الم راوحح  عمانها بدن  منظا. وتؤثر الب الح سصففففلح ناصفففف 

 .(77 في المايح 8,71م وس ه 

 ، ال داييح الم ورن وقد شدإا عد   لياا تاس ح لألما الم اد  ع ى  ن اس مران الاصان واألعمال   -54
قد  عاق الوصفففول   ،حيح والارمان من ال ففف ع والخدماا األسفففاسفففي ع ى ناو  إ   لى تدمدر الهياك  األسفففاسففف 

. وقد عانى نظام الرعايح (78  لى المياه ومرافو الصفففففففففففرف الصفففففففففففاي وإلى نظام الرعايح الصفففففففففففايح في  ز 
ا ال بيح األسفففففاسفففففيح واألإويح والموثلدن في الم داصفففففًا في الهياك  األسفففففاسفففففيح ونلدًا  شفففففدي نًا الصفففففايح إما

اا سان ما يلر  من نصففففة األإويح األسففففاسففففيح في  ز  اسففففُ نلد سالوام  في لملرن الخ. و فاإ ا(79 ال بددن
 . (80 2018تشرين األول/ ك و ر  

 اإلخالء القسرل والتشريد -دال 

. وي ففف مر هدم المباني ال ي (81 ي بهدم المنازل واإلنالت الل فففر رًا  م ففف مدًا  يواجه الل  ففف دندون تهدي  -55
وقد  ب ةت   ،سما فدها اللدس الشففرييح ،دنيح الما  حالل ففري في األني الل  فف الل  فف دندون واإلنالت    يم وها

تشفرين   30 لى   2020تشفرين الصاني/نوفمبر   1عنه الملوضفح ال فاميح لالوق اإلن فان ع ى مد  الل ر  من 
والمبففاني الممولففح من   ،يففاا الهففدم واإلنالت الل ففففففففففففففري في المنففازل. وقففد  ثرا عم (82 2021األول/ ك و ر  

. وقد (83 والمدانس  ،ومنشفتا الصفرف الصفاي والنظافح الصفايح  ،داا اإلن فانيحمانادن ال ي تلدم الم فاعال
ُوصففففة الهدم ال لابي لمنازل عايالا الل  فففف دنددن الذين تبدن  و ُزعا  نها شففففنوا هلماا ضففففد  سففففرايد ددن  

. ويلدن (84 ألطلالشفففففففك  من  شفففففففكال ال لا  اللماعي الذي يؤثر سلدن  در م ناسففففففف  في الن فففففففات واسانه 
  ،ساإلشففان  ع ى ناو ناا في نظر ال لنح األثر الذي تادثه عم ياا الهدم واالع لاالا هذه ع ى األطلال 

ل لصففففففي الالايو   وهي م ففففففالح  شففففففان  لدها عدإ من اللهاا الم نيح و ب غ عنها ك  من س صح األما الم اد 
ر ح األطلال  ا الملرن الخاا ييما ي   و ب ل. وتالحة ال لنح سل و اسفففففف ن اجا(85 والملرن الخاا  ( 2009  

  

ااسففف  راي االح ياجاا    ،في األني الل  ففف دنيح الما  حواللريو الل ري ل  م  اإلن فففاني   ،انظر مك   تن فففدو الشفففؤون اإلن فففانيح (74 
-https://www.un.org/unispal/document/thousands-of-palestiniansو  ؛2021كانون األول/إي فففففمبر   ،اإلن فففففانيحا

face-food-insecurity-amid-escalating-conflict-wfp-infographic/.  
 .14الصلاح  ،ا2022 ،االندات ال انئ لألني الل   دنيح الما  ح ،األونروا (75 
 .14و 6الصلا ان  ،المرجع نل ه (76 
 .14الصلاح  ،المرجع نل ه (77 
  ،A/HRC/40/74و ؛55-53الللراا  ،A/HRC/40/73و  ؛1335-1217الللراا    ،A/HRC/12/48  ،ع ى سففففففففففففففبدفف  المصففال (78 

 .194-150الللراا  ،A/HRC/40/CRP.2و ؛100الللر  
   . 58الللر     ، E/C.12/ISR/CO/4و   ، 161- 160الللرتان   ، A/HRC/40/CRP.2و   ؛ 100الللر    A/HRC/40/74  ، ع ى سبد  المصال  (79 
 80) A/HRC/40/73،   9الللر.  
 .25-24الللرتان  ،A/HRC/49/85 ،ع ى سبد  المصال (81 
 82) A/HRC/49/85،  25و 24الللرتان. 
 .27–24الللراا  ،المرجع نل ه (83 
 84) A/HRC/49/83،   17الللر. 
 85) A/HRC/12/48،   و ؛1282الللرA/HRC/47/57،  23-21الللراا. 

https://www.un.org/unispal/document/thousands-of-palestinians-face-food-insecurity-amid-escalating-conflict-wfp-infographic/
https://www.un.org/unispal/document/thousands-of-palestinians-face-food-insecurity-amid-escalating-conflict-wfp-infographic/
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
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http://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
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الصففففدمح ال ي عاناها والدوها   ي ففففاً وهي  حدا  تادي   ،المؤلمح في ال رإ و ثر هدم المنازل ع ى األطلال
 . (86 وقد تؤثر في األجيال اللاإمح ،شريدسالل   من نالل تلر  ها الخاصح في ان زا  الم ويح وال  

 ي  الهجماو الى ال يز المدن - اء 

الحظففت ال لنففح سل و تزايففد الهلمففاا ع ى المففداف دن عن حلوق اإلن فففففففففففففففان ومنظمففاا المل مع  -56
المدني الداعدن  لى حمايح حلوق اإلن فففففففان والم فففففففاتلح في األني الل  ففففففف دنيح الما  ح وإسفففففففرايد  واللهوإ 

 إلسكاتها.المبذولح 

د ي سفففت منظماا ف  ففف دنيح صفففنة وزير الدفا  اإلسفففراي  ،2021تشفففرين األول/ ك و ر   19وفي  -57
ل لبهح الشفف بيح ل ارير عًا الوق اإلن ففان ومنظماا ف  فف دنيح  ن ففانيح بوصففلها منظماا  نهابيح تشففك   نا ل

ل و ب صففريس الملوضففح ال ففاميح س  ع ماً . وتايط ال لنح (87 ف  فف دن وت  لى تمويال يخدم  نشفف ح ت ن المنظمح
ال لنح    و عر ت  ،با   ام فففح ال  سفففاس لها من الصفففاحلالوق اإلن فففان سان قران ال صفففنيف اسففف ند  لى  سففف 

. كما اسفُ هدف فراإ  المداف دن عن حلوق اإلن فان ساتهاماا (88 الم نيح سالوق اإلن فان عن شفوا   مماث ح
حكمت ماكمح ع فكريح  سفرايد يح ع ى الماامي  ،2022  ان/مانس   10ساالنتبا  سمنظماا  نهابيح. وفي 
م همح  ياه سانه ع فو في اللبهح   ،اموني سال فلن  ن  ح  شفهر إون مااكمحاللرن في الل  ف دني صفالح ال

 ع ى األمن. رًا الش بيح ل ارير ف   دن ويشك  ن 

المدني يارم الل  ف دنددن من   و كد ال ديد من اللهاا الم نيح ل لنح  ن  سفكاا  صفواا المل مع -58
 لى ضمان حلوق اإلن ان األساسيح الخاصح بها.   حد ال ب  الل د ح الم بقيح لالن صاف والدعو  في ال  ي   

سال لانير ال ي تلدد سان ال فففف  ح الل  فففف دنيح وسفففف  اا األمر الواقع في    ي ففففاً   ع ماً وتايط ال لنح   -59
. و فاإا الملوضففففففح ال ففففففاميح  (89 ادز المدني وم ال  الم ففففففاتلح ز  ت خذ  جراتاا تل ص سلدن كبدر من ال

ُق     ،الم روف سان لاإه ل  فففف  ح الل  فففف دنيح ،هو نزان بناا ،م انضففففاً   اً ماني برل لالوق اإلن ففففان سان مرشففففااً 
. ووثلت الملوضففففح (90 نالل عم يح اع لال قامت بها قواا األمن الل  فففف دنيح ،2021حزيران/يونيه    24في 

  ع ى االح لاجااإًا سففففف  مال قواا األمن الل  ففففف دنيح اللو   در ال فففففرونيح  و  در الم ناسفففففبح ن ال فففففاميح ا
شنها في المدن الوبر  في ال لح الةر يح ف   دندون م البون سالم اتلح عن وفا  ال دد بناا ال  ميح ال ي 
. ووثلت (91   و ساالح لاجاات   منها تهماً  40واجه   ،م ظاهرا 75وال ي اعُ ل  في سففياقها   ،و  ةددر القياإ 

. (92 الملوضففففيح ال ففففاميح تون  الشففففرطح في حاالا اع لال ت  ففففلي لمن لدين ل فففف  اا األمر الواقع في  ز 
 نبات عن عم ياا  عدام نانو ن اق الل ففات ألفراإ يشفف به في ات اونهاا مع جهاز المخابراا    ي ففاً وونإا 
 . (93 اإلسرايد ي

  

 86) A/HRC/47/57،   22الللر.  
 ،ل باو  واإلنمات  ومركز بي ففان  ،ومؤسفف ففح الاو ،الم نيح هي مؤسفف ففح ال ففمدر لرعايح األسففدر وحلوق اإلن ففانالمنظماا ال ففت   (87 

واتااإ للان المر   الل  ففففففففف دنيح. انظر الصفففففففففلاح    ،واتااإ للان ال م  الزناعي  ،ف  ففففففففف دن –والمنظمح الدوليح ل دفا  عن األطلال  
  .https://nbctf.mod.gov.il/en/Pages/211021EN.aspx :الشبكيح

 88) A/HRC/49/25،   و ،36الللرCCPR/C/ISR/CO/5،   18الللر. 
 89) A/HRC/49/25،   و ،43الللرA/HRC/49/83،  36-33الللراا. 
 90) A/HRC/49/83،   34الللر. 
 .35الللر   ،المرجع نل ه (91 
 .36الللر   ،المرجع نل ه (92 
 93) A/HRC/29/CRP.4،  502-490الللراا. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/57
https://nbctf.mod.gov.il/en/Pages/211021EN.aspx
http://undocs.org/ar/A/HRC/49/25
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 لازها من قب  اللواا اإلسفففففففرايد يح في األني واح  ،سمن فدها األطلال  ،وم فففففففايلح الل  ففففففف دنددن -60
ي يعيش فدها الناس. وتالحة ال لنح  الل  ففف دنيح الما  ح ال يمكن  ال  ن ي فففهما في تةذيح البد ح اللمعيح ال  

 .(94 ما  عر  عنه الملرن الخاا من فز   زات عدإ األطلال الما لزين وثروف اع لالها

 العيف ألاليساء والبياو -واو 

ال لانير  ن الن فات والبناا ما زلن ي  رضفن لإلفرا  في اسف  مال اللو  واالع دات من جان     كدا -61
سما في  لن االع دات البدني والنل ففففففي وال لظي وال ارس اللن ففففففي    ،والم فففففف وطندنقواا األمن اإلسففففففرايد يح 
ع دات ع دهن من  . وُ ب غ عن م فففففففففايلح الن فففففففففات والل ياا الل  ففففففففف دنياا واال(95 وان هاكاا حلهن في الايا 

ن جان   فراإ قواا األمن اإلسففففففففففففرايد يح في األني الل  فففففففففففف دنيح الما  ح عند نلا  ال ل يش وفي ال ريو م
عن وقو   عمال عنة جن في وجن فاني في سفياق االح لاز و ثنات   ي فاً . وُ ب غ  (96 المدنسفح وال م  وإلدهما

 ى ال مددز ضفففففد المر   سان تول   سفففففرايد  ام صال  و وصفففففت ال لنح الم نيح سالل فففففات ع ،(97 المداهماا ال د يح
والالوق المنصفففففففففوا ع دها في اتلاييح ممانسفففففففففح المداهماا ال د يح ضفففففففففماناا اإلجراتاا اللانونيح الواجبح 

. وتشفففدر ال لانير  لى  ن الن فففات والل ياا ي ففف هدفن ع ى (98 الل فففات ع ى جميع  شفففكال ال مددز ضفففد المر   
سما في  لن عندما يكون  فراإ األسففففر     ،في ال ففففلح الةر يح  ن ع ى منازلهنناو ناا بهلماا الم فففف وطند 

 . (99 الذكون  ايبدن  

 المساءلمادم  -تاسعاا  

تناولت ال ديد من االسفففففففف ن اجاا وال وصففففففففياا الصففففففففاإن  عن هد اا األما الم اد  م ففففففففالح عدم  -62
اللانون الدولي لالوق اإلن فففففففففان.   الم فففففففففاتلح عن ان هاكاا اللانون الدولي اإلن فففففففففاني وان هاكاا وتلاوزاا
 لى  ن   ،2009–2008في الل ر   ،ون صففففففففففت س صح األما الم اد  ل لصففففففففففي الالايو سشففففففففففان النزا  في  ز 

عناصرها  ترتوبهاالمالحلح الل اييح ييما ي   و ساألف ال ال ي   ،وعند االق  ات  ، سرايد  تم نع عن ال الدو
. ون صفت  (100 ن در  ل لانون الدولي اإلن فاني ولالوق اإلن فان  و  طراف ثالصح وتؤإي  لى وقو  ان هاكاا

 سففرايد  إلجرات تاقيلاا جاإ  س ريلح ماايد  وم فف ل ح  الب صح  لى وجوإ شففكو  ن در  حول مد  اسفف  داإ 
 ن النظام اللايا ين وي في جوهره    ي ففففففففففاً ع ى ناو ما ي   به اللانون الدولي. ون ا الب صح   ،وفونيح وف الح
 .(101 ص تمددزيح تل   ال  ي  لى تالدو ال دالح ل  اايا الل   دنددن صعبًا ل ةايحع ى نصاي 

عن ق لهفا من  ن اإلفالا من  2014و في النزا  الفذي إان في  ز  في عفام  و عر فت للنفح ال الد  -63
إلن فففان ال لا  ي فففوإ في ك  الااالا الم   لح سان هاكاا اللانون الدولي اإلن فففاني واللانون الدولي لالوق ا

  

 94) A/HRC/47/57،   23الللر. 
 95) CEDAW/C/ISR/CO/6،   الوثيلح   ي اً انظر  .30الللرA/HRC/46/63،  21-19و 17الللراا.  
 96) CEDAW/C/ISR/CO/6،   30الللر. 
 97) A/HRC/12/48،    و  ؛1927و  ،1707و  ،112الفففففففففلفففففففففلفففففففففرااA/HRC/29/CRP.4،  ؛523و  347-344لفففففففففراا  الفففففففففلففففففففف  

الوثيلفح     ي ففففففففففففففاً انظر    .42الللر    ،A/HRC/49/83و  ؛59الللر     ،A/HRC/46/63و  ؛54الللر     ،A/HRC/35/30/Add.1و
CEDAW/C/ISR/CO/6،   30الللر.  

 98) CEDAW/C/ISR/CO/6،   31الللر. 
 99) A/76/433،     و  ؛13الللرA/HRC/12/48،    و  ؛(1384الللر      713الااشففففففففففففيحA/HRC/35/30/Add.1،  ؛67-66 الللرتان  

 .31و 30الللرتان  ،CEDAW/C/ISR/CO/6و ؛11الللر   ،A/HRC/46/63و
 100) A/HRC/12/48،   1940الللر. 
 .1961الللر   ،المرجع نل ه (101 
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ؤسفففة  واسففف ن لت  ن  سفففرايد  يل  ع دها الل ع مع اسفففل ها الم  ،ال ي يزعا  ن اللواا اإلسفففرايد يح انتوب ها
  ي فففاً ب    ،ساع بان  لن وسفففد ح ال ل الدو ال دالح ل  فففاايا فا ففف   ،الاديثا في ملال مااسفففبح المخاللدن
 ن ال فففففففف  اا الل  فففففففف دنيح   ي ففففففففاً و . واسفففففففف ن لت للنح ال الد (102 لولالح ال ففففففففماناا الالزمح ل دم ال وران

ني واللانون الدولي لالوق  تلاع ففففففت ساسفففففف مران عن ضففففففمان تلديا مرتوبي ان هاكاا اللانون الدولي اإلن ففففففا
و ن عدم وجوإ تدابدر إلقامح الدعاو  اللناييح ع ى اللنا  المزعومدن يصدر الشفففن في   ،اإلن فففان  لى ال دالح

. ون صفففففففت  لى  ن  لياا الم فففففففاتلح  (103 ى تالدو الم فففففففاتلحمد  حرا ال ففففففف  ح الل  ففففففف دنيح الم  ن ع 
ايد   و اللهاا اللاع ح الل  ففففففف دنيح انتوب ها سففففففف وون  الشفففففففام ح والل الح عن االن هاكاا ال ي يزعا  ن  سفففففففر 

عاماًل حاسففففففمًا نيي ففففففيًا في تلند  الل  فففففف دنددن واإلسففففففرايد ددن جولح  نر  من األعمال ال داييح وتصففففففاعد  
 .(104 الدولي في الم  لب ان هاكاا اللانون 

 لى االسفففففف ن اجاا الم   لح س دم الم ففففففاتلح ال ي ونإا في تلرير الملوي   ي ففففففاً وتشففففففدر ال لنح   -64
سما  ،عن تنلدذ ال وصفففياا ال فففاسلح سشفففان األني الل  ففف دنيح الما  ح  2017ال فففامي لالوق اإلن فففان ل ام 

االن هاكاا المرتوبح في    نع عن الم ففاتلح ع ىفدها اللدس الشففرييح. وتبدن ل ملوي ال ففامي  ن  سففرايد  تم
ني الل  فففففف دنيح الما  ح س ففففففب  نوعدن من النلايص هما: الاواجز الماإيح والماليح واللانونيح واإلجراييح  األ

وال لاعس عن   ،ع ى ال لوت  لى الل فففففففففات ،ال سفففففففففيما المقيمدن منها في  ز   ،ال ي تلدِّّد قدن  الل  ففففففففف دنددن
يح ال لوت  لى الل فففففففففففات  كبر ملال . ويلدد ال لرير سان الم فففففففففففاتلح وإمكان (105 إعاتااال الدو في جميع اال

في المايح من  90في المايح من ال وصففففففياا. وتبدن  ن  27حدث تناول ه  ،مواضففففففي ي شففففففم ه االسفففففف  راي
  في المايح من ال وصفياا الموجهح  لى ال ف  اا 82ال وصفياا الموجهح  لى  سفرايد  لا تنلذ. كما تبدن  ن 

 .  (106 الل   دنيح لا تنلذ

قدم األمدن ال ام والملوي  (  ،2017ر الملوي ال ففامي لالوق اإلن ففان ل ام ومنذ صففدون تلري  -65
 ال ففامي  ( تاديصاا من ظمح سشففان عدم ال لدم في تنلدذ ال وصففياا الصففاإن  عن للنح ال الدو سشففان نزا   ز  

  اتلح في م ف مر  الم صف ح ب لاعس جميع األطراف عن الم ف . وقد  برزا هذه ال لانير الشفوا   ال ( 107  2014ل ام  
 . (108 وتلاعس قواا األمن اإلسرايد يح عن  لن نانو ن اق األعمال ال داييح ،سياق سدر األعمال ال داييح

الوانإ في تلريرهففا    ،وال يزال تلديا الب صففح الريي ففح الم فففففففففففففف و  ل لصففففففففففففففي الالففايو في بدففت حففانون  -66
عشففففففواييًا ع ى المناطو المدنيح في  م م ففففففاتلح الذين ي  لون صففففففوانيخ الل ففففففام : ف دصففففففايااً  ،2007 ل ام

قد   ،وكذلن عدم الم فاتلح عن ويياا المدنددن الناجمح عن األنشف ح ال  فكريح اإلسفرايد يح في  ز  ، سفرايد 
كصدر  كمفا هي الافال في  نافات    ،وثلفاففح اإلفالا من ال لفا   ،ولفدا ثلفاففح اإلفالا من ال لفا  لفد  اللفانبدن

. وكرنا الملوضففح ال ففاميح لالوق اإلن ففان  (109 تولد المزيد من ان هاكاا حلوق اإلن ففان ، نر  من ال الا
الذي  ،مشففففدر   لى  ن منا  اإلفالا من ال لا  ،2022هذا الموقة في تلريرها الصففففاإن في شففففبا /فبراير  

م  حراز  ي تلدم يذكر في عم ياا . و شانا كذلن  لى عد(110 ال يزال قايماً  ،ترعاه جميع اللهاا الم ؤولح
  

 102) A/HRC/29/52،   76الللر. 
 .80الللر   ،المرجع نل ه (103 
 .81الللر   ،المرجع نل ه (104 
 105) A/HRC/35/19،   عن الوثيلح   ي اً  نلالً   - 18الللرA/71/364،   40الللر.)  
 .14الللر   ،المرجع نل ه (106 
 107) A/HRC/37/41،    و  ؛17-9الففلففلففرااA/HRC/40/43،    و  ؛13-4الففلففلففرااA/HRC/43/21،    ؛19و  15و  14الففلففلففراا  

  .10-5الللراا  ،A/HRC/46/22و
 108) A/HRC/37/41،     و  ؛45الللرA/HRC/40/43،  و  ؛52ر   الللA/HRC/43/21،     و  ؛45الللرA/HRC/46/22،    46الللر.  
 109) A/HRC/5/20،   19الللر. 
 110) A/HRC/49/25،   4الللر. 
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وهو   ،ال الدو والملاضفففا  الم   لح سان هاكاا ُيزعا  ن الب ض منها ي وإ عهده  لى  كصر من علد من الزمن
ما يصدر الشففففن حول اسفففف  داإ ال فففف  اا اإلسففففرايد يح والل  فففف دنيح لالضفففف ال  ع ى الناو الواج  سمااسففففبح  

 .  (111 االن هاكااعى  نها م ؤولون عن ت ن األشخاا المد  

 لى ما ي ففففففففوإ من  فالا من ال لا  ع ى ال نة سالمر  . فلد  فاإا    ي ففففففففاً وتشففففففففدر ال لنح سل و  -67
عن تنلدذ قراني مل س حلوق اإلن ففان   2021في تلريرها ال ففنوي ل ام  ،الملوضففح ال ففاميح لالوق اإلن ففان

يشفففكالن عقباا كاإات تاول إون منع    إ ال ففف  اا والنظا اللانونيحسان االح الل وت د  ،1/ 12-وإ  1/ 9-إ 
ال سففففيما في    ، عمال ال نة ال ي ترتوبها جميع األطراف الم ففففؤولح في حو الن ففففات والبناا والم ايبح ع دها

 . (112 اللدس الشرييح وفي المن لح جيا

 التقي م -ااشراا  

ة بدن  سفففرايد   ل صففف دد الراسع في  عمال ال ن للد  نشفففا مل س حلوق اإلن فففان ال لنح في  علا  ا -68
ل ت  ع ى م فففففففف وياا ال نة بدن قواا األمن  . 2008واللماعاا الل  فففففففف دنيح الم فففففففف اح منذ عام  وإ  سففففففففُ

تشفففففدإ ال لنح ع ى  ن االح الل الم ففففف مر   ،اإلسفففففرايد يح واللماعاا الل  ففففف دنيح الم ففففف اح الم مركز  في  ز 
.  جوهرياً   مرتب ان انتباطاً   عاماً  15ل  فففففففففلح الةر يح واللدس الشفففففففففرييح والاصفففففففففان الملروي ع ى  ز  منذ 

عن ال وتراا   2021نشففففففففففففففا صففففففففففففففرا  عفام    ،2014يفح ال ي وق فت في  ز  عفام  وع ى  ران األعمفال ال فداي 
الااصففف ح بدن الل  ففف دنددن واإلسفففرايد ددن في ال فففلح الةر يح واللدس الشفففرييح. و شفففانا الملوضفففح ال فففاميح  

 الم لوإ  في   ان/  ،ن في إونته ال اسفففففف ح واألن  دنفي بيانها  مام مل س حلوق اإلن ففففففا ،لالوق اإلن ففففففان
 لى  ن عدإ الل  ففففففففف دنددن الذين ق   ها قواا األمن اإلسفففففففففرايد يح قد ت فففففففففاعة ثال  مراا   ،2022مانس 

وإلى ت ففلد  زياإ  كبدر  في عدإ األطلال الل  فف دنددن الما لزين  ،ملاننح سالل ر  المشففمولح سال لرير ال ففابو
هلماا   ي ففاً ق ت  . وو (113 في حدن اسفف مر توسففع الم فف وطناا  ،لما لزين اإلإانيدنوعدإ ا  ،لد   سففرايد 

 .2022ع ى المدنددن اإلسرايد ددن من قب  ف   دنددن في  واي  عام 

و ذا السننتعراا لسننتيتاجاو وتوانن او ال او اامم المت دة و ي اتها السنناألقم يشننير بو ننو   -69
يظل أسننناسننن ا    ،مع قراراو مجلس اامنماا  الى ن و يتضق تما  ،إلى أن إنهاء احتالل إسنننرائيل لضرا ننني

نهاء دورة العيف المسنننننتمرة  وقد أبلغت جهاو معي م فلسنننننةيي م وإسنننننرائيل م اللجيم أل ن ما  دا حالم  إل 
احتالل دائم  و المسنن لم المشننترلم الوحيدة التي تشننكل السننبب ااسنناسنني التامن وراء التوتراو المتتررة  

  ،فيها القدس الشنننرق م ألما   ،طالم أمد الصنننراي في لل من اارا الضلسنننةيي م الم تلموادم السنننتقرار وإ
 فاإا الب صح الريي ح الم ففف و  ل لصفففي الالايو في بدت حانون سان االح الل   ،2008وفي عام   وإسننرائيل 

 . (114 يظ  ال ب  األساسي ل وضع اللاتا الذي لا ت رضه الب صح سو  سإيلاز في تلريرها

التي تشننننير الى ن و مقيع إلى أن   ،ااولىظ اللجيم قوة اادلم المتاحم الموثوقم للو لم  وتالح -70
ولديها سننننن اسننننناو وا ننننن م لكنننننمان السننننن ةرة التاملم الى اارا    ،إسنننننرائيل ل تيول إنهاء الحتالل

وأنهنا تعمنل الى تغيير الترلي نم السنننننننننكنان نم من خالل ال ضناة الى بي نم قمع نم  ،الضلسنننننننننةيي نم الم تلنم
 يين  لضلسةيييين وبي م موات م للمستوطيين اإلسرائيلل

  

 .16الللر   ،المرجع نل ه (111 
 112) A/HRC/46/63،  الوثيلح   ي اً انظر و  .35-33و 25الللرااA/HRC/35/30/Add.2،  53-47الللراا. 
  .https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/occupied-palestinian-territory :انظر (113 
 114) A/HRC/9/26،   74الللر. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/30/Add.2
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/occupied-palestinian-territory
http://undocs.org/ar/A/HRC/9/26
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وتشففدر ال لنح  لى موقة األمدن ال ام ال ففابو    صففّرح  ن شفف ون الل  فف دنددن ساإلحبا  ما ف ل  -71
ويشننننير  ذا السننننتعراا للتقارير   . (115 ي زايد تات وطا  نصففففففة قرن من االح الل وشفففففف   عم يح ال ففففففالم

يي في اارا الضلسنةيي م  لدى الشنعب الضلسنةيداا  عقاب يغذل اسنت اء متزايالسناألقم إلى أن اإلفالو من ال
ويؤجج التوتراو المتتررة وادم السنننتقرار وإطالم أمد    ،وفي إسنننرائيل ،ألما فيها القدس الشنننرق م  ،الم تلم

ون ا  ن ال صفدي لإلفالا    الصنراي ودورة العيف الالمتياي م التي تهدد فر  السنالم واامن المسنتدامين 
من   واضففففااً  ج من تا د ها  حلاماً   فإن ال لنح ت فففف ن  ،دنمن ال لا  يل   ن يكون األولويح اللصففففو  ل  رف

 اللهاا الم ؤولح  اا الص ح عن م اللح الل ايا األساسيح ال ي تار  إون  ال نة وان زا  الم ويح.

الاصفان الملروي ع ى و   ،سما فدها اللدس الشفرييح ،واسف مران اح الل األني الل  ف دنيح الما  ح -72
وال يمكن النظر    ،جوهرياً   وال مددز ال وي  األمد إان   سففففرايد  ك ها  مون م راس ح تراس اً  عاماً  15 ز  منذ 

 لدها ك  ع ى حد .    يل  تناول الصففففففففففرا  واالح الل في سففففففففففياقهما الوام . فلد جاتا األعمال ال داييح 
بدن الل  فففففف دنددن واإلسففففففرايد ددن في ال ففففففلح الةر يح ح في سففففففياق ال وتراا الااصفففففف   2021و 2014ل امي 

 ساإلضافح  لى الوضع في  ز  نل ها.  ،واللدس الشرييح

وت لاقا المخاوف  مام انتلا  م ففففففففففففف و  ال نة إان   سفففففففففففففرايد  نل فففففففففففففها نالل األعمال ال داييح  -73
  من أن التمييز  خناوتترر اللجينم ألقلق ت نذير المقرر ال  . 2022ومر   نر  في  وايف  عفام    2021 ل فام

داا  تهدي   ،والتشنريد القسنرل  ،المتواانل  ند الضلسنةيييين في جم ع أن اء الكنضم الغرب م والقدس الشنرق م
وال صنننار المضروا الى  زة للها اوامل   ،وايف المسنننتوطيين  ،والتوسنننع السنننت ةاني  ،والهدم ،وفعالا 

 .(116 سا مت في دوراو العيف وستواال اإلسهام فيها

واللدوإ الملروضفففففففففففففح ع ى حلوق اإلن فففففففففففففان بدنجاا   ،ل مددز الناجا عن االنل فففففففففففففاماا إ  اوقد  -74
 لى ن و بد ح قمعيح تةذي في حد  اتها اسففففففففف يات الل  ففففففففف دنددن تلاه من يلرضفففففففففون اللدوإ ع دها    ،م لاوتح

 ونوف اإلسرايد ددن وإح اسها سان دام األمن. 

لنتهاكاتها  راا  م إلى الحتالل ألاات اره مبر سننةيي ما تشننير السننلةم الضلراا لثي  ،وفي الوقت نضسنن  -75
ل قوق اإلنسنان والسنبب الرئ سني لعدم إجراء انتخاألاو تشنريع م ورئاسن م  ول تبدل سنلةاو اامر الواقع  

 اإلنساني  ألالقانون الدوليراا ول تتقيد لثي ،يذلر بدام حقوق اإلنسان في  زة التزاماا 

اء إسنننننننننرائينل ودولنم فلسنننننننننةين ألنالتزامناتهمنا ألموجنب اتضناق نم بوفن مقترنناا  ،ويظنل إنهناء الحتالل -76
  ،لتمكين المرأة من أجل التغيير   م ورياا راا أم  ،أيكننننننناا القكننننننناء الى جم ع أشنننننننكال التمييز  ننننننند المرأة  

. و دنما (117 وتمتعها الى قدم المسنننناواة ألجم ع حقوق اإلنسننننان ،ومشننننارلتها المجديم في ال  اة العامم
 ،إان  مل م اتهن الما يح وفي الاركاا االج ماليح وال فففففياسفففففيح  نشففففف اً نًا إو  تؤإي الن فففففات الل  ففففف دنياا

تزال هنا  ثةراا م فففف مر  من حدث المشففففانكح الم  ففففاويح في القياإ  ال ففففياسففففيح وصففففنع اللران وعم ياا  ال
 .(118 ع ى الموانإ ال الم والاصول

  

 115) https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-01-26/secretary-generals-remarks-security-

council-situation-middle-east.  
 116) A/HRC/47/57،   10الللر. 
 .90و 54الللرتان  ،A/HRC/35/30/Add.2 ،ع ى سبد  المصال (117 
 118) A/HRC/12/48 ،     و   ؛ 1977الللرA/HRC/46/63 ،    و   ؛ 26الللرEconomic and Social Commission for Western 

Asia, “Gendered needs during the May 2021 conflict in the Gaza Strip”, March 2022, pp. 18 and 21.  
  .31و 30و 19و 18الللراا  ،CEDAW/C/PSE/CO/1الوثيلح   ي اً انظر 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-01-26/secretary-generals-remarks-security-council-situation-middle-east
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-01-26/secretary-generals-remarks-security-council-situation-middle-east
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/57
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/30/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSE/CO/1
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ا  نر  ل فففففففففمان تمكن جميع بدد  ن  نهات االح الل وحده لن يكون كاييا.    يل  اتخا  ن وا -77
الناس في ف  فف دن وفي  سففرايد  من ال م ع سلميع حلوق اإلن ففان الخاصففح بها ع ى قدم الم ففاوا  و صففون   

 كام ح إون  ي تمددز.

في  ،ط باا عديد  لوي تصففففففففففففدن ،ح مع اللهاا الم نيحفي مشففففففففففففاوناتها األولي   ،وقد ت لت ال لنح -78
ن االن هاكاا وال لاوزاا واللرايا الدوليح  اا الص ح ال ي ترتو  اس ن اجاا نيي يح سشا ، قر  وقت ممكن

 ااالس ن اجاوإسرايد . وفي حدن يشدر اس  راي   ،سما فدها اللدس الشرييح  ،في األني الل   دنيح الما  ح
ي وج  ع ى ال لنح   ،دذ ال وصفففياا هذا  لى ال ديد من ان هاكاا وتلاوزاا اللانون الدوليال فففاسلح وحالح تنل

 ، ن تلري تاقيلفاتهفا الخفاصفففففففففففففففح وتا د هفا اللفانوني الخفاا ييمفا ي   و سفاالن هفاكفاا وال لفاوزاا المزعومفح
  ،وسننوف تسننتخلل اللجيم اسننتيتاجاتها الخااننم وسفف لاص عند  لن س نايح جميع األإلح والمواإ الم احح. 

وت ليل المعلوماو   وسنننتقوم أل ضظ  ل سننن ما ألشننن ن تدابير المسننناءلم   ،تواننن او  ،لوليتها  وفقاا   ،وسنننتقدم
وسنتسنعى    الجيائ م الضرديم واادلم المتعلقم ألالجرائم الدول م ألغ م ت ديد ااطراف التي تت مل المسنؤول م  

إلى العمل مع ال او المسناءلم القكنائ م التي تلتزم ألاإلجراءاو القانون م الواج م ومعايير الم اكمم    أيكناا 
سنننتسنننعى    ،وبالتوازل مع ال   لم اافراد والدول والشنننرلاو العادلم المقبولم دول ا من أجل  نننمان مسننناء
  ،اسن م للتوتراو المتتررة وادم السنتقرار وإطالم أمد الصنراي اللجيم إلى ت ديد سنبل معالجم ااسن اب ااسن

وسنننتعمل مع الجهاو المعي م ااو الصنننلم الى ت ديد خةواو ملموسنننم تسنننا م في إنهاء العيف وتعزيز  
 التعايش السلمي 

سفالن فايج ال ي توصفففففففففففففف فت  لدهفا ماكمفح ال فدل الفدوليفح وملفاإهفا  ن  سففففففففففففففرايدف     ع مفاً تايط ال لنفح و  -79
االل زاماا  اا الصففففففففففف ح سموج  اللانون الدولي  ،ي سفففففففففففياق تشفففففففففففددد اللدان والنظام المرتبط سهف  ،ان هكت

اس فح م زمفح و ن جميع الفدول األطراف في اتلفاييفح جنيف الر   ،اإلن ففففففففففففففاني واللفانون الفدولي لالوق اإلن ففففففففففففففان
ما ثبت   ي فففاً نح س فففمان ام صال  سفففرايد  اللانون الدولي اإلن فففاني المل فففد في ت ن االتلاييح. وتالحة ال ل

من قدن  الدول الصالصح ع ى اتخا   جراتاا سففري ح وموحد  ل ففمان اح رام اللانون الدولي في مواجهح  رًا  مؤن
صففففًا وإلى ما اع برته ال لنح نل ،ظر  لى هذه النلا ان هاكاته من جان  إولح ع ففففو في األما الم اد . و الن 

سنننت  م اللجيم    ،ح ييما ي   و ساألسففففبا  األسففففاسففففيح ل صففففرا في تنلدذ ال وصففففياا الوانإ  في ال لانير ال ففففاسل
ألعيايم مسنننؤول او الدول الثالثم إلى جانب مسنننؤول او الجهاو الضاالم الخاانننم في اسنننتمرار سننن اسنناو  

في دور الدول الثالثم في   أيكنننننناا التي أقر ا مجلس حقوق اإلنسننننننان  وسننننننتيظر    لوليتها  وفقاا   ،الحتالل
لي اإلنسناني وقانون حقوق اإلنسنان وامتثالهما التامل في اارا الضلسنةيي م   نمان احترام القانون الدو 

 وفي الجولن السورل الم تل  ،وفي إسرائيل ،ألما فيها القدس الشرق م ،الم تلم

وسفففف واصفففف   ،ملاالا مواضففففيعيح مادإ  في ال لانير الملب ح  ،  تنلدذ والي هالد ،وسفففف دنس ال لنح -80
ال ركدز ع ى ال الدو في جميع األسففبا  األسففاسففيح الوامنح ونات ال وتراا الم ورن  وتاديد األنما  الم واتر  

 ،اقيلااسما في  لن االح الل اإلسرايد ي وت زيز الم اتلح. وس لري في هذا ال ياق ت   ،في عواق  الصرا 
إًا وتوجه ط باا إييلح ل لديا ال لانير اس نا  ،وت لاع  مع اللهاا الم نيح  اا الص ح  ،مشاونااوت   يف 

في المائم من السننننكان الضلسننننةيييين   50وباليظر إلى أن ما يقرب من   لى ملاالا مواضففففففيعيح مادإ . 
او الضلسنةييي  التضاال مع الشنت  سنتسنعى اللجيم إلى  ،ي  مون خارج اارا الضلسنةيي م الم تلم وإسنرائيل

ان الضلسننننننةيييين واإلسننننننرائيليين و ير م من   فكننننننالا   ،ااوسننننننع الموجود في البلدان المجاورة وخارجها
الم  مين في دولم فلسنننةين أو إسنننرائيل  والى الر م من ادم تعاون إسنننرائيل ورفكنننها السنننما  للجيم  

 الضلسةيييين لالستماي إليهم  ا اإلسرائيليين و ستواال اللجيم السعي إلى الواول إلى الك اي ،ألالدخول
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