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 الدورة السادسة والسبعون 

 * األعمال المؤقت من جدول  55البند 
الممارساااا ارساالاة وية واة اااتة انسااايتا ية الا   م  
حقوق ار سااااان لواااااعي الووساااات ا  وا ل  م  الساااا ان  

 العلب ف  اةراض  المحاوة 

   
اةرض   الممارساا ارسلاة وية الا   م  حقوق ار سان لواعي الووست ا  ف    

 الووست اية المحاوة، بما ف ها القدس الالقية 
  

 ** قليل اةم   العام  
  

 موجز  
م عمال بقرار الجمعية العامة   ، الممارســـــار ايســـــرا تمية الت   م  75/98يتناول هذا التقرير، الُمقدَّ

حقوق اينســـال لم ـــعس اليمســـألتن  ل  األرن اليمســـألتنية المحتمة، بما لترا القدي ال ـــررية  وي أل  التقرير 
  2021أيار/مايو  31إلى  2020ال/يونيه  حزير  1اليترة من 

 
 

  

 

 * A/76/150  
م هذا التقرير بعد انقضاء الموعد  **   النرا   من أجل  ضمتنه أحدث المعمومار ُقد ِّ

https://undocs.org/ar/A/RES/75/98
https://undocs.org/ar/A/RES/75/98
https://undocs.org/ar/A/76/150
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 مقدمة  -   أون  

م عمالب بقرار الجمعيـة العـامـة   - 1   2020حزيرال/يونيـه    1، اليترة من  75/98ي أل  هـذا التقرير، الُمقـدَّ
الرصـــــــد الت  اهـــــــألمعت مرا ميوهـــــــية األمم المتحدة   ويســـــــتند التقرير إلى أعمال 2021أيار/مايو  31إلى 

ــألتنية المحتمة وتلى المعمومار الت  جمعترا ايانار األمم المتحدة األ ر    ــال ل  األرن اليمســــ لحقوق اينســــ
والمنظمـار يتر الحووميـة  ويني   أل ُيقرأ هـذا التقرير بـااقترال مر  قرير األمتن العـام عن المســــــــــــــتو نـار  

(،  A/76/336رن اليمسألتنية المحتمة، بما لترا القدي ال ررية، والجوال السوري المحتل )ايسرا تمية ل  األ
مة إلى مجم  حقوق اينسـال ل  هور ه السـاهسـة   و قارير ميوهـة األمم المتحدة السـامية لحقوق اينسـال الُمقدَّ

 ( A/HRC/46/65و  A/HRC/46/63 و A/HRC/46/22واألربعتن )

العقيار المتعدهة الت  ويوهـــــــــــم التقرير، من  الل اا جاهار والحاار الت  وو قترا الميوهـــــــــــية،  - 2
ــياســــار والممارســــار   حول هول التمتر بحقوق اينســــال ل  األرن اليمســــألتنية المحتمة، والت   نجم عن الســ
ــا ل الميترة لمقمي وا جمير الحاار   ــتي المجال، ا يتناول التقرير جمير المســ ــبس هــ ــرا تمية  ولون، وبســ ايســ

ــمولة بالتقرير    ــل مرا منالُمووَّقة  الل اليترة الم ــــــ ــتو نار وما يت ــــــ ــتتد المســــــ  و ره التألورار المتعمقة مت ــــــ
 انتراكار القانول الدول  ل   قرير األمتن العام عن المستو نار ايسرا تمية ل  األرن اليمسألتنية المحتمة 

  2020وعقس صـدور  قرير مقدم من الميوهـة السـامية إلى مجم  حقوق اينسـال ل  /ـياا/لبراير  - 3
يانار  ضـــــــم مؤســـــــســـــــار األعمال الضـــــــالعة ل  أن ـــــــألة مر يألة بالمســـــــتو نار ايســـــــرا تمية  ب ـــــــةل قاعدة م 

(A/HRC/43/71  أعمنت حوومة إســــرا تل، ل    ــــريحار عامة،  جمتد العالقار مر الميوهــــة الســــامية ،)
ل ل  موتس الميوهــية ل  األرن اليمســألتنية المحتمة،  ومر الميوهــية  واهــأُلر المو يول الدولتول العاممو 

نتيجةب لذلك، إلى العمل  ارج األرن، مما أه  إلى  عقتد سبل ريام األمم المتحدة باألعمال الحاسمة ال اهر  
 مرا  وميف ل  مجال حقوق اينسال 

  
 ارطار القا و    -  ثا يا  

الدول  اينسان  ب ول متزامن ل  األرن اليمسألتنية   ُيألبَّي القانول الدول  لحقوق اينسال والقانول  - 4
م إلى  ــاري ل   قرير األمتن العام الُمقدَّ ــل ل  ار القانون  الســـــــــــ المحتمة  ويمون اا الع عمى  حمتل مي ـــــــــــ

 ( 12إلى  3ليقرار ، اA/HRC/34/38مجم  حقوق اينسال ل  هور ه الرابعة واليالوتن )

  
 98/ 75 او ذ قلار الجمعية العامة   -  ثالثا  

ا سـمت اليترة الم ـمولة بالتقرير متدهور حالة حقوق اينسـال ل  األرن اليمسـألتنية المحتمة  وعمى  - 5
  ( 1) آ رول بجروح 11 155 يال( وأصــــتس  74امرأة و  39رجال و   174لمســــألتنيا ) 287وجه التحديد، ُقتل  

عمى أيدي قوار األمن ايســـــــــــرا تمية، وُقتل أربعة لمســـــــــــألتنتتن عمى أيدي المســـــــــــتو نتن ايســـــــــــرا تمتتن الذين 
اسـتددموا ب ـول متزايد، وجنيا إلى جنس مر قوار األمن ايسـرا تمية، األسـمحة النارية هـد اليمسـألتنتتن  وُقتل  

ل   روٍف َ عــــذ ر لترــــا  حــــديــــد مــــا إتا اــــال الجــــان  من قوار األمن ايســــــــــــــرا تميــــة    لمســــــــــــــألتنيــــال آ رال
ــية ال ربية  ومن المرجم  من أو المســــــــتو نتن، وُقتمت امرأة لمســــــــألتنية عمى يد جاٍل مجرول الروية ل  الضــــــ

 __________ 

 أرقام مستقاة من األمم المتحدة، موتس  نستي ال ؤول اينسانية  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/98
https://undocs.org/ar/A/RES/75/98
https://undocs.org/ar/A/76/336
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/65
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/RES/75/98
https://undocs.org/ar/A/RES/75/98
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عـار  لمســــــــــــــألتنـيقا آ رول عمى األقـل، من متنرم أربعـة أ يـال، قـد ُقتموا ب ــــــــــــــواري  أ مقترـا جمـا 16يوول   أل
قتتالب ل  يزة   258مســمحة من يزة وســقألت قبل أل   ــل إلى أهدالرا  ومن متن القتمى اليمســألتنتتن، هنا   

إســــــرا تميقا، من متنرم  يالل   14الضــــــية ال ربية، بما لترا القدي ال ــــــررية  وُقتل ما مجموعه   قتتالب ل  52 و
آ رول بجروح عمى   819وأصــتس، ولقا لم ــاهر إســرا تمية، ،  ( 2) وســير نســاء،  الل اليترة الم ــمولة بالتقرير

أيدي لمســـألتنتتن  و وال اليترة الم ـــمولة بالتقرير، اييت إســـرا تل اســـتددام القوة والتدامتر األ ر  الرامية إلى 
ييتر   قمر اليمسألتنتتن الذين يعربول عن معارهترم لالحتالل والتوسر ااستيألان  عمى وجه الد وص، مما

عمي باحترام حي اليمســــألتنتتن ل  الحياة والســــالمة البدنية، لضــــال عن حقوقرم المدنية والســــياســــية  /ــــوايل  ت 
ــترم لالحتالل العســـــــوري   األ ر ، واســـــــتمرر ل  الوقت نيســـــــه ل   قمي  الحتز المتاح لمتعبتر عن معارهـــــ

ــل به وما ــمولة بالتقرير مزياهة ابتر  من يت ـــ ــمت نراية اليترة الم ـــ ــار ونتا ن  وا ســـ ــياســـ ة ل  أعمال العنف ســـ
جمير أنحاء األرن اليمســــألتنية المحتمة، بما ل  تلك   ــــعتد األعمال العدا ية متن إســــرا تل والجماعار   ل 

أيار/مايو، ووقوع ا/ـــــــتياكار عنيية متن  21و  10اليمســـــــألتنية المســـــــمحة ل  يزة  الل اليترة الياصـــــــمة متن 
ــية ال ر  بية، بما لترا القدي ال ـــــــررية، وار ياع نســـــــي العنف اليمســـــــألتنتتن وقوار األمن ايســـــــرا تمية ل  الضـــــ

المت ــل بالمســتو نتن  وا يزال انعدام المســاءلة عن انتراكار قوار األمن ايســرا تمية لمقانول الدول  لحقوق  
 ( 11ة ، اليقر A/HRC/46/22اينسال والقانول الدول  اينسان  سا دا )

 
 القيام بأعمال عداةية -  ألف 

ــالتقرير، ول  اليترة من   - 6 ــة بـ ــد   21إلى    10 الل اليترة الم ــــــــــــــمولـ ــايو، وقر أكبر   ــــــــــــــعتـ ــار/مـ أيـ
ــمحة ل  يزة منذ عام  ل  ــألتنية المســـ ــرا تل والجماعار اليمســـ ــعت  2014األعمال العدا ية متن إســـ ، حتث ا ســـ

ية إلى جمير أنحاء األرن اليمســــــــــــألتنية المحتمة )انظر رقعة ااحتجاجار وأعمال العنف من القدي ال ــــــــــــرر
قذيية هاول ب ـــول   1 158صـــارو ا و   3 240أهناه(  لقد أ مقت الجماعار اليمســـألتنية المســـمحة    14اليقرة 

ــوال المدنتتن، ل  حتن أ مقت قوار األمن  ــرا تل، بما ل  تلك من أحياء موتظة بالســــــــ ــوا   با جاه إســــــــ ع ــــــــ
  ونتيجة لذلك،  حققت األمم المتحدة من مقتل  ( 3) قذيية عمى يزة 2 455 ا وصـــــــــــارو  1 768ايســـــــــــرا تمية  

امرأة )أربر منرن ُانَّ حوامل( ووالوة  40صـــــــــــــبيقا( و   44 لتاة و 23 يال ) 67لمســـــــــــــألتنيا، من متنرم   258
حو  مدنيقا عمى األقل  وأصـتس ن  129أ/ـداص من توي ايعاقة )من متنرم  يل واحد(  واال من متن القتمى 

  ول  الوقت تا ه، وبســـــــــــبس  ( 4) امرأة   400  يل و  600لمســـــــــــألتن  آ رين بجروح، من متنرم حوال   2 000
/ــــــد ــــــاب من الموا نتن   11إ الق ال ــــــواري  وقذا ف الراول من جانس الجماعار المســــــمحة ل  يزة، ُقتل 

  ( 6) آ رول بجروح 107، وأصتس، ولقا لم اهر إسرا تمية، ( 5) والمقيمتن ايسرا تمتتن، من متنرم  يالل

يوما، /ــن ت إســرا تل يارار جوية مويية، بايهــالة   11ول  ســياق الت ــعتد العســوري الذي اســتمر  - 7
إلى الق ــف من البر واليحر  وعمى الريم من أل قوار األمن ايســرا تمية تارر أنرا اانت  ســتردف أعضــاء 

، وأنرا ا دذر احتيا اٍر ل  بعض األحيال، الجماعار المســــــــمحة والبنية التحية األســــــــاســــــــية العســــــــورية لرا
 __________ 

 األعمال العدا ية المرجر نيسه  أمم ت السمألار ايسرا تمية عن ولاة /د تن بألريقة يتر ميا/رة ل  سياق  (2) 

 أرقام مستقاة من األمم المتحدة، إهارة /ؤول السالمة واألمن  (3) 

 أرقام مستقاة من األمم المتحدة، موتس  نستي ال ؤول اينسانية  (4) 

 أمم ت السمألار ايسرا تمية عن ولاة /د تن بألريقة يتر ميا/رة ل  سياق األعمال العدا ية  (5) 

 األمم المتحدة، موتس  نستي ال ؤول اينسانية أرقام مستقاة من  (6) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/22
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، لقد أســـيرر الرجمار ايســـرا تمية عن ســـقوا قتمى وجرحى عمى نألاق واســـر  ( 7) ل  تلك  وجيه اينذارار بما
ل  صــيوف المدنتتن، لضــال عن أوجه الدمار واألهــرار الواســعة النألاق الت  لحقت باألبيال والبنى التحتية 

ــمل تلك الميان  ــقي والوحدار التجارية )بما ل  تلك   المدنية  و/ــــ ــونية، وال ــــ الحوومية والعامة، والميان  الســــ
 دمتر أربعة أمراج /ــــــــــاهقة عمى األقل(، وميان  المنظمار اينســــــــــانية، والمرالي الألبية والتعميمية، والموا س 

ــية  وريم أل   ــاســــــ ــرا تل  دع  ايعالمية، والمنا ي الزرابية، والألرق الت   ربط المدنتتن بالددمار األســــــ  إســــــ
، لإل  ميوهـية حقوق ( 8) العديد من  مك الميان  اانت  ةوي جماعار مسـمحة أو ُ سـتددم أليران عسـورية أل

ه أي إنذار قبل /ـــن الرجمار  ول  الســـاعار ( 9) اينســـال لم  ر أي أهلة عمى تلك   ول  عدة حاار، لم يوجَّ
يارة، /ـــارع الوحدة   30إلى  25األمن ايســـرا تمية، من  الل  أيار/مايو، اســـتردلت قوار   16األولى من يوم  

والمنا ي المحيألة به، الت    ــــــول منألقة موتظة بالســــــوال  قر ل  وســــــط مدينة يزة، مما أســــــير عن مقتل 
 يال   18/ــــــــــد ــــــــــا )حده رم ميوهــــــــــية األمم المتحدة لحقوق اينســــــــــال عمى أنرم مدنتول(، من متنرم   45
متجراب وومانية ميال متعدهة الألوامي عمى  35ار آ رين بجروح  وُألتد بةل امرأة، وعن إصـــــــــــابة ع ـــــــــــر  14 و

األقل، لضـال عن المبنى الذي يضـم ورارة العمل ل  يزة، قد ُهمرر ل  هذه ال ارار  ولحقت أهـرار جسـيمة  
ألتنـية،  بعـدة مـياٍل مجـاورة أ ر ، بمـا ل  تـلك مـيان  ورارة التنمـية ااجتمـابـية ل  يزة، وهتـدة التقـاعـد اليمســــــــــــــ 

ــاار   ــيوار الوررباء والمياه واا  ـــــــــ ــت /ـــــــــ وموتس منظمة أ ياء مال حدوه، ومعرد األمل لأليتام  و عرهـــــــــ
ــروه العيال، لإل هذه ال ارار، الت  وقعت بيارق ووال  ل  ــرار ابترة  وولقا لما تاره عده من /ـــ المنألقة ألهـــ

لواقعة ل  /ـــــــارع الوحدة ول  ما حوله  متن ال ارة واأل ر ، قد ُنيذر هول ســـــــامي إنذار  و عرهـــــــت المنألقة ا
ــتردلت يارة جوية إســـــرا تمية مبنى ال ـــــوا ب ـــــارو تن عمى  17لمق ـــــف مرة أ ر  ل   أيار/مايو، عندما اســـ

عـامـا، ل  منزل   11عـامـا وامـنة أ ـيه الـيال ـة من العمر   54األـقل  وأهر ال ـارة إلى مقـتل رجـل يبم  من العمر 
 ــرة أ/ــداص آ رين عمى األقل بجروح، و ســببت ل  إلحاق أهــرار  متر، وتصــابة ع 100يقر عمى بعد نحو  

ــندوق إياوة األ يال اليمســــألتنتتن، وميان  جمعية الرالل   ــيمة بعده من الميان  المجاورة، بما ل  تلك صــ جســ
( 19-األحمر القألري، وبياهة الرمال الت   ضـــــــم المدتبر الوحتد لمو ـــــــف عن مرن لتروي اورونا )كولتد

إلى عده الضـــــــــحايا المدنتتن ومد  الضـــــــــرر الذي لحي باألبيال الت  ُييترن أن را مدنية،   ل  يزة  وبالنظر
ــا ار مألروحة   ول   ل ــتردالرا، هنا   ســـــــ ــورية الت  اال يتم اســـــــ عدم وجوه معمومار عن األهداف العســـــــ

 بموجس القانول الدول  اينسان    ( 10)  تعمي بمد  امتيال  مك الرجمار لمبدأ التناسس

هـــالة إلى مقتل ايســـرا تمتتن وتصـــامترم بجروح،  ســـببت أيضـــا ال ـــواري  وقذا ف الراول الت  وباي - 8
ُأ مقت من يزة ل  إلحاق أهـــــرار ابترة باألبيال المدنية، ميل الميان  الســـــونية والمرالي العامة والم ـــــانر   

 تل، ب ــــظايا قذيية  أيار/مايو ل  ســــديرور، ل  جنور إســــرا  12وُأمم  بمقتل  يل ل  الدامســــة من عمره ل  

 __________ 

 (7) Anna Ahronheim and Tzvi Jofre, “Israel continues massive bombardments against Hamas targets”, 

Jerusalem Post, 15 May 2021; and Anna Ahronheim, “Operation guardian of the walls: targeting 

Hamas terror, behind the scenes”, Jerusalem Post, 3 June 2021  
 (8) Ahronheim, “Operation guardian of the walls ”و ؛ Jacob Magid, “Israeli envoy tells AP: Hamas sought 

to jam Iron Dome from your Gaza tower”, The Times of Israel, 8 June 2021  
ــة األمم   (9)  ــمتت، ميوهـ ــتل با/ـ ــال مي ـ ــتينا ية لمجم  حقوق اينسـ ــال، ل  ميال أهلت به  الل الدورة ااسـ ــامية لحقوق اينسـ المتحدة السـ

  2021أيار/مايو  27ب ةل  دهور حالة حقوق اينسال ل  األرن اليمسألتنية المحتمة، جنيف، 
، قاعدة ميانار “ التناســـــــــس ل  الرجوم  :14ة القاعد” ، و  “  عريف الرجمار الع ـــــــــوا ية  :12القاعدة  ”   المجنة الدولية لم ـــــــــمتس األحمر، (10) 

   https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1  :القانول الدول  اينسان  العرل   متاحة عمى الرابط التال 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
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  وا ســــــــــمت  مك ال ــــــــــواري  بألابر ع ــــــــــوا  ، بالنظر إلى أنرا لم  متز متن  ( 11) من صــــــــــارو  ُأ مي من يزة
األهداف العســـــــــــورية والمدنتتن أو األبيال المدنية  ولذلك لإل اســـــــــــتددامرا ي ـــــــــــول انتراكا واهـــــــــــحا لحظر  

) /ــــــــــــــن ــان   اينســـــــــــــــــ الــــــدول   القــــــانول  بموجــــــس  الع ــــــــــــــوا يــــــة  اليقرة  A/HRC/29/52الرجمــــــار   ،33 ،
  ( 12) (66، اليقرة A/HRC/28/80/Add.1 و

وأورر األعمال العدا ية  ةوترا  ألترا عمى حياة المدنتتن وعمى لرص وصـــــــــولرم إلى ســـــــــبل اســــــــس   - 9
مبنى آ ر   1 128مبنى، و عرن   331منزا ووحـدة  جـارـية ل   1 165يزة  وُهم ِّر مـا مجموعـه  العيش ل  

  2021أيار/مايو  31/ــــد  عمى األقل م ــــرهين ل   8 500  ونتيجة لذلك، اال هنا   ( 13) ألهــــرار ابترة
ــا بما ا يقل عن  ــت ــــيى وبياهة لمرعاية ال ــــحية األ 28مرلقا  ربويقا و   58ولحقت أهــــرار أيضــ   ( 14) وليةمســ

وي ــــــــــــتد أور مدا ر النزاع ب ــــــــــــول  اص عمى النســــــــــــاء، الال   يعانتن من عواريه المتميمة ل  الدســــــــــــا ر  
 األرواح وايصابار والت ريد والورر والم اعس ااقت اهية ورياهة أوجه الضعف  ل 

 
ارسااااااااالاة وياة، بماا ف   لا   ان اهاااااا الماعوقاة بااساااااااااا ادام القوة م   اا اي قواا اةم    -  باء 

 عموياا القال ا ل القا و  
صـــــبيقا وامرأة واحدة، أوناء عمميار إنيات  11لمســـــألتنيقا، من متنرم   45قتمت قوار األمن ايســـــرا تمية   - 10

أ يال    310آ رين بجروح، من متنرم   9  155القانول ل  الضــية ال ربية، بما لترا القدي ال ــررية، وأصــامت 
 ، بما ي ول رياهة ابترة )15(منرم 945وأ مقت الذ ترة الحية عمى  امرأة، 31 و

من جانس قوار األمن ايســــــــــرا تمية   )16(وحدوت رياهة حاهة ل  ااســــــــــتددام الميرا والواهــــــــــم لمقوة - 11
ا عمى الرجمـار أو الرجمـار المزعومـة من جـاـنس   ل  ســـــــــــــــياق المظـاهرار هــــــــــــــد ااحتالل العســــــــــــــوري ورهق

ســرا تمتتن، ا ســيما أوناء الت ــعتد الذي وقر ل  /ــرر أيار/مايو  وولقا لممعايتر الدولية، اليمســألتنتتن هــد اي
ا ُيســــــمم باســــــتددام األســــــمحة النارية ل  تلك الســــــياق إا  ل   روف محدوهة لم اية، أي ل  حاار الدلاع  

وامالت أ تر    الدلاع عن اآل رين من  ألر محدق يرده بالمور أو بإحداث إصـــابار  ألترة، الني  أو عن

 __________ 

 (11) The Times of Israel, “5-year-old boy killed, dozens others injured as Gaza rockets pound Israel”,  
12 May 2021  

، قاعدة ميانار القانول “ 12القاعدة ” ، و “ مبدأ التمتتز متن المدنتتن والمقا متن  :1القاعدة ” انظر أيضـا: لجنة ال ـمتس األحمر الدولية،   (12) 
 الدول  اينسان  العرل  

 (13) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Gaza strip: escalation of 

hostilities”, 3 June 2021  
 المرجر نيسه  (14) 

ــانية  ول  المقامل، و الل اليترة  )15(  ــؤول اينسـ ــتي ال ـ ــتقاة من األمم المتحدة، موتس  نسـ ــابار مسـ ــمولة  جمير األرقام المتعمقة بايصـ الم ـ
 /د ا بالذ ترة الحية  126آ رول بجروح، من متنرم  3 417لمسألتنيقا وأصتس  22بالتقرير السامي، ُقتل 

إلى الحواهث الت   قر ل  ســــياق عمميار ينيات القانول ا ُ ســــتدَدم لترا القوة ولقاب لممياه   “ ااســــتددام الميرا لمقوة” ي ــــتر م ــــألمم   )16( 
(  وقد  نألوي هذه الحواهث عمى 1990لقوة واألســمحة النارية من جانس المو يتن الموميتن بإنيات القوانتن )األســاســية ب ــةل اســتددام ا

حاار ُ ســــــتدَدم لترا القوة هول هاٍع و/أو ب ــــــول يتر متناســــــس؛ و/أو ســــــعياب إلى  حقتي هدف يتر قانون  ل  ســــــياق إنيات القانول؛ 
 بألريقة  متتزية  و/أو

https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/80/Add.1
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ــرر إلى أهنى حد و حال  عمى الحياة ــتددام القوة بألريقة  قمل الضــ ــرورة، يجس اســ   ويبدو )17(وحتى عند الضــ
ــتددام القوة  ــال أل اســـــــ ــامية لحقوق اينســـــــ ــية الســـــــ ــد را الميوهـــــــ ل  ال البية العظمى من الحاار الت  رصـــــــ

ضــرورة والتناســس، مما نتن عنه عمميار قتل  جانس قوار األمن ايســرا تمية لم يمتيل ل ــروا ال ــربية وال من
ــا يتر ــال،  قـــانون ، بمـ ــانول  لعمى ســــــــــــــبتـــل الميـ ل  تلـــك حـــاار محتممـــة لعمميـــار إعـــدام  ـــارج نألـــاق القـ
عاما، ل  البترة   25أيار/مايو، قتمت قوار األمن ايســــــــرا تمية الســــــــرية أحمد عبده، اليال  من العمر  25 ل 

التمييزيول تار الدوا ر الم مقة، اقتربت عناصــر قوار األمن ايســرا تمية    ما ســجمته اامترار أجرزة وعمى نحو
ــيار ه وهو  من ــون ، وأ مقوا عدة أعترة نارية بعد أل راس الرجل ســــــ ــيارة الرجل أوناء وقولرا أمام مبنى ســــــ ســــــ

متوا دــا ” رــديــد  وتارر قوار األمن ايســــــــــــــرا تميــة أنرــا قتمــت الرجــل ألنــه اــال   أيي ــــــــــــــوــل    أعزل ولم يون
ــتددام القوة“ايرهامتتن مر ــارة إلى الظروف الت  مررر اســــ ــية، ل  ميانار  )18(، هول اي/ــــ ــارر الميوهــــ   وأ/ــــ

ــاهرة عنرـا، إلى أـنه ل  والث حـاار عمى األقـل من الحـاار الت  رعمـت لترـا قوار األمن  ــد ال ــــــــــــ الرصــــــــــــ
ا عمى هجوم، لم يون هنـا  مـا   يـدل عمى  نيتـذ أو محـاولـة  نيتـذ  ايســــــــــــــرا تميـة ريـامرـا بـإ الق النـار والقتـل رهق

هجوم، وأل األهلة المتاحة   ـــــــــتر إلى اســـــــــتددام القوة اليتاكة المؤهية إلى القتل هول مبرر  لعمى ســـــــــبتل  أي
ــرا تمية، ل   ــيارة اانت  مر عبر حاجز   6الميال، أ مقت قوار األمن ايســ ــال/أمريل، عدة  مقار عمى ســ نيســ

ل أســـــــــامة محموه من ـــــــــور وتصـــــــــابة روجته  وتارر قوار األمن أســـــــــير عن مقت  مر جل ل  متر نياا، مما
ه مســــرعاب نحو الضــــياا، ل  حتن تارر الزوجة أل الجنوه هم الذين أمروه  ايســــرا تمية أل ســــا ي الســــيارة  وج 

 قم قوار األمن ايسـرا تمية بمعاينة السـيارة اعتقال السـا ي أو احتجار   بالمضـ  قدماب  وبعد إ الق النار، لم
ــترا المعتاهة ل جيته ــتل  ، ولقا لممارســ ــر أي  ياصــ حالة وقوع هجوم  وأُعمن عن إجراء  حقتي؛ متد أنه لم  ن ــ

  )19(أيار/مايو 31 أ ر  حتى نراية اليترة الم مولة بالتقرير ل 

وواصــــمت قوار األمن ايســــرا تمية اســــتددام الذ ترة الحية والرصــــاصــــار المعدنية الم م ية بالمألاا   - 12
لمســــــتل لمدموع واييت من هذا ااســــــتددام، وتلك لتقتتد وقمر المظاهرار اليمســــــألتنية هــــــد ااحتالل  وال ار ا

العسـوري والم ـروع ااسـتيألان ، مما ييتر /ـوايل  تعمي باحترام حي اليمسـألتنتتن ل  الحياة والسـالمة البدنية، 
ــمولة بالتق ــية األ ر   و الل اليترة الم ــ ــياســ ــألتنيال عمى أيدي لضــــال عن حقوقرم المدنية والســ رير، ُقتل لمســ

ــتو نتن، وُقتل  ــرا تمية ل  مظاهرار    23مســـــــــ ــتة أ يال، عمى أيدي قوار األمن ايســـــــــ آ رول، من متنرم ســـــــــ
ياب عمى  أو ا/ـتياكار  ت ـل ل  المقام األول بالتوسـر ااسـتيألان  وبالبؤر ااسـتيألانية الجديدة الت    ـول  عد ِّ

ــبتل الميال، قتمت قوار   4(  ول  A/76/336األراهــــــ  اليمســــــألتنية )انظر  اانول األول/هيســــــمبر، عمى ســــ
ــب  يبم  من العمر  ــالم أمو عميا، وهو صــ ــرا تمية عم  أيمن صــ عاما، أوناء مظاهرة لالحتجاج    15األمن ايســ
ن القرويتن  وأصتس ال ب  مرصاصة  عمى إن اء مراز استيألان  ل  الم تر عمى أرٍن اانت قد انُتزعت م

ل  بألنه أوناء وقوله بالقرر من أ/ــــداص ير/ــــقول بالحجارة، ولم يون ي ــــول عمى ما يبدو أي  رديد لمجنوه 
مترا  وأنورر قوار األمن   150و    100الـذين اـانوا متمرازين عمى أرن مر يعـة عمى مســـــــــــــــالـة  تراوح متن  

 __________ 

؛  9و  5(، الماه ال 1990ب ــــــةل اســــــتددام القوة واألســــــمحة النارية من جانس المو يتن الموميتن بإنيات القوانتن )  المياه  األســــــاســــــية )17( 
  (2020)  37؛ والتعمتي العام رقم  12ب ــــــةل الحي ل  الحياة، اليقرة    (2018)  36والمجنة المعنية بحقوق اينســــــال، التعمتي العام رقم 

  88و  79و  78ار ب ةل الحي ل  التجمر السمم ، اليقر 
 )18( “Israeli police killed Palestinian who didn't pose threat – B’Tselem”, Jerusalem Post, 23 June 2021  
 )19( Jack Khoury and Yaniv Kubovich, “Israeli Soldiers Kill Palestinian, Wound Wife After Alleged 

Attack”, Haaretz, 6 April 2021  

https://undocs.org/ar/A/76/336
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ــرا تمية ل  البداية إ الق الذ ترة الح ية، ولون التقارير الوارهة بعد تلك ألاهر بةنرا قد لتحت  حقيقاب؛ متد ايســــ
  )20(أيار/مايو 31أنه لم  ن ر أي  ياصتل أ ر  حتى 

ــعتد الممتدة متن   - 13 ــرا تمية الذ ترة   21و   10و الل لترة الت ــ ــتددمت قوار األمن ايســ أيار/مايو، اســ
ر أنحاء الضـــــــــــية ال ربية  ضـــــــــــامناب مر اليمســـــــــــألتنتتن الحية لقمر المظاهرار الحا/ـــــــــــدة الت  ُنظمت ل  جمي 

آ رين  774لمســـــألتنيقا، من متنرم والوة أ يال، وتصـــــابة   15القدي ال ـــــررية ويزة، مما أســـــير عن مقتل  ل 
أيــار/مــايو وحــده، قتمــت قوار األمن ايســــــــــــــرا تميــة ومــانيــة   14  ول   ( 21)  يال  64بــالــذ ترة الحيــة، من متنرم  
ــألتنتتن ل  المظاهرا ــامت لمســــــــ ــتياكار وأصــــــــ أ مقت عمترم  289آ رين بجروح، من متنرم   1 849ر واا/ــــــــ

ول  بعض الحاار  ”الذ ترة الحية  وتارر قوار األمن ايســرا تمية أنرا رهر باســتددام وســا ل لض ال ــ س  
دة ، عمى اليمســــــــــــــألتنتتن الـذين اـانوا يمقول الحجـارة والزجـاجـار الحـارقـة واأللعـار الـنارـية ل  عـ “الـذ ترة الحـية
ــتتن”مواقر، وأنرا   ــ س الر يســ ــتردلت ميتري ال ــ ــية إلى ( 22) “اســ ــاهرة عن الميوهــ ــد ال ــ ــتر ميانار الرصــ   و  ــ

موقعا ل  جمير أنحاء الضـــــية ال ربية   30قوار األمن ايســـــرا تمية اســـــتددمت الذ ترة الحية ل  أكير من   أل
حماية ااممة، عمى مســــالة بعتدة ول  أيمس تلك التوم  وُن ــــرر قوار األمن ايســــرا تمية، مجرزةب بمعدار  ل 

األحيال عمى أرن مر يعة، واســــــتددمت عمى ما يبدو قوة يتر هــــــرورية أو يتر متناســــــية هــــــد متظاهرين  
ُعز ل اال معظمرم ســــــممت تن، وقام بعضــــــرم بالر/ــــــي بالحجارة وتحراق اي ارار، ول  حاار محدوهة، بإلقاء 

ــتس المحتجول األكير رجاجار حارقة أو ألعار نارية  ول  معظ ــية، ُأصــــــ ــد را الميوهــــــ م الحاار الت  رصــــــ
ن ـــــــــــــــا ـا ل  ااحتجـاجـار بألمقـار ل  األجزاء العميـا من أجســـــــــــــــاههم، وتلـك ل  الوقـت الـذي مـدا  يـه أنرم 

أيار/مايو، قتمت قوار األمن   18ي ومول  رديدا و/يوا يبرر استددام القوة اليتاكة  لعمى سبتل الميال، ل    ا
عاما، مرصـاصـة واحدة ل  الرأي، ل  ممعتن،   16إسـالم وا ل لرم  هار ناصـر، اليال  من العمر  ايسـرا تمية

/ــابا اانوا يمقول الحجارة،    20حتث يي ــل الجداُر القريَة عن األراهــ  المحيألة مرا  واال ال ــب  من متن  
قمـة  ل عمى بعـد  وبعضــــــــــــــرم يســــــــــــــتدـدم مقالعا يلـقا رـا، ل  ا جـاه قوار األمن ايســــــــــــــرا تمـية الموجوهة عمى

مترا، واالهمـا عمى   50إلى    40مترا، وبـدرجـة أقـل ل  ا جـاه  يمـة  مويـه اـانـت  بـدو لـاريـة عمى بعـد   150
الجانس اآل ر من الجدار، المتوول من اتل  رسـانية وسـياج  و ررر عناصـر قوار األمن ايسـرا تمية الذين 

ب  وآ رين إلى الزحف إلى األرن  وحتن رلر كــانوا  حــت الديمــة، وأ مقوا الــذ ترة الحيــة، ممــا هلر ال ــــــــــــــ 
 ال ب  رأسه احقا، ُأ مي عميه الرصاص 

و/ــــــردر الضــــــية ال ربية المحتمة، بما لترا القدي ال ــــــررية،  و رار /ــــــديدة  وال اليترة الم ــــــمولة   - 14
عـة من مـنارلرـا    ـبالتقرير  وأه  اعتزام الســــــــــــــمألـار ايســــــــــــــرا تمـية  ره أربر أســــــــــــــر اجـدة لمســــــــــــــألتنـية موســــــــــــــ 

جراح إلى رياهة التو رار متن اليمســـــــــألتنتتن وقوار األمن ايســـــــــرا تمية، مما أه  إلى انداع  ال ـــــــــي  ح  ل 
ــررية، حدوت رياهة ممحو ة   ــال/أمريل  ول  القدي ال ــــ ــاعدر لترا حدة التو ر امتداء من نيســــ احتجاجار   ــــ

مضـــــال، وتلك بســـــبس ريام نيســـــال/أمريل، الم ـــــاهف لمتوم األول من /ـــــرر ر  13ااهـــــألرابار مدءبا من   ل 
ــي ل  البمدة  ــألتنتتن عند بار هم ـــــ ــرا تمية بإقامة حواجز معدنية لعرقمة التجمر التقمتدي لميمســـــ ال ـــــــر ة ايســـــ

 __________ 

 )20( Judah Ari Gross and Aaron Boxerman, “Military police launch probe after Palestinian teen said shot 

dead by soldier”, The Times of Israel, 6 December 2020  
 أرقام مستقاة من األمم المتحدة، موتس  نستي ال ؤول اينسانية  )21( 

 )22( Aaron Boxerman, “At least nine Palestinians reported killed as violence spreads to West Bank”,  

The Times of Israel, 14 May 2021  
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لمســــــــألتنيا ل ــــــــالم المســــــــتو نتن ل  ال ــــــــي  جراح   75القديمة، وعمى  مفية عمميار الألره الو/ــــــــيوة لنحو 
الحواجز، اندلعت احتجاجار واسعة النألاق وا/تياكار    ول  أعقار إقامة هذه)23(آ رين ل  سموال  100 ولـــ

عنيية متن اليمســـــألتنتتن وقوار األمن ايســـــرا تمية ل  القدي ال ـــــررية المحتمة، وا ســـــيما بالقرر من المســـــجد  
األق ـــى وبار هم ـــي، واذلك ل  ال ـــي  جراح  و ياقم الوهـــر من جراء أعمال التحريض والعنف الت  يقوم 

ــاعــدر ااهــــــــــــــألرابــار أكير )24(يســــــــــــــرا تمتول عمى الســــــــــــــواء مــدالر القوميــةمرــا اليمســــــــــــــألتنتول وا   و  ـــــــــــــ
تلك  ويتر  “المور لمعرر”نيسال/أمريل عندما نظم مدنتول إسرا تمتول مسترة نحو بار هم ي مرههين  22 ل 
ــا بيارار ممرية لمم ـــاع من ــتيووا مر اليمســـألتنتتن الذين اانوا يرههول أيضـ ر، ال ـــعارار المعاهية لمعرر، وا/ـ

وتلــــك قبــــل أل  يرق قوار األمن ايســــــــــــــرا تميــــة المجموعتتن  وعــــاه الرــــدوء النســــــــــــــب  إلى المنألقــــة مؤقتــــا 
نيســــــــــــــال/أمريل، نظ م اليمســــــــــــــألتنتول   28نيســــــــــــــال/أمريل بعـد إرالة قوار األمن لمحواجز  وامـتداءب من   25 ل 

يف لقوار األمن ايسرا تمية  مظاهرار يومية ل  منألقة ال ي  جراح،  ظالرر لتؤهي، مر استمرار الوجوه المو
ومر ااســتيزار من جانس المدنتتن ايســرا تمتتن، إلى وقوع ا/ــتياكار متوررة ل  جمير أنحاء القدي ال ــررية  

أيار/مايو،  10و/ــرد الوهــر ل  القدي ال ــررية المحتمة مزيداب من الت ــعتد ل  يوم القدي العالم ، أي يوم 
إلى حرم المســــــجد األق ــــــى، وألقت قنامل صــــــو ية، واســــــتددمت ال ار  عندما ه مت قوار األمن ايســــــرا تمية

المســـــــتل لمدموع، وأ مقت الرصـــــــاص المعدن  الم مف بالمألاا  وا دذر الســـــــمألار ايســـــــرا تمية  دامتر لمحد  
تلك   تتر مســــار مظاهرة مقررة نظمرا ن ــــألاء إســــرا تمتول يمتنتول احتياا متوم القدي   ل  التو رار، بما من

ــايا الألره   ح  بعتدا عن العالم ، ــةل قضـــــــ ــة لممحومة العميا ب ـــــــ ــممتن ل  البمدة القديمة، و ةجتل جمســـــــ المســـــــ
ال ـي  جراح، ومنر ريارار التروه إلى األماكن المقدسـة  ومر تلك، اسـتمر العنف والتواجد األمن  المويف  ل 

ــام   31نيســــــــال/أمريل إلى  13ها ل البمدة القديمة  ول  اليترة من  ت قوار األمن ايســــــــرا تمية  أيار/مايو، أصــــــ
بمقذولار يتر قا مة، ل  مواجرار اندلعت حول البمدة القديمة ول    1 052لمســــــألتنيقا بجروح، منرم   1 586

حرم المســجد األق ــى وال ــي  جراح،  ور ت لترا قوار األمن ايســرا تمية والمســتو نول واليمســألتنتول  وولقا 
لرها من قوار األمن ايســرا تمية    13را تميقا بجروح، من متنرم  إســ  37لم ــاهر إســرا تمية، أصــتس ما مجموعه 
أيار/مايو، حتث انت ـــــــرر قوار األمن ايســـــــرا تمية بويالة  10و  7وُألتد بةل معظم ايصـــــــابار وقعت يوم  

المســـــجد األق ـــــى  الل األيام األ ترة من /ـــــرر رمضـــــال، وقامت، بعد وقوع مناو/ـــــار، بمداهمة الحرم  ل 
 قوة ي ال ه من آاف الم متن اليمسألتنتتن واستددام ال

ر أو يتر متناســـس  - 15 وووقت الميوهـــية حاار عديدة انألور، عمى ما يبدو، عمى اســـتددام يتر مبرَّ
لمقوة هــــد الرجال والنســــاء واأل يال اليمســــألتنتتن الذين يتجمعول لم ــــالة أو ااحتجاج أو الرتاف أو لمجره 

منا ي مدتمية من المدينة، واذلك هـــد ال ـــحيتتن الذين ي ألول األحداث  ووقعت  رلر العمم اليمســـألتن  ل   
إصـــــابار  ألترة نتيجة ااســـــتددام يتر الســـــميم، عمى ما يبدو، لممقذولار يتر القا مة من جانس قوار األمن 

ــرا تمية ) ــألتنتتن عمى األقل إحد  عتنتلرم، ولقد رجل  (  ولقد أربع16، اليقرة A/71/364ايســــــــــ ة رجال لمســــــــــ
ــامترم بجروح  ألترة بعد إ الق مقذولار يتر قا مة عمى  13لمســـــــــــألتن  امتا عتنيه، وأمم    آ رول عن إصـــــــــ

 __________ 

األونروا  نضـــــم إلى ايانار األمم المتحدة  ” واالة األمم المتحدة يياوة و  ـــــ تل الالجدتن اليمســـــألتنتتن ل  ال ـــــرق األهنى )األونروا(،   )23( 
؛ وبيانار  2021أيار/مايو    10،  “ األ ر  ل  هق ناقوي الدألر ب ـةل عا الر ال ـي  جراح اليمان  المعرهـة لدألر اي الء القسـري 

 Amnesty International, “Israel/OPT: scrap plans to هـــية األمم المتحدة لحقوق اينســـال؛ والرصـــد ال ـــاهرة عن ميو 

forcibly evict Palestinian families in Silwan”, 25 May 2021  
 )24( The Times of Israel, “Dozens hurt, arrested in old city clash as extremist Jews chant ‘death to Arabs’”, 

23 April 2021  

https://undocs.org/ar/A/71/364
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عـامـا عتـنه اليمنى، بعـد  عرهــــــــــــــه  37أـيار/مـايو، لقـد رجـل لمســــــــــــــألتن  يبم  من العمر    10  ول  )25(أعتنرم
م اهر ه المســــــجد األق ــــــى  ول  تلك الوقت، اانت قوار األمن ايســــــرا تمية   ي الق مقذوف يتر قا ل لد 

 ألمي الرصـاص البالسـتيو  وال ار المسـتل لمدموع والقنامل ال ـو ية عمى نألاق واسـر، وب ـول ع ـوا   عمى 
ــم هو إ راجرم   ــجد، مردف واهـــــــــــ ــنتن ها ل المســـــــــــ ــمتن المتح ـــــــــــ ما يبدو، بما ل  تلك عمى مدار الم ـــــــــــ

ــداص اآل رين، المنألقة  وأُ  من ــالة والوة أمتار أوناء لراره، مر مدار األ/ــ  مي المقذوف عمى الرجل من مســ
أيار/مايو، أمرر قوار األمن  18ممر  ارج الحرم لتحته قوار األمن ايسـرا تمية  ول  حالة أ ر ، ل    عبر

ــرا تمية لتاة  بم  من العمر  ــر را بالد ول إلى منزلرم ل  ال ــــــــــ   16ايســــــــ ي  جراح متنما اانت عاما وألراه أســــــــ
مترا  وبتنما اانوا ينيذول األمر، أ مقت قوار األمن  40ااحتجاجار جارية عمى الألريي الر يســــــ  عمى بعد 

ايســــرا تمية رصــــاصــــار مالســــتيوية وقنبمة صــــو ية وأصــــامت اليتاة ل   ررها، وأحدوت لرا اســــرا ل  عموهها 
  )26(يو ي الق الرصـاص، ألتد بةل ال ـر ة ايسـرا تمية اليقري، وأصـامت والدها ل  سـاقه  وبعد ن ـر /ـريط لتد

ــتددام يتر القانون  لمقوة لقمر  ــا ااســـــــــ ــول أيضـــــــــ ــابألا عن العمل، رييما يتم إجراء  حقتي  وي ـــــــــ أوقيت هـــــــــ
ااحتجــاجــار الســــــــــــــمميــة انترــاكــاب لمحي ل  حريــة التعبتر والتجمر الســــــــــــــمم ، ويقم  الحتز المتــاح لمتعبتر  

 معارهة ااحتالل العسوري وسياسا ه المعارهة، بما ل  تلك  عن

واســتددام األســمحة النارية الت   ســبس ولاة أ/ــداص ا ي ــومول  ألرا يرده الحياة أو يرده بإحداث   - 16
، وقد يرقى،  يعا لمظروف، إلى لعل  )27(إصـــــابة  ألترة قد ي ـــــول انتراكاب لحظر الحرمال التعســـــي  من الحياة

ــاءلة  من ألعال القتل العمد، الذي هو جري  ــياق ااحتالل العســـوري  ومر تلك،  ل انعدام المسـ مة حرر ل  سـ
ســـــــــــا دا  ول  انف انعدام ال ـــــــــــيا ية ب ـــــــــــةل لتم التحقيقار وحالترا  )28(عن ااســـــــــــتددام يتر القانون  لمقوة

وتيالقرا،  عمم الميوهــية موجوه  مســة  حقيقار جنا ية  تعمي بقتل لمســألتنتتن،  م لتحرا ل  اليترة الم ــمولة  
  وعنـدمـا ُلتحـت  مـك التحقيقـار، مـدا أنرـا )29(التقرير، وبـإيالق  حقتي واحـد، هول صـــــــــــــــدور أحوـام بـايهانـةبـ 
ــدارية ا ــتقاللية والســـــرعة والدقة والم ـــ ــيا ية وااســـ ــبتل الميال، َقبِّل )30( ســـــتول  المعايتر الدنيا لم ـــ   لعمى ســـ

ــتدنالاب ليتم  حقتي ل  مقتل لاهي عمول ل  عام  نيســــال/أمريل،   28المدع  العام ايســــرا تم ، ل    ،  2015اســ
( القــــانول  نألــــاق  بــــايعــــدام  ــــارج  /ــــــــــــــوايــــل  تعمي  أوــــار  (  وبحمول  14، اليقرة  A/HRC/31/40الــــذي 

ــاي ع 27 ــرا تمية قد أيمقت التحقتي عمى أســـــ ــمألار ااهعاء ايســـــ دم الذنس، وتلك عقس أيار/مايو، اانت ســـــ
  )31(استجوار هابألتن بعد  حذيرهما عمى ما قتل

 

 __________ 

 لم يتم استقيال  مك الحاار إا ل  مست يى سانت جول لمعتول بالقدي ال ررية  )25( 

 )26( Nir Hasson, “Jerusalem police officer who shot 16-year-old Palestinian suspended after footage 

emerges”, Haaretz, 26 May 2021  
  6ق المدنية والسياسية، الماهة العرد الدول  الداص بالحقو  )27( 
  28و  27، اليقر ال 36المجنة المعنية بحقوق اينسال، التعمتي العام رقم  )28( 
  11، اليقرة A/HRC/31/40، انظر 2020-2017لال الع عمى األرقام المتعمقة باليترة  )29( 
  28، اليقرة 36المجنة المعنية بحقوق اينسال، التعمتي العام رقم  )30( 
 ميانار الرصد ال اهرة عن ميوهية األمم المتحدة لحقوق اينسال  )31( 

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/40
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 الق ود المولوضة عوى الحق ف  حلية الاعب ل وف  الاجمع السوم  و كوي  الجمعياا -   يم 
واصــــمت إســــرا تل لرن القتوه عمى الحي ل  حرية التعبتر ول  التجمر الســــمم  و ووين الجمعيار   - 17
(A/75/336  واييترـا  و/ــــــــــــــمـمت هذه القتوه ااعتـقال والمالحـقة القضــــــــــــــا ـية أمام محـاكم  49-45، اليقرار )

ــال و الر   ــألتن  ولمدالعتن عن حقوق اينســــــ ــرا تمية لجرار لاعمة ل  المجتمر المدن  اليمســــــ ــورية إســــــ عســــــ
 و/د يار سياسية 

س األوامر العسـورية ايسـرا تمية الت   ألبي عمى اليمسـألتنتتن ل  الضـية ال ربية  جريُم  واسـتمر بموج - 18
أ/ـداص هول إتل مسـبي، بما يمنم السـمألة القا مة بااحتالل صـالحيار   10التجمعار الت   ضـم أكير من 

ي /ـــــد  ُيظرر  ، واحتجار أ“إرهامية”أو   “عدا ية”أو   “يتر قانونية”واســـــعة  دولرا عمميا اعتيار أي جمعية 
، بمـا ل  تـلك عن  ريي  رهـيد ال ــــــــــــــعـارار ال ـنا ـية، “يتر القـانونـية”لمـيل هـذه الوـياـنار    “هعمـاب ”أو  “ عـا يـاب ”

ــارية منذ مداية احتالل إســـــــرا تل لألراهـــــــ   )32(مترمة التحريض ــياهـــــــة، الســـــ   و نألوي هذه الضـــــــوابط اليضـــــ
مارســـــــة الم ـــــــروعة لحرية التعبتر والتجمر ، عمى  ألر ابتر يتميل ل   جريم الم1967اليمســـــــألتنية ل  عام 

، “يتر قانونية”منظمة   430، قامت إســرا تل بحظر  2020  وحتى آتار/ماري  ( 33) الســمم  و ووين الجمعيار
  ( 34) بما ل  تلك جمير األحزار السياسية الر يسية ميل حراة لتم الحاكمة

ن والوة أ/ــرر مر وقف التنيتذ آتار/ماري، أصــدرر محومة عولر العســورية حوما بالســج  22ول   - 19
ولترة مرارية مد را سـنتال عمى بيسـى عمرو، وهو مدالر بارر عن حقوق اينسـال ومناصـر قوي لنبذ العنف، 
ــتيألال ل  الدمتل  وُوج ِّرت إلى عمرو ل  البداية  ــيار هــــــــد ااســــــ وتلك عمى  مفية أن ــــــــألته مر منظمة /ــــــ

  2010ل  اليترة متن عام     “مدول   ـريم” رمة، وأهين بسـت  رم  تعمي بالم ـاراة ل  والث مظاهرار   18
  وصــــــــــــــدر الحوم بعـد إجراءار  2010، وبعرقـمة وهلر حـاري أمن يحـد  المســــــــــــــتو ـنار ل  عـام  2016 و

 ( 33، اليقرة A/71/355، و 50، اليقرة A/HRC/37/42قضا ية است رقت ما يقرر من  م  سنوار )

ول  القدي ال ـــررية، نيذر قوار األمن ايســـرا تمية أيضـــا اعتقاار جمابية لممتظاهرين الســـممتتن،   - 20
عمميار الألره الو/ــــــــــــيوة  بمن لترم المدالعول عن حقوق اينســــــــــــال وال ــــــــــــحيتول، لقمر حراة مناهضــــــــــــة ل

ــموال  ول  أيار/مايو، اعتقمت قوار األمن ايســــرا تمية   ،  ( 35) لمســــألتنيا 677لميمســــألتنتتن من ال ــــي  جراح وســ
امرأة، ووجرـت لمعـديـد منرم ا رـامـار من قبتـل  رهيـد هتـاف   24   يال )ومـانيـة منرم لتيـار( و  116متنرم   من
الحد من هعم ااحتجاجار الســـــــــــممية بمتظاهرين من أماكن   أو رلر العمم اليمســـــــــــألتن   ومن أجل “أكبر هللا”

أ ر ، لرهــــت أيضــــا قوار األمن ايســــرا تمية قتوها ابترة عمى التنقل ل  محيط ال ــــي  جراح  و متزم الدول،  
بموجس القانول الدول ، بويالة الحي ل  التجمر الســـــــمم   وتارر المجنة المعنية بحقوق اينســـــــال ل   عمتي 

ــا ( 36) مى اـلدول، ـبالـتال ، أل  رتي متـدة مؤا ـية لالحتجـاجـار الســــــــــــــممـيةلرـا أـنه يجـس ع   وتارر المجـنة أيضــــــــــــ
 __________ 

  101)ر(؛ واألمر رقم    251، اليرع  1651؛ واألمر العســــــــــــــوري رقم 1945عام )ر( من ا حـة الدلاع )الألوار ( ل  85انظر: الحوم   (32) 
  50، اليقرة A/HRC/37/42ال اهر عن قوار الدلاع ايسرا تمية  وانظر أيضا: 

 (33) E/CN.4/2005/103  ؛ و  35، اليقرةA/HRC/16/51/Add.3  ؛ وA/HRC/16/51/Add.3/Corr.1  ؛  27و    26، اليقر ــــال
  26، اليقرة A/61/267 و

 (34) Human Rights Watch, A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and 

Persecution (2021), p. 194؛ و https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx   
   2021عممية اعتقال نيذ را قوار األمن ايسرا تمية ل  نيسال/أمريل وآتار/ماري    169و   198مراز معمومار واهي حموة؛ مقارنةب مـ  (35) 
  35-21ار ، اليقر 37المجنة المعنية بحقوق اينسال، التعمتي العام رقم  (36) 

https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/42
https://undocs.org/ar/A/71/355
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/42
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/103
https://undocs.org/ar/A/HRC/16/51/Add.3
https://undocs.org/ar/A/HRC/16/51/Add.3/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/61/267
https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx
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الممارســــــــــار المتميمة ل  ااعتقاار الجمابية الع ــــــــــوا ية قبل التجمر أو أوناءه أو بعده ه  ممارســــــــــار  أل
ــفية وبالتال  يتر قانونية ــالة إلى انترا  الحي ل  حرية التعبتر ول  ا( 37)  عسـ ــمم ،  ؤهي    وبايهـ لتجمر السـ

 هذه التدامتر إلى  آكل  دريج  ل  الحتز المتاح لمتعبتر السمم  عن المعارهة لالحتالل 

وواصـــــــــمت الســـــــــمألار ايســـــــــرا تمية وهـــــــــر المدالعتن عن حقوق اينســـــــــال رهن ااحتجار ايهاري  - 21
انار عمى أســــــــاي ا ياقار  ااحتجار المألول الســــــــامي لممحاكمة، بما يزيد الضــــــــ ط عمترم حتى يقبموا ايه أو

(  وراه اســــترداف النســــاء اليمســــألتنيار، بمن لترن 52، اليقرة A/HRC/46/63 ياوهــــية لتدفيف العقوبة )
تلن المدالعار عن حقوق اينســــــال والقياهار النســــــا ية وال ــــــحفيار والألاليار، بااعتقال وااحتجار التعســــــيت 

ــية   ــياســـ ــاواة ل  الحياة العامة والحياة الســـ ــاراة عمى قدم المســـ ــوء المعاممة، مما أه  إلى إونا رن عن الم ـــ وســـ
(  واعُتقمت  تام سعالتن، ر يسة ا حاه 59و   49و يبيط جروه النرون بحقوق المرأة )المرجر نيسه، اليقر ال  

    ــــرين اليان /  9رهن ااحتجار ايهاري ل       ــــرين اليان /نولمبر، وُوهــــعت 2لجال المرأة اليمســــألتنية ل  
حزيرال/يونيه  وتارر محومة ااســــــــــتدناف   30نولمبر  ول  آتار/ماري، ُمدهر لترة احتجارها ايهاري حتى 

ــبوه الذي  قوم به ســـــــــعالتن   العســـــــــورية، ل  معرن موالقترا عمى أمر ااحتجار ايهاري، أل الن ـــــــــاا الم ـــــــ
  ( 38) دنية لمجبرة ال عبية لتحرير لمسألتنبم اراترا ل  األن ألة الم يتعمي

وما رالت إســـــــــرا تل  ســـــــــتردف الجرار الياعمة ل  المجتمر المدن  والمنظمار الت   ووي انتراكار  - 22
و دعو   ( 39) إســـــــرا تل لمقانول الدول  و ســـــــعى إلى مســـــــاءلترا عنرا، والت   ترم إســـــــرا تل بالي ـــــــل العن ـــــــري 

وتلك عن  ريي ااعتقال وااحتجار التعســــــــــــيتتلن، لضــــــــــــال عن لرن قتوه لرن عقوبار هولية عمترا،   إلى
 مور/يوليــه، اعتقمــت قوار األمن ايســــــــــــــرا تميــة محموه نواجعــة،   30التنقــل ويتر تلــك من القتوه  ول    عمى

منسي المجنة الو نية اليمسألتنية التابعة لحراة المقا عة وسحس ااستيمارار ولرن الجزاءار، وألرجت عنه 
ــال بمحام لمدة   17 وجيه  رم ل  هول  يوما، متنما اال يتعرن    11آر/أيســـــــأل   وُمنر نواجعة من اا  ـــــ

لسـوء المعاممة، ميل ااسـتجوابار المألولة مر  قتتده بالسـالسـل ل  وهـر مجرد، والحرمال من النوم، والترديد  
ــال/أمريل، أيدر المحاكم اي ــياا/لبراير ونيسـ ــمى  ول  /ـ ــير ُمنر بااحتجار ألجل يتر مسـ ــرا تمية حظراب لمسـ سـ

بموجيه لتث أمو رياه، النا/ــــــــــــط ل  منظمة العيو الدولية، من م اهرة الضــــــــــــية ال ربية لموصــــــــــــول إلى موتيه 
  وأبقت المحاكم ايســـرا تمية عمى حظر الســـير الميرون 2019القدي، ومن الســـير إلى الدارج منذ عام   ل 

  “ رديدا أمنيا”ن جرار األمن العام ايسـرا تم   زعم أنه ي ـول مقدمة م  “أهلة سـرية”عمى أمو رياه اسـتناها إلى 
وعمى يرار ما حدث ل  حاار أ ر ، لم يألمر أمو رياه عمى  مك األهلة الت  لم  دضـر لال تيار ل  جمسـة  

 ( 55 و 31 و 9، اليقرار A/HRC/37/42 ، و11، اليقرة A/75/336عمنية )

واســـــتمر اســـــتددام اا رامار وبيانار الوصـــــم لت ـــــويه ســـــمعة الجرار الياعمة ل  المجتمر المدن   - 23
واصــــــــــــــمـت المنظمـار الت  ايترا مـا ُ عتبر  (  و 45، اليقرة  A/75/336و يبيط الـدعم والتمويـل الـدول  لعممرـا )

 __________ 

  82المرجر نيسه، اليقرة  (37) 
  55، اليقرة A/HRC/37/42ميانار الرصد ال اهرة عن ميوهية األمم المتحدة لحقوق اينسال  وانظر أيضا:  (38) 
 (39) Shira Kadari-Ovadia and Noa Shpigel, “Education Minister bars rights groups calling Israel ‘apartheid 

State’ from schools”, Haaretz, 17 January 2021  
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ــرا تمية ــمألار ايســـ ــر  قارير ( 40) قريية من الســـ ــال بةنرا   ن ـــ ــم منظمار حقوق اينســـ ــامية”  ـــ  ( 41) “معاهية لمســـ
ــ  أو إلى انتماء هذه المنظمار المزعوم   “ايرهار”، وه   ستند ل  الوصم مــــــــــــ  ( 42) “ايرهار”بةنرا مر يألة مــــــــــ
أيار/مايو، ا رمت واالة   6لمســـــألتنية ولي   ور را ل  أي ن ـــــاا إجرام  محده  ول  أحزار ســـــياســـــية  إلى

األمن ايســرا تمية عمناب عدة منظمار لمســألتنية  قدم  دمار حتوية، ميل الدعم القانون  وال ــح  لممجتمعار 
ــألتن ــعبية لتحرير لمســ ــألتنية، متحويل األموال إلى الجبرة ال ــ ير إعالمية،  مبت    وولقا لتقار ( 43) المحمية اليمســ
ــتتن األوروبتتن عدم  مويل هذه المنظمار ــميقا من الدمموماســ ــرا تل رســ ــديداب ( 44) إســ   وأورر هذه المزاعم  ةوتراب /ــ

عمى قـدرة المنظمـار عمى التمـاي المواره المـالـية والح ــــــــــــــول عمترـا، وهمـا جزء ا يتجزأ من الحي ل  حرـية 
  ووين الجمعيار 

المبرر ل  حقوق اينســـــال، وا ســـــيما الحقوق الســـــياســـــية، أكير وهـــــوحا  وقد أصـــــيم التد ل يتر   - 24
إجراء   اانول اليان /يناير، أصدر ر ي  لمسألتن مرسوما ر اسيا يدعو  يه إلى  15سياق اانتدابار  لي    ل 

أيار/مايو ول  /ــــــــرر  22، وتلك ل   2006انتدابار   ــــــــريعية ور اســــــــية لمســــــــألتنية، لممرة األولى منذ عام  
ــأل ــرا تمية ما ا يقل 2021   آر/أيســـــــ ، عمى التوال   و الل العممية اانتدامية، احتجزر قوار األمن ايســـــــ

ــيعة منرم عمى األقل رهن ااحتجار    19عن   ــية ال ربية، ووهــــعت ســ ــتتن لحماي ل  الضــ ــياســ من القاهة الســ
ســـــــــــياســـــــــــية  وقامت  ايهاري هول  رمة أو محاكمة، مما أوار مداوف  تعمي بعمميار ااعتقال تار الدوالر ال

أ/ــــــداص آ رين من المنتســــــبتن   10قوار األمن ايســــــرا تمية اذلك باســــــتجوار أو اســــــتدعاء ما ا يقل عن 
لحماي، ألاهوا بةل قوار األمن أصـــــــدرر  رديدار لمضـــــــ ط عمترم من أجل عدم  ر/ـــــــيم أنيســـــــرم  وي ـــــــول  

ــة حقوقر ــبس ممارســــــــــ ــايقترم أو اعتقالرم أو احتجارهم بســــــــــ م ل  حرية الرأي والتعبتر  دويف األلراه أو مضــــــــــ
ــال ول  ــؤول العامة انتراكا لمقانول الدول  لحقوق اينســـــ ــاراة ل  ال ـــــ    (45)  ووين الجمعيار وحقرم ل  الم ـــــ
  ( 46) نيسال/أمريل، أعمن ر ي  لمسألتن  ةجتل اانتدابار حتى إ/عار آ ر 30ول  

والسياسية األساسية لميمسألتنتتن ل  القدي ال ررية واستمرر القتوه الميروهة عمى الحقوق المدنية  - 25
المحتمة وتلك من  الل قمر أي /ـــــول من أ/ـــــوال الن ـــــاا الســـــياســـــ  اليمســـــألتن  أو أي ن ـــــاا ُينظر إليه 

ــاراتن  عمى ــرا تمية متيريي الم ــــــ ــية والث حاار قامت لترا قوار األمن ايســــــ ــدر الميوهــــــ أنه اذلك  ورصــــــ
ــمة باانتدابار ل  ــيار تار صــــ ــور وال رامار والترديدار مناســــ ــتددمةب القوة وااعتقاار وأوامر الحضــــ ، ُمســــ

 __________ 

 Policy Working Group, “NGO monitor: shrinking space – defaming ؛ و31اليقرة   ،A/HRC/40/43انظر   (40) 

human rights organizations that criticize the Israeli occupation”, September 2018  
  /www.ngo-monitor.org/key-issues/ngos-and-antisemitism/ngo-involvement-in-antisemitismانظر:  (41) 
-www.ngo-monitor.org/key-issues/ngo-links-to-terror-groups/ngo-monitor-publications-on-theانــــظــــر:   (42) 

ngos-with-links-to-the-pflp/  
 (43) Judah Ari Gross, “Shin Bet: Palestinian terror group stole millions from European aid donors”, The 

Times of Israel, 6 May 2021  
 المرجر نيسه  (44) 

ــية، المواه   (45)  ــياســـــــــ ــال، التعمتي العام  ؛ والمجنة المعنية بحقوق اي25و   22و   19و   9العرد الدول  الداص بالحقوق المدنية والســـــــــ نســـــــــ
ب ــةل   (2014)  35؛ والمجنة المعنية بحقوق اينســال، التعمتي العام رقم 23ب ــةل حرية الرأي وحرية التعبتر، اليقرة    (2011)  34 رقم

  17حي اليره ل  الحرية ول  األمال عمى /د ه، اليقرة 
 (46) Palestinian News and Information Agency, “Palestinian leadership postpones national elections until 

East Jerusalemites are allowed participation”, 30 April 2021  

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/43
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قوار األمن ايســــــــرا تمية بمداهمة المراز  آتار/ماري، قامت أعداه ابترة من 2با دات مزيد من التدامتر  ول  
ــتديارية ألاهر بإقامة مناســـــ  ــتناها، عمى ما يبدو، إلى معمومار اســـ ــعياا لالجدتن، اســـ ــوي ل  مديم /ـــ ية  النســـ

ــةل  ــألتنية”ب ــــ ــررية ل  اانتدابار اليمســــ   وأ معت قواُر األمن مديرَة المراز عمى “هور المرأة من القدي ال ــــ
مذارة  وريف  تضـــــمن اســـــمرا وع ـــــرار األســـــماء األ ر ، وقامت متيتيش المراز وم ـــــاهرة الووا ي واعتقال 

ة، ل  اانتدابار  وهذا التد ل  المديرة  و ضــــعت المديرة لالســــتجوار وُ مس منرا عدم الم ــــاراة، بةي صــــي
ــمياب  ــية، ويؤور سـ ــياسـ ــاراة ل  الحياة السـ ــررية من الحي ل  الم ـ ــألتنتتن ل  القدي ال ـ يتر المبرر يحرم اليمسـ

  واســتمرر  وال اليترة الم ــمولة ( 47) عمى حقرم األســاســ  ل  الت ــويت والتر/ــم ل  اانتدابار، هول  متتز
توررة لم ــد ــيار الســياســية اليمســألتنية، والمداهمار لممؤســســار اليقا ية بالتقرير ااعتقاار والمضــايقار الم

اليمســـــــألتنية ومنظمار المجتمر المدن   ومن متن أ/ـــــــداص آ رين، اعتقمت قوار األمن ايســـــــرا تمية محال   
ــتناها إلى عدة أوامر منٍر  ــتدعته  م  مرار لالســـــتجوار  واســـ القدي التابر لمســـــمألة اليمســـــألتنية مر تن، واســـ

ل  حقه، ول   ل قتوه أ ر  ميروهــــة عميه، لم ُيســــمم له،  الل معظم اليترة الم ــــمولة بالتقرير،   صــــدرر
ــاا  ــاراة ل  أي اجتماع أو ن ـــ ــألتنية”بالم ـــ ــمألة اليمســـ ــية ال ربية أو التنقل  أو  “ حت رعاية الســـ مد ول الضـــ

 ها ل القدي ال ررية، باستيناء المنألقة المحيألة بمنزله ل  سموال 

 
 اجاز وسوء المعاموةانح -  دال 

 الل اليترة الم ــــــــمولة بالتقرير، اســــــــتمرر ال ــــــــوايل المتعمقة بااحتجار التعســــــــي  الذي  مارســــــــه  - 26
 4  520، ُألتــد بــةل هنــا   2021أيــار/مــايو    31(  لي   10، اليقرة  A/75/336الســــــــــــــمألــار ايســــــــــــــرا تميــة )

، قـتد ااحتجـار ايســــــــــــــرا تم ، حـتث  عتبرهم إســــــــــــــرا ـتل ( 49) امرأة  40  يال و 169، من متنرم  ( 48) لمســــــــــــــألتنيـقا
ل ل    -محتجزين ألســـــيار أمنية   4  236وقدره   2020أيار/مايو  31وهو ما يميل رياهة عن عدههم المســـــجَّ

تمية بالره عمى الألميار المتعمقة ، لم  قم م ـمحة السـجول ايسـرا  2020لمسـألتنيقا  ومنذ   ـرين األول/أكتوبر 
ــمة   ــررية مي ــ ــول عمى ميانار /ــ ــعيا لمح ــ ــال ســ بحرية  داول المعمومار، الت  قدمترا منظمار حقوق اينســ
ب ــــةل احتجار اليمســــألتنتتن  وا يزال معظم المعتقمتن والســــجناء اليمســــألتنتتن محتجزين ها ل إســــرا تل  وَنقُل 

م المترمول بار وار جرا م، إلى إقميم الســــــــمألة القا مة بااحتالل، لتر  األ/ــــــــداص الم ــــــــمولتن بالحماية، بمن
  ( 50) 1949محظور بموجس ا يارية جنيف الرابعة لعام 

وجر   ووتي  ألورار ميترة لمقمي  تعمي بالدعاو  القضــا ية المرلوعة هــد عده من األلراه المترمتن  - 27
، أو بمنظمار ُيزعم  ور را ل  ايعداه 2019آر/أيســـــــــأل    23باار ياا مرجوم عتن موبتن الذي وقر ل   

(  وبتنما ُ يتد التقارير بةل 18إلى  14له، ا ســــيما الجبرة ال ــــعبية لتحرير لمســــألتن )المرجر نيســــه، اليقرار  
ع ــرار اليمســألتنتتن قد اعُتقموا  يما يت ــل مرذا الرجوم، والويتر منرم تار  عرهــه لســوء المعاممة والتعذيس 

اء ااحتجار )المرجر نيســه(، اانت إهانة  مســة أ/ــداص عمى األقل ممن صــدرر عمترم ب ــورة منرجية أون 

 __________ 

  4و   3ب ـةل الم ـاراة ل  إهارة ال ـؤول العامة وحي ااقتراع، اليقرار    (1996)  25المجنة المعنية بحقوق اينسـال، التعمتي العام رقم  (47) 
 ي لميمسألتنتتن المقيمتن ل  القدي الم اراة ل  اانتدابار العامة ايسرا تمية   وعالوة عمى تلك، ا يح7و 

 مراز الدلاع عن اليره  - م محة السجول ايسرا تمية، من  الل منظمة همواتد (48) 

 ر اليمسألتن  ا/تر  ل   قديم األرقام مؤسسة الضمتر لرعاية األستر وحقوق اينسال، وناهي األستر اليمسألتن ، ولجنة األست (49) 

)ا ـيارـية جنيف الرابعـة(،    1949آر/أيســــــــــــــأل     12ا ـيارـية جنيف ب ــــــــــــــةل حمـاـية األ/ــــــــــــــدـاص المـدنتتن ل  وـقت الحرر، المؤر ـة   (50) 
  76و  49الماه ال
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   (51) أحوام حتى اآلل  قوم عمى ا ياقار  ياوهـــــــية لتدفيف العقوبة أســـــــاســـــــرا ا رامار ا عالقة لرا بالرجوم
تعمي بعمميار    “صــــعوبار ابترة ل  ايويار”وأ/ــــارر المحاكم ايســــرا تمية، ل  العديد من  مك القرارار، إلى 

َعى عمترم والمحتجزين اآل رين الذين جر موهم، مما يعن  اســتددام    “أســالتس اســتجوار  اصـة ”اســتجوار المدَّ
 من قبل جرار األمن العام ايسرا تم  قد  ؤور عمى مقبولية األهلة 

باررة   آتار/ماري، أهانت محومة عســــــــــــورية إســــــــــــرا تمية  الدة جرار، وه  مرلمانية ومدالعة 1ول   - 28
ــرا تمية منذ عام  عن ــ  لتدفيف  2019حقوق المرأة احتجز را قوار األمن ايســــــ ، وتلك بموجس ا ياق  ياوهــــــ

، نتيجة لعضــويترا ل  الجبرة  “/ــ ل من ــس ل  جمعية يتر م ــروعة”/ــرراب مترمة  24العقوبة بالســجن إلى 
ن ـــــــــاا  ”ال/ـــــــــتياه ل   ور را ل   ال ـــــــــعبية لتحرير لمســـــــــألتن، وتلك عمى الريم من أنرا اعُتقمت ل  البداية ل

، بما ل  تلك الألريقة الت  جر   “صـــــعوبار ابترة ل  ايويار”  وأ/ـــــارر المحومة ل  قرارها إلى ( 52) “إرهام 
ــرين اليان /نولمبر   ــتتن  ول  حالة أ ر ، اعُتقل ُأَم   العاموهي ل    ـــــ ــروه ااهعاء الر يســـــ ــتجوار /ـــــ مرا اســـــ

/ـــــــــررين، بما ل  تلك احتجاره بمعزل عن العالم الدارج  لمدة  ووهـــــــــر رهن ااحتجار ايهاري لمدة  2019
ــ  لتدفيف  2020حزيرال/يونيه   2يوما  ول    19 ــرا تمية بموجس ا ياق  ياوهـــــ ــورية إســـــ ، أهانته محومة عســـــ

العقوبة بالسـجن إلى سـنة واحدة عمى  رمَت  اانتماء إلى جمعية يتر قانونية وااهـألالع بةن ـألة لترا، وهو 
ــده القاهــــــــ  عمى ينور ها تن ا ــال  ول  قرار المحومة، /ــــــ لترمتتلن باعتياره مدالعا معرولا عن حقوق اينســــــ

ه صــــــــعوبار ابترة ل  ايويار”اا ياق التياوهــــــــ    أل    تعمي بألبيعة أهلة  جريم العاموهي والألريقة    “كال مره 
 الت  جر  مرا التحقتي مر األ/داص الذين جر موه 

عاله مداوف  تعمي بإهانة ألراه عمى أســـــــــاي  رم لضـــــــــياهـــــــــة قد  وول و يتر القضـــــــــايا المذاورة أ  - 29
ــا أل المحاكم العســـورية ايســـرا تمية قد أيدر ا ياقار   يتر ــمة بســـمو  إجرام  محده  وه  ُ ظرِّر أيضـ تار صـ

ــتند إلى  ــار را إلى أنرا  ســـ ــية لتدفيف العقوبة عمى الريم من إ/ـــ ــعوبار ابترة ل  ايويار” ياوهـــ  تعمي  “صـــ
ــتددام  ــة”باســـ ــتجوار  اصـــ ــالتس اســـ ــة التعذيس ويتره من هـــــرور    “أســـ اةهلة لمتجريم  وولقا ا يارية مناهضـــ

المعاممة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو المرتنة، ا يجور ااسـت ـراه باألقوال الت  يتم ايهاء مرا نتيجة 
عمى السـمألار المدت ـة إجراء  حقتي عاجل ونزيه لمتعذيس ادلتل ل  أية إجراءار  وعالوة عمى تلك، يجس 

  ( 53) ل  اهعاءار التعذيس الت   تسم بالم دارية

و يما يتعمي بالحاار الُمبَم  عنرا ســـــــــابقاب والمتعمقة باحتمال  عرن اليمســـــــــألتنتتن لمتعذيس وســـــــــوء  - 30
عمي بعدم وجوه مســـــــــاءلة  المعاممة ل  مراكز ااحتجار ايســـــــــرا تمية )المرجر نيســـــــــه(، هنا  مداوف ابترة  ت 

حقيقية من جانس الســـــمألار ايســـــرا تمية المعنية، وعدم ا دات جمير الدألوار المعقولة يجراء  حقتي /ـــــامل  
  كانول  24ااهعاءار موقوع  عذيس وسوء معاممة  لعمى سبتل الميال، أعمن المدع  العام ايسرا تم ، ل    ل 

مزاعم ريام محقق  جرار األمن ايســرا تم  متعذيس ســامر العربتد،  اليان /يناير، إيالق التحقيقار الجنا ية ل   

 __________ 

 ميانار الرصد ال اهرة عن ميوهية األمم المتحدة لحقوق اينسال  (51) 

 (52) Adam Rasgon, “Israeli forces re-arrest senior PFLP member in Ramallah”, The Times of Israel, 31 

October 2019  و؛ Aaron Boxerman, “Israel sentences senior PFLP member to two years in prison”, 

The Times of Israel, 1 March 2021  
  15و  12، الماه ال ة أو الالإنسانية أو المرتنةا يارية مناهضة التعذيس ويتره من هرور المعاممة أو العقوبة القاسي (53) 
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(  وولقـا 15 و  14الـذي هو قتـد المحـاكمـة حـاليـا عمى هوره ل  هجوم عتن موبتن )المرجر نيســــــــــــــه، اليقر ـال  
  ( 54) “جريمة قرر المدع  العام إيالق القضية لعدم وجوه أساي إويا   ار وار”،  البيانارجاء ل  أحد  لما

ــرا تمية لالحتجار ايهاري  يتر قمقا بال ا  واال هنا    - 31 ــمألار ايسـ ــة السـ ــألتنيا،   495وا  زال ممارسـ لمسـ
، بمـــا يميـــل ريـــاهة ابترة 2021أيـــار/مـــايو    31من متنرم امرأ ـــال وأربعـــة أ يـــال، رهن ااحتجـــار ايهاري حتى  

لمســـــــــألتنيقا )المرجر نيســـــــــه،    352وهو  عده المحتجزين إهاريقا ل  نراية اليترة الم ـــــــــمولة بالتقرير الســـــــــامي  عن 
ــر ( 55) ( 11 اليقرة  ــتينا ية لم اية وهو يدضــــــــــ ــمم بااحتجار ايهاري إا ل   روف اســــــــــ   والقانول الدول  ا يســــــــــ

  وأهار األمتن العام مرارا بالسمألار ايسرا تمية إلى إنراء ممارسة ااحتجار ( 56) لضمانار صارمة لمنر التعسف 
متوجـيه الُترم إلى المحتجزين، عـند وجوه أســــــــــــــيار  دعو إلى تلك، أو ايلراج اليوري عنرم   ايهاري، والقـيام إما 

/ـــــوال من أ/ـــــوال   وولقا لمجنة مناهضـــــة التعذيس، قد يرقى ااحتجار ايهاري ليترار  ويمة لم اية إلى أل يوول 
 (  23و    22 ، اليقر ال CAT/C/ISR/CO/5و    17، اليقرة CAT/C/ISR/CO/4سوء المعاممة ) 

و ل ااعتقال التعســـــــــــــي  لأل يال وســـــــــــــوء معاممترم ل  مراكز ااحتجار ييترال الجزع، حتث ُأمم   - 32
  (58)  يال 64ررر /ـراهار  م ـيوعة ميمتن من   وأ ( 57)  يالب  وال اليترة الم ـمولة بالتقرير  725اعتقال  عن

كانوا محتجزين ل  مراكز ااحتجار العســورية ايســرا تمية  الل اليترة الم ــمولة بالتقرير اســتمرار أنماا ســوء  
المتميـــــة  ااعتقـــــاار  تلـــــك  ل   بمـــــا  والنقـــــل وااســــــــــــــتجوار وااحتجـــــار،  ل   األو  ااعتقـــــال  أونـــــاء  المعـــــاممـــــة 

ل  الما ة( و/أو  قتتد األرجل   98الما ة( و قتتد األيدي ) ل  95ع ـس األعتن ) الما ة(؛ واسـتددام ل  41)
ل  المـاـ ة(   42ل  المـاـ ة( أو اســــــــــــــتعمـال هورار المـياه )  52ل  المـاـ ة(؛ والحرمـال من الألعـام والمـاء )  73)

ل ؛ وايـيذاء الميظ  ) والحي  اانيراهي ل  المـاـ ة(؛  80ل  المـاـ ة(؛ والعنف الـبدن  )  63أوـناء ااحتجـار األو 
ل  المــا ــة(،   ــــــــــــــتر ال ــــــــــــــرــاهار إلى منر األ يــال    77ل  المــا ــة(  ول  يــالبيــة ابترة من الحــاار ) 27)
اا  ـال بمحام أو بةحد الوالدين قبل ااسـتجوار وأوناءه، وتجيارهم عمى التورير عمى ووا ي بالم ة العبرية  من

( منرم(  الويتر  ييرمرـــــا  ل ـــــة ا  ــة(  59)وه   المـــــا ـــ ــا يـــــة   ل   اـــ ب ــــــــــــــورة  عمى حقوقرم  إ العرم  ــدم  وعـــ
 الما ة(  ل  52)

و م  ووتي عده من حواهث ااعتقال التعســــــي  لأل يال اليمســــــألتنتتن أو  عرهــــــرم لســــــوء المعاممة  - 33
ــعرم رهن ااحتجار ايهاري  ول    أو ــب  يبم  من العمر  21وهــــــــ عاما،  17اانول اليان /يناير، اعُتقل صــــــــ

ــرر،  م  مديدها   ــتة أ/ـ ــر رهن ااحتجار ايهاري هول  وجيه  رم له لمدة سـ يعان  من حالة  بية مزمنة، وُوهـ
  أو محاميه  وعمى الريم من ألربعة أ/ـرر أ ر  ل  أيار/مايو، وتلك اسـتناها إلى أهلة لم يألمر عمترا ال ـب 

إجراء لح   ب ،  م  إلى أل أي  ـدهور ل  صــــــــــــــحـة الأليـل ســــــــــــــيعرن حيـا ـه لمدألر، أيـدر محومـة  
الذي  “الدألر الوبتر”آتار/ماري، أمر ااحتجار ايهاري، م ــــترةب إلى  22اســــتدناف عســــورية إســــرا تمية، ل   

ل الأليل محتجزا، ريم وروه  قارير  يتد بةل حالته  ي ـــــــومه الأليل  ول  نراية اليترة الم ـــــــمولة بالتقرير، ا يزا
 __________ 

 (54) Netael Bandel, “Case closed against Shin Bet agents accused of assaulting Palestinian terror suspect”, 

Haaretz, 24 January 2021  
  مراز الدلاع عن اليره - م محة السجول ايسرا تمية، من  الل منظمة همواتد (55) 
ــية، الماهة  78ا يارية جنيف الرابعة، الماهة   (56)  ــياســـــــ ــال،  9؛ والعرد الدول  الداص بالحقوق المدنية والســـــــ ؛ والمجنة المعنية بحقوق اينســـــــ

  64و  15، اليقر ال 35التعمتي العام رقم 
 ألتن ، ولجنة األستر اليمسألتن  ا/تر  ل   قديم األرقام مؤسسة الضمتر لرعاية األستر وحقوق اينسال، وناهي األستر اليمس (57) 

 /راهار جر  جمعرا و حمتمرا من قِّبل منظمة األمم المتحدة لمأليولة  (58) 

https://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/4
https://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
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ــردر مزيدا من التدهور ــحية /ــ ــرا تمية باعتقال   11  ول   ( 59) ال ــ اانول اليان /يناير، قامت قوار األمن ايســ
عاما من ح  العيسوية ل  القدي ال ررية و عريضه لسوء المعاممة ب ورة متوررة،  15صب  يبم  من العمر  

 بما قد يوول وصل إلى حد التعذيس، مر استجوابه عدة مرار  الل األيام السيعة الت  احُتجز لترا 

مـا احتجـار األ يـال من آـوار ســــــــــــــمبـية عمى نمـا رموم - 34 ، يقتضــــــــــــــ  القـانول الـدول  ( 60) ن أجـل مـيال ِّ
ــال عـدم اســــــــــــــتدـدامـه إا امالت أ تر وألق ــــــــــــــر لترة رمنـية مموـنة لحقوق    وا ـمد عـند احتجـارهم  ( 61) اينســــــــــــ
ــنرم، ويني   أا  يتعرهــــــــو  أل من ا مألمقا لمتعذيس أو  ُيعامموا معاممة ُ راَعى لترا احتياجار األلراه ل  ميل ســــــ

  ويجس منم األ يال المحتجزين  ( 62) هـــرور المعاممة أو العقوبة القاســـية أو الالإنســـانية أو المرنية ل تره من
هــــــــمانار بمحاكمة عاهلة، بما ل  تلك عدم  عريضــــــــرم لتجريم الذار، وهــــــــمال حقرم ل  الح ــــــــول عمى 

  ( 63) ايجراءار القانونية عمى النحو الواجسمساعدة قانونية لورية، ول  حضور اآلباء أو األوصياء ل  
 

 ممارساا قد  لقى إلى مساوى العقاب الجماع  - هاء 
وهو لرن إجراءار   -اســتمرر الممارســار ايســرا تمية الت  قد  رقى إلى مســتو  العقار الجماع   - 35

(  والعقــار الجمــاع  23، اليقرة  A/75/336عقــاميــة عمى ألراه ومجتمعــار محميــة عمى جرا م لم ير وبوهــا )
  ويبدو أل الممارســـــــــــار المووَّقة ا  تيي مر العديد  ( 64) محظور صـــــــــــراحةب بموجس القانول الدول  اينســـــــــــان 

أحوام القانول الدول  لحقوق اينسال، بما ل  تلك الحي ل  حرية التنقل ول  العمل ول  مستو  معي    من
  ( 65) ا ي ول  محاكمة عاهلة ول  التران البراءة

وقـد أعرر األمتن العـام مرارا و ورارا عن قمقـه إراء  ـةوتر الح ـــــــــــــــار الميرون عمى يزة وعمميـار  - 36
ــدها عمى أل تلــك قــد يرقى إلى مســــــــــــــتو  العقــار الجمــاع   اييالق لترــا عمى الســــــــــــــوــال المــدنتتن، م ـــــــــــــ

(A/75/336  و  24، اليقرة ،A/74/468  و  22، اليقرة ،A/73/420  وواصــــــــــــــمــت الســــــــــــــمألــار  7، اليقرة  )
ــرا تمية ا دات  دامتر  زيد من مع ــبل من متنرا القيام عمى لترار متقألعة متقمي   ايســــــ اناة المدنتتن، وتلك بســــــ

ــتد األســــــــما  أو إيالقرا بالوامل، وتيالق المعامر متن يزة وتســــــــرا تل، مما يحد ب ــــــــدة من حراة   منألقة صــــــ
 األ/داص ونقل الوقوه وال ار وايمداهار األساسية األ ر  من يزة وتلترا 

ــنترا   31و  10ول  اليترة الممتدة متن   - 37 ــارو ية الت  /ـــــــــ ا عمى الرجمار ال ـــــــــ آر/أيســـــــــــأل ، ورهق
ــا ر إلى يزة   ــالم لمنر ه ول اليضـ ــرا تمية معبر ارم أمو سـ ــمألار ايسـ ــمحة ل  يزة، أيمقت السـ الجماعار المسـ
ــتد ل  يزة، وأوقيت إمداهار الوقوه ليترار   ــية(، وأيمقت منألقة ال ـــ ــاســـ ــانية األســـ ــتيناء ايمداهار اينســـ )باســـ

 __________ 

 (59) Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, “Urgent intervention for the immediate 

release of child administrative detainee under extenuating medical circumstances”, 17 June 2021  
ب ـــــــــةل حقوق الأليل ل  نظام قضـــــــــاء األ يال،    (2019)  24؛ ولجنة حقوق الأليل، التعمتي العام رقم 6ا يارية حقوق الأليل، الماهة   (60) 

  95-82اليقرار 
 )ر(  37ا يارية حقوق الأليل، الماهة  (61) 

 )ج(  37( و )أ 37المرجر نيسه، الماه ال  (62) 

  71-38، اليقرار 24؛ ولجنة حقوق الأليل، التعمتي العام رقم 40و  37المرجر نيسه، الماه ال  (63) 
  33؛ وا يارية جنيف الرابعة، الماهة 50، الماهة 1907األنظمة المرلقة با يارية اهاي الرابعة لعام  (64) 
ــية (65)  ــياســــــــ ــاهية وااجتمابية 14و   12الماه ال  ،العرد الدول  الداص بالحقوق المدنية والســــــــ ؛ والعرد الدول  الداص بالحقوق ااقت ــــــــ

  73-71؛ وا يارية جنيف الرابعة، المواه 11 و 6واليقا ية، الماه ال 

https://undocs.org/ar/A/75/336
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  وأهر  مك التدامتر إلى  ياقم أرمة الوررباء والوقوه الت  أعاقت ب ــدة  قديم الددمار األســاســية  ( 66) الزمن من
 أيمول/  1ألول مرة  وُرلعـت  مـك القتوه ل    19-الوقـت الـذي اـاـنت يزة  واجـه  يـه  ي ــــــــــــــ  مرن اولتـد ل 

أيمقت السمألار ايسرا تمية معبَري أيار/مايو، و زامناب مر انداع األعمال العدا ية ل  يزة،   10سبتمبر  ول  
ســــــــالم وتيريز، ومنعت عبور جمير الســــــــمر واأل/ــــــــداص، بمن لترم المرهــــــــى، من يزة وتلترا  ول    كرم أمو

أـيار/مـايو، أعـتد لتم معبر إيريز أمـام المرهــــــــــــــى المحـتاجتن إلى عالج منـقذ لمحـياة، ومو ي  المنظمـار   25
ــا ل ــحيتتن األجانس  وأعتد أيضــــــــــ ــانية  الدولية، وال ــــــــــ ــالم لعبور الوقوه والمعونة اينســــــــــ تم معبر ارم أمو ســــــــــ

  ( 67) أيار/مايو 31 ل 

وتار مســــــؤولول إســــــرا تمتول صــــــراحةب األعمال العدا ية من يزة موصــــــيرا مســــــو ِّياب ليرن ميل هذه  - 38
ــرا تم  إلى أنه إتا لم يتم الحيا  عمى الردوء ع ــار ورير الدلاع ايســ ــال/أمريل، أ/ــ مى حدوه  التدامتر  ول  نيســ

ــديدة  ”يزة، لإل قألاع يزة ســـــــــــوف  ــاهه وأمنه، ومن منظوره المدن  -يتعرن لضـــــــــــربة /ـــــــــ    ( 68) “ل  اقت ـــــــــ
يني   أل نسـمم بالمعونة اينسـانية األسـاسـية حسـس  ”يتعمي بجروه إعاهة إعمار يزة، قال ورير الدلاع:  و يما

ــانية، لعمتنا أل نجعمرا م ـــــرو ة با ــاء  أما بقية المعونة اينســـ ــية األســـــر  والميقوهين  ااقتضـــ لدلر قدما بقضـــ
عتية المعونة اينســــــــــــانية ”، وهعا أيضــــــــــــا ل  الوقت تا ه إلى أل ُ تر  يزة، ل  يضــــــــــــول تلك، عند  “وحمرا

  وقد  رقى هذه التدامتر، بســـــــــبس  ابعرا العقام   يما يتعمي باأل/ـــــــــداص الذين لم ير وبوا  ( 69) “األســـــــــاســـــــــية
 ( 26، اليقرة A/75/336جريمة، إلى مستو  العقار الجماع  ) أي

، 2020آتار/ماري   8  لمنذ 19-و ياقم أور عمميار اييالق ل  يزة بســـــبس  ي ـــــ  جا حة اولتد - 39
، مر   ــــــــديد القتوه القا مة “باييالق بســــــــبس لتروي اورونا”لرهــــــــت إســــــــرا تل عمى قألاع يزة ما  ســــــــميه 

ــحية   ــمألار ال ــــ ــتراة مر الســــ ــير من يزة وتلترا  وُنيذ اييالق اجزء من الجروه الم ــــ ــة عمى الســــ الميروهــــ
وقت وهـــــر هذا التقرير ل  صـــــي ته    اليمســـــألتنية لمنر وصـــــول الجا حة إلى يزة ل  /ـــــرورها األولى  وحتى

النرا ية،  م ألكير من عام، وبناء عمى الســياســار الجديدة، وقف جمير الرحالر الت  يتم القيام مرا أليران  
 تعمي بالعمل والدراســــــــــة ل  الدارج أو لزيارة األقارر المرهــــــــــى، ولم ُ منم الت ــــــــــاريم إا لممرهــــــــــى الذين 

رم، بـــايهـــــــــــــــــالـــة إلى عـــده قمتـــل من ااســــــــــــــتينـــاءار األ ر    يحتـــاجول إلى عالج  ب  عـــاجـــل ومرالقت 
، لإل عده اليمسـألتنتتن الذين سـالروا عبر معبر إيريز مسـمك لحقوق اينسـال -مؤسـسـة جي ـاه  لتقديرار وولقا

  وعمى نحو ( 70) 2020مم  نســية أقل من ســتة ل  الما ة مقارنةب بعدههم ل  مداية عام  2021ل  آتار/ماري  

 __________ 

 /https://ar-ar.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976/1741266972691041:  انــظــر (66) 

?type=3&theaterو  /https://ar-ar.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976  ؛ 

1744437359040669/?type=3&theaterو  /https://ar-ar.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos  ؛ 

a.610100169141066/1741473422670396/?type=3&theater  
 (67) Emmanuel Fabian and Aaron Boxerman, “As ceasefire holds, Israel reopens Gaza crossings for 

humanitarian aid”, The Times of Israel, 24 May 2021و ؛ United Nations, Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs, “Response to the escalation in the Occupied Palestinian Territory: situation 

report No. 3”,  4–10 June 2021  
 (68) Udi Shaham, “Gantz: if quiet is not kept, Gaza will suffer”, 24 April 2021  
 (69) Amos Harel, “Israel reopens Gaza crossings for humanitarian aid, relief workers”, Haaretz, 24 May 2021   
 (70) Gisha, “Full lockdown: the tightening of the closure on Gaza under the guise of the pandemic”, 

November 2020  
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ا عمى التماسـار المحومة،  أكد ه إسـرا ت  ما ُرلضـت، اقاعدة عامة، الألميار الت  قدمرا سـوال قألاع يزة  ”ل رهق
ــية ال ربية لتمبية احتياجار يتر  بية ــرا تل والعبور إلى الضـــــ ــرا تل ( 71) “لمد ول إلى إســـــ   ول  حتن  برر إســـــ

ــار جا حة اولتد ــدي انت ــ ــة عمى ، لم يجرِّ  عد19-اييالق اجزء من التدامتر المتدذة لمت ــ ــياســ يل هذه الســ
ــة عمى ه ولرم  ــية ال ربية و دفيف القتوه الميروهــــــ الريم من الجروه الموارية الرامية إلى  ألعيم عمال الضــــــ

، مما يعمي ســـياســـة الي ـــل متن يزة والضـــية ال ربية ويرســـ  العزلة ااجتمابية وااقت ـــاهية ( 72) إلى إســـرا تل
 يزة  لقألاع

ــية ال ربية، بما لترا   - 40 ــرا تمية لرن  دامتر عقامية  ول  الضــ ــمألار ايســ ــمت الســ ــررية، واصــ القدي ال ــ
ــرا تمتتن  وُهدمت أربعة  ــد ايســـــ ــؤولتن عن هجمار، أو هجمار مزعومة، هـــــ ــألتنتتن المســـــ عمى أقارر اليمســـــ
ــري  ــمولة بالتقرير، مما أه  إلى اي الء القســـــــــ ــألتنية اإجراء عقام   الل اليترة الم ـــــــــ ــونية لمســـــــــ منارل ســـــــــ

  رين األول/أكتوبر، والقت محومة العدل  25  ول   ( 73)  يال وومان  نساء 15من متنرم  لمسألتنيا،  29 لـــــــــــــ 
العميا ايســــــــرا تمية عمى هدم منزل ل  قرية روجتس، ل  نامم ، اإجراء عقام ، مما أســــــــير عن   ــــــــريد امرأة  

 اللرا موا ن  آر/أيسـأل  ُقتل 26و مسـة أ يال، بعد  وجيه ا رام لرر  هذه اأُلسـرة متنيتذ عممية  عن ل   
ــاء واليتيار  ( 74) إســــــرا تم  ل  متاحت ايا، ل  إســــــرا تل   و ؤور عمميار هدم المنارل اإجراء عقام  عمى النســــ

،  CEDAW/C/ISR/CO/6اليمســألتنيار ب ــول يتر متناســس، و ؤور ب ــدة عمى رلاهرن البدن  والنيســ  )
 ( 10، اليقرة A/HRC/46/63 و 33 و 32 ال  اليقر 

وولقاب لما تاره مراز القدي لممســـــاعدة القانونية وحقوق اينســـــال، احتجزر الســـــمألار ايســـــرا تمية،  - 41
ــمولة بالتقرير، جيامتن  ــألتنيا آ رين ُقتموا عمى  19 الل اليترة الم ـــــــــــ ــرا تمية،  لمســـــــــــ أيدي قوار األمن ايســـــــــــ

  أيـار/مـايو   31جيمـانـا حتى    77متنرم أربعـة أ يـال، لي ـــــــــــــــل مـذلـك مجموع عـده الجيـامتن المحتجزة إلى   من
ــرا تمتتلن  ( 75) 2021 ــرا تمتتلن ااونتن وجيَت  الجنديتلن ايسـ ــةل احتجار المدنتتلن ايسـ   ولم  حدث أي  ألورار ب ـ
 ل  يزة 

المنــارل واحتجــار الجيــامتن اــإجراءار عقــاميــة إلى حــد العقــار الجمــاع    وقــد  رقى عمميــار هــدم - 42
(A/HRC/46/63  بما ي ــــــــول انتراكا لمقانول الدول  اينســــــــان   و يرن هذه التدامتر  10و  9، اليقر ال ،)

ــبس ألعال لم ير وبوها، مما   ــديدة عمى الناي بســـــــــــ ــقة /ـــــــــــ يؤهي إلى احتمال انترا  مجموعة من حقوق  م ـــــــــــ
ــتو  معي ـــ  ا ي ــون الال ي، ول  مسـ ــرية، ول  السـ ــال، بما ل  تلك الحي ل  الحياة األسـ   و عتبر ( 76) اينسـ

ــول انتراكا لمماهة ــة هدم المنارل، اإجراء عقام ،   ــــ ــياســــ ــة التعذيس أل ســــ ا يارية ( من 2) 16 لجنة مناهضــــ

 __________ 

 المرجر نيسه  (71) 

 (72) Aaron Boxerman, “After delays, Israel kicks off vaccination drive for 120,000 Palestinian workers”, 

8 March 2021  
 أرقام مستقاة من األمم المتحدة، موتس  نستي ال ؤول اينسانية  (73) 

 (74) HaMoked – Centre for the Defence of the Individual, “High Court of Justice approves punitive 

demolition in the West Bank, home to a woman and her five daughters: in the minority, Justice Mazuz 

considers the sanction in this case disproportionate”, 26 October 2020  
 جيمانا ليمسألتنتتن قتموا ل  أعمال عدا ية وهلنوا ل  قبور ا  حمل سو  أرقام  253ا ي مل هذا العده  (75) 

  11( و 1) 10العرد الدول  الداص بالحقوق ااقت اهية وااجتمابية واليقا ية، الماه ال  (76) 
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ر المعــاممــة أو العقوبــة القــاســــــــــــــيــة أو الالإنســــــــــــــــانيــة أو المرتنــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــس ويتره من هــــــــــــــرو 
(CAT/C/ISR/CO/5 41، اليقرة ) 

 
 الق ود المولوضة عوى حلية الااقل و أث لها عوى الحقوق اةخلى  -  واو 

ــرا تمية  قتتد حرية التنقل عب  - 43 ــمألار ايسـ ــمت السـ ــية واصـ ــاسـ ــية أسـ ــألتنية المحتمة، ب ـ ر األرن اليمسـ
 الل نظام الت ـاريم الذي ينظم المرور متن يزة والضـية ال ربية، بما ل  تلك القدي ال ـررية، والدارج،   من

هة من جـانـس واحـد ها ـل يزة مرا وبحرا، اجزء من عمميـار  واـذلـك من  الل المنـا ي المقتـ دة الـد ول المحـدَّ
ال هـذه القتوه  عرقـل الحيـاة التوميـة لميمســــــــــــــألتنتتن، و ؤور مـدرجـة ابترة عمى  متعرم اييالق ل  يزة  وا  ز 

ــمت   ــحة  وواصــــ ــ  ا ي، ول  التعميم وال ــــ ــتو  معي ــــ بحقوق أ ر ، بما ل  تلك الحي ل  العمل، ول  مســــ
إســــــرا تل، من  الل ســــــياســــــة الي ــــــل الت   تيعرا، لرن قتوه  متتزية و عســــــفية عمى لم ِّ /ــــــمل األســــــر متن  

يمســألتنتتن من منا ي مدتمية من األرن اليمســألتنية المحتمة، وه  ســياســة  ؤور عمى المرأة ب ــول  اص  ال
(A/75/336  و28 و 27، اليقر ال ، A/HRC/46/63  و مت القتوه ا44، اليقرة  )  لت   يرهـــــــرا إســـــــرا تل

ــيا يمنر المرأة   ل عامال ر يســـــ ــو  ــية ال ربية، ُ  ـــــ ــير، بما ل  تلك نظام نقاا التيتيش ل  الضـــــ عمى التنقل والســـــ
اليمســــــألتنية من الح ــــــول عمى  دمار الرعاية ال ــــــحية والتعميم ولرص العمل، ويمنر، ب ــــــول أعم، إعمال 

 ( 41، اليقرة A/HRC/46/63حقوق المرأة والمساواة متن الجنستن )

رال أورها عمى  متر اليمســـــألتنتتن بالحي ل  ال ـــــحة   والقتوه الت   يرهـــــرا إســـــرا تل عمى التنقل ما - 44
اســتمر  قتتد نقل المعدار والموارم  (  لقد58 و 11اليقر ال    ،E/C.12/ISR/CO/4ي ــول م ــدر قمي بال  )

ل  الما ة  32 ل  الما ة من األهوية األســاســية و  45الألبية األســاســية إلى يزة، حتث ُألتد بةل امية نســبترا  
ــاســــــــــــــيــة أحــاهيــة ااســــــــــــــتدــدام بقى منرــا مدزول يوي  ألقــل من /ــــــــــــــرر، وتلــك  من األهوار الألبيــة األســـــــــــــ

  ول  حتن اســـــتمرر إحالة المرهـــــى، ل  ايتر من األحيال، إلى مســـــت ـــــفيار ( 77) 2020أيار/مايو   31 ل 
 ارج يزة بســـبس نق  الرعاية الألبية المتد ـــ ـــة أو عدم  ولرها، ا يزال هؤاء المرهـــى يواجرول أيضـــا 

  ونظرا لمقتوه الت   يرهــرا  ( 78) صــعوبار ابترة ل  الح ــول عمى   ــاريم  روج ألســيار  بية من إســرا تل
، وبسبس  عمتي السمألة اليمسألتنية  19-ا تل وسمألار األمر الواقر ل  يزة  يما يتعمي متي   مرن اولتدإسر 

ــميا( ل  اليترة الممتدة متن أيار/مايو  ــية ال ربية رســ ــم الضــ ــرا تل بضــ ــرا تل )بعد أل هدهر إســ ــتي مر إســ التنســ
، حدث انديان ابتر ل  عده المرهـــــــى  ( 79) (43، اليقرة A/HRC/46/43)  2020و  ـــــــرين اليان /نولمبر  

ــيار  بية   7 628الذين يدرجول من يزة  وألاهر منظمة ال ـــــــحة العالمية بةل   ميا لت ـــــــاريم  روج ألســـــ
مت  قد  ( 37، اليقرة A/75/336ل  الما ة( ) 33,3)  ميا منرا 2 543قدمت، ورلضت إسرا تل أو أج 

أيــار/مــايو من أجــل  روج   25ول  نرـــايــة األعمـــال العـــدا يـــة ل  يزة، أعتـــد لتم معبر إيريز ل    - 45
األ/ــداص المحتاجتن إلى عالج منقذ لمحياة؛ ومر تلك، اســتمر منر ال البية العظمى من المرهــى ل  يزة، 

امتن ل  ســـياق األعمال العدا ية، من الوصـــول إلى إســـرا تل  بمن لترم عده من مرهـــى الســـر ال ومن الم ـــ 
 __________ 

 منظمة ال حة العالمية  (77) 

تن إلى عالج  ب  منقذ لمحياة أو م ت ر لمجر  الحياة ويتر متولر ل  يزة التقدم بألمس لمح ول عمى ا يمون إا لممرهى المحتاج (78) 
،  15، اليقرة  A74/22؛ و قرير منظمة ال ــــحة العالمية  37، اليقرة  A/75/336  ــــريم إســــرا تم  يجتز لرم الدروج من يزة  انظر  

  https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_22-ar.pdf: عمى الرابط التال  المتاح
  30، اليقرة A74/22انظر أيضا:  قرير منظمة ال حة العالمية  (79) 

https://undocs.org/ar/CAT/C/ISR/CO/5
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
https://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/43
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_22-ar.pdf
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ة لم اية لمنظمة     وولقا( 80) والضية ال ربية، باستيناء عده قمتل من الحاار الت   حتاج إلى إحاار  بية ُممح 
   ميا لقط  32أيار/مايو، إا عمى   31إلى  23ال ـحة العالمية، لم  والي السـمألار ايسـرا تمية، ل  اليترة من 

مريضاب بعبور معبر إيريز لمح ول عمى  دمار الرعاية ال حية   20 ميا، ولم ُيسمم إا لـــــ   241من أصل  
 ارج يزة  ونتيجة لذلك،  ول  والوة مرهــــــى عمى األقل، من متنرم  يمة عمرها ســــــنة واحدة، وهم ينتظرول  

ــررية، أمم ت منظم ــية ال ربية، بما لترا القدي ال ـــ ــاريم  ول  الضـــ ــحة العالمية عن وقوع   جرتز الت ـــ ة ال ـــ
حاهوة انألور عمى اعتداءار مدنية أســـــيرر  87حاهوة أورر عمى  قديم الرعاية ال ـــــحية، بما ل  تلك  135

 حاهوة انألور عمى عرقمة  قديم الرعاية ال حية  58 من مو ي  الرعاية ال حية، و 73عن إصابة 

ن منألقة محظورة من جانس واحد عمى ول  ها ل أراهـــ  يزة، واصـــمت الســـمألار ايســـرا تمية لر  - 46
  ومن متن الممارســـار ال ـــا عة الت   ســـتددمرا قوار األمن ايســـرا تمية ليرن القتوه،  ( 81)  ول جدار الي ـــل

ــ  الزرابية وت الف الممتموار بالجرالار   ــألتنتتن و جريف األراهـ ــد المزارعتن اليمسـ ــتددام الذ ترة الحية هـ اسـ
(A/72/565  و35 و 34، اليقر ال ،  A/73/420 ول  34، اليقرة  )ــــــرين األول/أكتوبر، اســــــتددمت   13  

متر ها ل منألقة   300ة  قوار األمن ايســرا تمية الجرالار والدبابار لمد ول، عبر الســياج األمن ، إلى مســال
بيســــــــــــــال الجديدة ل  جنور قألاع يزة، وأجبرر المزارعتن عمى م اهرة األرن عن  ريي  مقار  حذيرية  

هونماب من األراهــــــــــــ ، مما أه  إلى  دمتر المحاصــــــــــــتل والبنية التحتية  13متجريف ما ا يقل عن  قامت وم
  ( 82) هوار 32 000ال  الزرابية  وقدرر سمألار األمر الواقر ل  يزة األهرار بحو 

وعمى  ول ســــاحل يزة، واصــــمت اليحرية ايســــرا تمية إنيات القتوه عمى الد ول الميروهــــة من جانس   - 47
  واحد، وتلك باســـتددام الذ ترة الحية والرصـــاصـــار الم مية بالمألاا والمدالر الما ية هـــد صـــياهي األســـما  ل  

(، يالياب ها ل منا ي ال ـتد المسـموح مرا  و الل  38، اليقرة A/75/336يزة، أوناء ريامرا بعمميار الدوريار ) 
   ( 83) حاهوة إ الق نار أسـيرر عن إصـابة  مسـة صـياهين بجروح   349اليترة الم ـمولة بالتقرير، ُأمم  عن وقوع 

  ال تد  ده من القوارر ومعدار وصوهرر  مسة قوارر ولحقت أهرار بع   ( 84) واعُتقل  مسة صياهين 

ول  الضـــــية ال ربية، اســـــتددمت قوار األمن ايســـــرا تمية الذ ترة الحية ب ـــــول متزايد هـــــد العمال  - 48
اليمسـألتنتتن الذين يعبرول إلى ها ل إسـرا تل من  الل لتحار ل  جدار الي ـل لموصـول إلى أماكن عممرم  

ال ربية، عبر نقاا التيتيش التابعة لقوار األمن ايســــــــــــرا تمية ويتنقل آاف اليمســــــــــــألتنتتن يوميا من الضــــــــــــية  
 الل اليتحار الموجوهة ل  جدار الي ـل، لمعمل ل  إسـرا تل والمسـتو نار ايسـرا تمية، حتث يعانول  من أو

 __________ 

 (80) Hagar Shezaf, “Israel has blocked Gazans from entering for cancer treatment since flare-up began”, 

Haaretz, 31 May 2021  
متر  انظر الوويقة    1  500متر من جدار الي ــل، ومنألقة عالية الدألورة عمى مســالة   300ي ــمل تلك منألقة محظورة عمى مســالة  (81) 

A/73/420 45-33، اليقرار  
 (82) Muna Haddad, Gisha, letter regarding the demand to cease operations designed to flatten and destroy 

farmland in the Gaza strip and launch an immediate investigation into the land destruction carried out 

on 13 October 2020, 8 November 2020  
 مراز المتزال لحقوق اينسال  (83) 

 المرجر نيسه  (84) 

https://undocs.org/ar/A/72/565
https://undocs.org/ar/A/73/420
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/73/420
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  ول  اليترة الم ـــــــمولة بالتقرير،  ( 85) كيتر من األحيال من  روف عمل ســـــــتدة، ل  انترا  لحقوق العمال ل 
أوناء عبورهم    ( 86) عامال لمســـــــألتنيا وأصـــــــامترم بجروح 27وار األمن ايســـــــرا تمية الذ ترة الحية عمى أ مقت ق
هذه اليتحار الموجوهة ل  جدار الي ـــــل  وصـــــرحت قوار األمن عمناب بســـــياســـــترا المتميمة ل  اســـــتددام   من

ــا ل، بما ل  تلك الذ ترة الحية، لمنر   ــرعتتن من الت ”مدتمف الوســـ ــرا تلالمقيمتن يتر ال ـــ ــمل إلى إســـ    ( 87) “ســـ
ول  جمير الحاار الت  رصـــد را الميوهـــية الســـامية لحقوق اينســـال، أ مقت قوار األمن ايســـرا تمية النار 
ــومول أي  رديد   ــامي إنذار ل  عدة حاار، متنما اال هؤاء ل   نقال رم الرو تنية وا ي ـ عمى العمال، هول سـ

ــنة   61 و  25انية عمال لمســـــــألتنتتن  تراوح أعمارهم متن  اانول اليان /يناير، أصـــــــتس وم 7واهـــــــم  ول   ســـــ
عـامـا  عر ن لألمي    26ـبالـذ ترة الحيـة ـبالقرر من  ولورم  ومن متن هؤاء، اـال هنـا  رجـل يبم  من العمر  

ــرر   ــة أ/ــــ ــابة  ألمبت لترة نقاهة بدمســــ ــل؛ وقد ام يه تلك إصــــ ــامي إنذار، بعد عبوره جدار الي ــــ ناري هول ســــ
يعالة أســـر ه  واســـتددام القوة الت  من المحتمل أل  وول لتاكة، بما ل  تلك الذ ترة    يون له  اللرا ه ل لم

ــابار  ألترة، ول رن لرن   الحية، هـــد أ/ـــداص ا يميمول  ألرا محدقا يرده بالمور أو يرده بإحداث إصـ
قتوه عمى الحراة وهـد أ/ـداص لي  لديرم أي هدف سـو  الوصـول إلى أماكن عممرم، ييتر /ـوايل  ألترة  

 ب ةل ااستددام الميرا أو يتر المبرر لمقوة 

  
 الاوصياا  -  رابعا  

يابغ  قلاءة الاوصاااياا الاالية بانقالان مع الاوصاااياا الواردة ف  الاقاريل الساااابقة لمم   العام   - 49
 ولمووضة اةمم الماحدة السامية لحقوق ار سان.

 يو :ويوص  اةم   العام بأن  قوم إسلاة ل بما  - 50

أن  كواال أن و ون أا اساااااااااا اادام لوقوة مماثدو لوقااا ون الاادول  والمعاااي ل الاادوليااة،   )أ( 
 ل  أثااء عموياا إ وا  القا ون، و ل  ع  طليق  اظيم اسااااا دام الذخ لة الحية، وةوالة أن  كون   ف  بما

فاكا، واعاماد الجزاءاا الاأديبية  قواا اةم  مجهزة ومدربة بما فيه الكواوة عوى اسااااا دام اةسااااوحة اةقل  
 والجااةية المااسبة ةفلاد قواا اةم  الذي  ن وحالمون  و  القواعد الااظيمية؛

أن ُ  ضع، عوى و ه السلعة،  ميع حوادث اسا دام القوة خدل عموياا إ وا  القا ون   )ر( 
ووا  وفعال، وأن  ساااةل اةفلاد  الا   ؤدا إلى القال أو ارصااابة، لاحق ق  ااة  مساااقل ومحايد و ااوا   

 المسؤول  ، و ايح سبل ان اصا  المااسبة لوضحاوا؛

أن  ا اذ  ميع الاادار ل الدزماة لضاااااااااماان انحالام الكاامال لوقاا ون الادول  ار ساااااااااا  ،   )ج( 
سااااااااايما فيما ياعوق بالمد     الذي  وعيااااااااااون  حي انحادل، وعاد  او ذ اةعمال القاالية، وأن  كول   ون

 لمساءلة ع   ميع ان اهاااا؛ا

 __________ 

 (85) International Labour Organization, The Situation of Workers of the Occupied Arab Territories 

(Geneva, 2020)Error! Hyperlink reference not valid. 

 ل ؤول اينسانية أرقام مستقاة من األمم المتحدة، موتس  نستي ا (86) 
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أن ُ اه  فورا  ميع الممارسااااااا الا  قد  صااااال إلى حد الاعذيي أو ا ل  م  ضااااالوب   )ه( 
المعاموة أو العقوبة القاسااااااااية أو الدإ سااااااااا ية أو المه اة، وأن  كول الاحق ق السااااااااليع والمحايد والواف   

حاساابة الجااة و قدوم الجبل الكامل لوضااحاوا،  والمساااقل ف   ميع اندعاءاا الماعوقة رهذ  ان اهاااا، وم
 و قدوم ضما اا بعدم  كلار هذ  الممارساا؛

أن  ضااع حدا لدحاجاز الاعسااو  و ضاام  احالام حقوق المحاجزي ، بما ف   ل   ميع  )ه( 
 ضما اا المحاامة العادلة؛

 أن  اه   ميع الممارساا الا  قد  صل إلى حد العقاب الجماع ؛ )و( 

 قوم فوراو باللغااء إ لاءاا إادق المعاارل المؤدواة إلى ازة، وضاااااااااماان  ماع  ميع أن   )ر( 
ويجي أن  كون أا ق ود ُ ولض عوى    الووسات ا    بالحق ف  حلية الااقل ف  اةرض الووسات اية المحاوة.

 حلية الااقل مماثوة لوقا ون الدول ، بما ف   ل  القا ون الدول  لحقوق ار سان؛

سااؤوليا ها روصااوها سااوتة قاةمة بانحادل حاى  كول حصااول الووساات ا     أن  و  بم )ح( 
 عوى اللعاوة الصحية عوى الاحو المااسي؛

أن  حالم حقوق اةطوااال الووسااااااااات ا   ، بمااا ف   لاا  حقهم ف  الحياااة، وأن  كواال   )ا( 
أخ ل وةقصااااااااال فالة    ويابغ  أن يام احاجازهم إن ةمد  معامواهم معاموة  لاع  سااااااااااهم الملاعاة الوا بة.

 زماية مم اة؛

أن  كول قدرة الصااحو    والمدافع   ع  حقوق ار سااان والجهاا الواعوة ف  المجامع   )ي( 
المااد   عوى القيااام بااأ ااااااااااتاهم دون مضاااااااااااوقااة أو  علقض ر لاءاا قااا و يااة  ااهاا  القااا ون الاادول   

 ار سان، وأن  كول احالام حقوقهم وحماياها. لحقوق 
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ضاامان احالام القا ون الدول  ار سااا  ، ون ساايما مبادي الام  ز والاااسااي والحيتة، والمساااءلة   
 ع   ميع ان اهاااا.

 


