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 الدورة السادسة والسبعون 
 من جدول األعمال 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 
   

حاوة، بما ف ها القدس المسااااااااوسااا ارسااااااالاة وية ف  اةرل الووسااااااات اية الم   
 الالقية، والجونن السوري المحال 

  
 * قليل اةم   العام  

  

 موجز  
ــتجد من مع وما  75/97يعرض هذا التقرير، الذي أُعد عمال بقرار الجمعية العامة   ، آخر ما اســـــــــ

ــتياانية   ــرة الارمية المحت ة، بما اةدا القدق الشـــرالية والجوي  ال ـــوري  عن األنشـــاة ايسـ اإلســـراية ية ال ال ـ
، وي ــــــــــــــ ر ال ــــــــــــــو  ع ى أ رهــا 2021أيــار/مــايو    31إلى    2020حزيرا /يونيــ     1المحتــ ، ال الرترة من  

 .حقوق اإلن ا  ال
 
 

  

 

م هذا  *   .التقرير بعد انق ا  الموعد الندايل لت مةن  أحدث المع وما ُقد ِّ

https://undocs.org/ar/A/RES/75/97
https://undocs.org/ar/A/RES/75/97
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 مقدمة  -   أون  
م عمالع بقرار الجمعية العامة  - 1 ، آخر ما اســــــــــــتجد من مع وما  75/97يت ــــــــــــمن هذا التقرير، المقد 
. وهو ي ــــــــتند إلى 2021يو  أيار/ما 31إلى   2020حزيرا /يوني    1خالل الرترة من  75/97تنرةذ القرار   عن

ــاةنية   ــا  ال األرض الر  ـ ــية األمم المتحدة لحقوق اإلن ـ ــا ع  ألدا مرو ـ ــرة التل ا ـ ــد المااتـ ــاة الراـ أنشـ
مــة من أليــانــا  األمم المتحــدة األخرس ال األرض الر  ــــــــــــــاةنيــة المحت ــة ومن  المحت ــة، وىلى مع ومــا  مقــد 

بــايقترا  ما التقــارير األخةرة اا  الاــــــــــــــ ــة المقــدمــة المنظمــا  رةر الحموميــة. ويناال قرا ة هــذا التقرير  
. ألما توار تقارير  ( 1) األمةن العام والمرو ـــــــــة ال ـــــــــامية إلى الجمعية العامة وىلى مج   حقوق اإلن ـــــــــا  من

  ( 2) فيما يتع ق بالرترة نر دا (2016)  2334األمةن العام الرا ية المقدمة إلى مج   األمن بشأ  تنرةذ القرار  
  مع وما  اا  ا ة.

ويت ــــــــــمن التقرير مع وما  ُمحد  ة عن التقدم ايســــــــــتياانل وأ رش ع ى حقوق اإلن ــــــــــا  ل شــــــــــع    - 2
ــراية  أندا مناتق   ــم  خال ع ى األ ر المزاوت ل مناتق التل أع ن  إســــ ــاةنل. ويرألز الررب الرابا بشــــ الر  ــــ

مرية وألنشـاة البرر ايسـتياانية التل يقوم ألدا الم ـتوتنو  بالقرن من التجمعا  الر  ـاةنية.  إتالق نار ع ـ 
  كما يت من مع وما  ُمحد  ة بشأ  الم توتنا  اإلسراية ية ال الجوي  ال وري المحت .

المحت ة، وخالل الرترة المشـمولة بالتقرير، توااـ   أنشـاة ايسـتياا  اإلسـراية ية ال ال ـرة الارمية  - 3
بما اةدا القدق الشـــــــــرالية، والجوي  ال ـــــــــوري المحت . وقد أل ا  عم يا  هدم ممت نا  الر  ـــــــــاةنةةن وعن  

. وال ( 3) الم ــتوتنةن أع ى م ــتويا  لدا منذ أ  ألدأ  األمم المتحدة ال ت ــجة  ت ا األعمال بشــم  مندجل
اإلسـراية ية بحماية ال ـما  الر  ـاةنةةن، وال  معظم حوااث عن  الم ـتوتنةن المراـواة، لم تقم قوا  األمن 

كثةر من الحاي ، استخدم  القوة  د الر  اةنةةن. وظ  ات اب نااق اإلاال  من العقان ع ى هذا العن  
ياعث ع ى الق ق بشدة. وأا  ت ا التاورا  إلى تراقم البةئة الق رية أكثر ال العديد من التجمعا  الر  اةنية  

   .( 4) إلةدا ال التقارير ال ابقة والتل زاا  من احتمال التعرض ل نق  الق ري التل جر  اإلتارة 
  

 الخوفية القا و ية  -  ثا يا  
ينابق القانو  الدولل لحقوق اإلن ـا  بالتوازي ما القانو  الدولل اإلن ـانل ع ى األرض الر  ـاةنية   - 4

الشـــــــرالية والجوي  ال ـــــــوري المحت . ويشـــــــم  الا المحت ة، أي قااب رزة وال ـــــــرة الارمية، بما اةدا القدق  
اناااق اتراالية جنيف بشــــــــــــــأ  حماية األتــــــــــــــخال المدنةةن ال وق  الحرن )اتراالية جنيف الرابعة( ال ُم زمة 
إلســــراية  باــــرتدا ال ــــ اة القايمة بايحتالل. ويرا تح ة  مراــــ  لذتار القانونل الذي ينابق ع ى األرض 

 .( 5)   ال وري المحت  ال تقريري األمةن العام ال ابقةنالر  اةنية المحت ة والجوي
 __________ 

 (1) A/HRC/46/65  وA/HRC/46/63  وA/HRC/46/22  وA/75/376  وA/75/336. 
مـة إلى مج   األمن المتـاحـة ع ى الرابر التـالل   (2)  -https://unsco.unmissions.org/security-councilانظر اإلحـاتـا  المقـد 

briefings-0. 
واقا لبيانا  م ــــتخرمجة من قواعد أليانا  ممت  تن ــــةق الشــــرو  اإلن ــــانية التل ت ــــج  بشــــم  مندجل عم يا  الددم وحوااث عن   (3) 

 .ع ى التوالل 2017و  2009الم توتنةن منذ عامل 
 (4) A/HRC/46/22 ؛ و 4، الرقرةA/75/376 ؛ و 26، الرقرةA/HRC/34/38 ؛ و 48، الرقرةA/HRC/40/43 14، الرقرة.  
 (5) A/HRC/34/38  وA/HRC/34/39. 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/97
https://undocs.org/ar/A/RES/75/97
https://undocs.org/ar/A/RES/75/97
https://undocs.org/ar/A/RES/75/97
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/65
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/22
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://unsco.unmissions.org/security-council-briefings-0
https://unsco.unmissions.org/security-council-briefings-0
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/22
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
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 اة اتة الماصوة بالمساوسااا  -  ثالثا  
ع المساوسااا -  ألف    وسُّ

  ع    اةراض ، وعموياا الاختيط، والعتاءاا   

تااتأ ن ـــــق تقديم خار ألنا  الم ـــــتوتنا ، حةث اقترح  ال ـــــ اا  اإلســـــراية ية خااا لبنا  نحو  - 5
ة ســــــــــــــمنية ال ال ــــــــــــــرة الارمية، بما اةدا القدق الشــــــــــــــرالية، أو وااق  ع ى ت ا الخار مقارنة وحد 6 800
وحدة سـمنية ال القدق الشـرالية خالل الرترة  1  500وحدة سـمنية ال ال ـرة الارمية و   11 700مجموع    بما

لقدق الشرالية. وحدة ال ا  600وحدة ال المناقة جيم و    6  200المشمولة بالتقرير ال األق. وتم  الا العدا  
وحدة ال القدق الشــــــــــــــرالية  540وحدة ال المناقة جيم و  2  700ومن ألةن ت ا الوحدا  ال ــــــــــــــمنية، أل ا  

 .( 6) 2021أيار/مايو  31المراح  الندايية ل موااقة بح ول 

ــراية ية عاا ا  لبنا  نحو  - 6 ــ اا  اإلســــــــ ــتوتنا  المناقة جيم،  1 900وقد م  ال ــــــــ وحدة ال م ــــــــ
 وحدة خالل الرترة المشمولة بالتقرير ال األق. 1 500و  1 700لقدق الشرالية، مقارنة ألـ وحدة ال ا 200 و

ــتوتنا  الموجواة ال المناقة - 7 ــمية المتع قة ب قامة ماانل جديدة ال الم ـــ جيم  وتعم  البيانا  الرســـ
 .( 7) وحدا  1 506وحدة خالل الرترة المشمولة بالتقرير ال األق إلى  1 301زيااة من 

وحدة    800ألانو  الثانل/يناير، قدم  ال ـــــــ اا  اإلســـــــراية ية خااا إلنشـــــــا  نحو  18و   17وال  - 8
وحدة ســــــمنية ال م ــــــتوتنا  المناقة جيم، ألا  العديد مندا  1  900ســــــمنية وقدم  عاا ا  إلنشــــــا  نحو 
اـا ا   ألـانو  الـثانل/يـناير، أُع ن عن العروض التل اـاز  ـبالع  20موجواا ال عمق ال ــــــــــــــرـة الارمـية. وال 

أيـار/مـايو، وااقـ  لجنـة التخاير    20. وال  ( 8) “جرعـا  همتوق”وحـدة ال م ــــــــــــــتوتنـة    1  200لبنـا  حوالل  
ــرو  ــتوتنة هار حوما ( 9) والبنا  المح ية ال القدق، ما تـــــــــــ ــمنية  540لبنا   E، ع ى خاة م ـــــــــــ وحدة ســـــــــــ

القدق الشــــــــرالية المحت ة عن ب ية  القدق الشــــــــرالية المحت ة. وىاا تقدم  هذش الخار أكثر، ا ندا ســــــــتعزل  ال
 .( 10) ال رة الارمية وستقوض إلى حد ألبةر إممانية اليام اولة ا  اةنية متا ة جارافيا

 __________ 

 .ممت  المن ق الخال لعم ية ال الم ال الشرق األوسر (6) 
 المرجا نر  . (7) 

انظر تور اةني ــالند، المن ــق الخال لعم ية ال ــالم ال الشــرق األوســر، مداخ ة خالل ج  ــة اإلحاتة ال مج   األمن عن الحالة   (8) 
األوســـــــــــــــــــــر،   الشـــــــــــــــــــــرق  ــالــــــــل  2021آاار/مــــــــارق    25اــــــــل  ــتــــــ الــــــ الــــــــرابــــــــر  ــ ــــــــى  عــــــ ــا  ــدــــــ ــةــــــ ــ ــــــ عــــــ ايتــــــــالب  ــمــــــــن  ــمــــــ يــــــ  ،

https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-

_25_march_2021_2334.pdf. 
عميم، (9)  عةر  ــة   Tender published for infrastructure works on Givat Hamatos and approval of Harمنظمـــــ

Homa E plan issued in the public record   ،1     ــ ــالـــل     2021حـــزيـــرا /يـــونـــيـــــ الـــتـــــ الـــرابـــر  عـــ ـــى  ــاا  مـــتـــــ )الـــنـــ  
https://mailchi.mp/ir-amim/tender-published-for-infrastructure-works-on-givat-hamatos-approval-of-

har-homa-e-plan-issued-in-the-public-record?e=f7e1245427و  District Committee conditionally(؛ 

approves Har Homa E plan for 540 HU  5  2021أيار/مايو. 
 .S/2021/584و  ؛المرجا نر   (10) 

https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_25_march_2021_2334.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_25_march_2021_2334.pdf
https://undocs.org/ar/S/2021/584
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موااـ ةن ألذلا ايتجاش التاـاعدي الذي اسـتمر  ( 11) ألررة اسـتياانية جديدة 12وقد أقام الم ـتوتنو   - 9
أ را رهةاا ع ى التجمعا  الر  ــــــــــاةنية المحياة  . وألان  ت ــــــــــا مندا مزارب مما خ     ( 12) لمدة عقد من الزمن

ايسـتياانية وسـارعوا ألبنايدا ااخ  أرا ـل    “إيفياتار”أيار/مايو، أعاا الم ـتوتنو  إنشـا  ألررة  3. وال ( 13) ألدا
مبنى ي يم  40أيار/مايو، ألان  البررة ايســتياانية ت ــم نحو   31قرس ألةتا وقبال  ويتما الر  ــاةنية. ومح ول 

 .( 14) م توتن 200من اةدا أكثر  

ةن أ ريةن   4وال  - 10 ــتةال  ع ى موقعم ــراية ية أوامر لالســــ ــدر  اإلاارة المدنية اإلســــ ــبتمبر، أاــــ أي ول/ســــ
. ومموج  القانو  الدولل ( 15) موجواين ال أرا ـــــــل خااـــــــة يم ندا ا  ـــــــاةنةو  ال اير ســـــــمعا  واير ق عة

ماـاارتدا، إي إاا اقت ـ  ت ا الماـاارة  ـرورةك ع ـمرية اإلن ـانل، يج  احترام الم نية الخااـة وي يممن  
 .( 17) . وُيحظر ايستةال  ع ى جميا المعالم التاريخية( 16) قدرية

ويذألر األمةن العام بأ  إنشا  وتوسيا الم توتنا  ال األرض الر  اةنية المحت ة، بما اةدا القدق   - 11
تداكا اــارخا ل قانو  الدولل. وُتعتبر البرر ايســتياانية  الشــرالية، أمر لي  ل  أي ســند قانونل، ومأن  يشــم   ان 
 .( 18) رةر قانونية أي ا بموج  القانو  المح ل اإلسراية ل

 
 دمج المساوسااا -  باء 

ررم وجوا اتراق ااخ  اييتالف الحاكم ال إســـــــراية  ع ى تقديم اقتراا إلى النني ـــــــ  ب ـــــــم أجزا    - 12
ــرة الارمية المحت ة اعتاارا م من تموز/يولي ، قد أع ن  إســــــراية  واإلمارا  العرمية المتحدة والوييا   1ن ال ــــ

ع ى ال ـــــرة   “إســـــراية  ســـــتع ق إعال  ال ـــــيااة”آن/أر ـــــا  بشـــــم  مشـــــتر  أ   13المتحدة األمريمية ال  
  .( 19) الارمية ال إتار اتراق التابيا ما اإلمارا  العرمية المتحدة

التابعة ل نني ـ  ألتجديد    “ال جنة الررعية المعنية ألةدواا وال ـامرة”وال تشـرين الثانل/نوامبر، أواـ    - 13
اا ســياايا ( 20) إجرا ا  ت ــوية ســندا  م نية األرا ــل ال ال ــرة الارمية . وتشــم  ت ــوية ســندا  الم نية تاــر   __________ 

 ، الن  محروظ.“ ال الم اآل ” ة موقا منظم (11) 

 (12) A/75/376 10، الرقرة.  
 .39، الرقرة A/HRC/40/42و  ؛10، الرقرة A/75/376 ؛الررب الرابا أاناش (13) 
-www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpost-sprouts-up-onانــــــظــــــر   (14) 

palestinian-lands-1.9882850. 
 .https://alt-arch.org/en/expropriation-orders-west-bankانظر  (15) 
   40 القاعدة ” ؛ وانظر أي ا ال جنة الدولية ل ا ة  األحمر،  46)ييحة يهاي(، المااة    1907هاي الرابعة لعام  الاليحة المراقة باتراالية ي  (16) 

، قاعدة أليانا  القانو  الدولل اإلن ـــــــــانل “   الممت نا  العامة والخااـــــــــة ال األرا ـــــــــل المحت ة 51القاعدة ”  و  “ احترام الممت نا  الثقافية 
 . https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1العرال. ويممن ايتالب ع ةدا ع ى الرابر التالل   

 .56ييحة يهاي، المااة  (17) 
 ,Summary of the opinion concerning unauthorized outposts – Talya Sason“ةــ ، وزارة الخــارجيــة،  إســــــــــــــراي (18) 

advocate”  ،10  ؛ و 2005آاار/مارقA/72/564 62، الرقرة. 
 . https://il.usembassy.gov/joint-statement-of-the-united-states-the-state-of-israel-and-the-united-arab-emiratesانظر   (19) 
ــ ومل زخا (20)  ــوية األرا ـــــــــــل ال مناتق  ” ريا، انظر تـــــــــ ــرة الارمية  انتدا  القانو  الدولل والم  بحقوق   Cتجديد إجرا ا  ت ـــــــــ بال ـــــــــ

-https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yeshوالن  متاا ع ى الرابر التالل     .2021، ني ــا /أألري   “ الر  ــاةنةةن

din.org/Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_ENG.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/42
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpost-sprouts-up-on-palestinian-lands-1.9882850
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpost-sprouts-up-on-palestinian-lands-1.9882850
https://alt-arch.org/en/expropriation-orders-west-bank
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1
https://undocs.org/ar/A/72/564
https://il.usembassy.gov/joint-statement-of-the-united-states-the-state-of-israel-and-the-united-arab-emirates
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_ENG.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_ENG.pdf
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ــاارا عن نظـام اايم، ولدـذا ادل تقوض المـبدأ اـلذي يرـةد ـبأ . ( 21)   ايحتالل مرقـ  بابيعـت ي رجعـة فـي  اــــــــــــ
وال القدق الشــــرالية المحت ة، ألدأ  إجرا ا  ت ــــجة  األرا ــــل ال الجز  المعروف باســــم أم هارو  من حل  
الشــــــــيو جراا. ولم يتم إخاار األســــــــر الر  ــــــــاةنية المعنية ألذلا، مما أوهن بشــــــــم  ألبةر قدرتدا ع ى الدااب  

   .( 22) حقوق الم نية التل تتمتا ألدا قانونيا عن
 

   الاتوراا الااليعية، بما ف  ذلك  سوية اةوضاع القا و ية لوبؤر انسايتا ية   

الذي ي ــــــــــــم   2017حزيرا /يوني ، اعتبر  محممة العدل الع يا اإلســــــــــــراية ية قانو  ســــــــــــنة    9ال  - 14
ــراي  ــوية بأ ر رجعل، وواقا ل قانو  اإلسـ ــا، ومت ـ ــة ع ى نااق واسـ ــاةنية الخااـ ــل الر  ـ ــاارة األرا ـ ة ل، بماـ

أو ــــــــــاب آيف الوحدا  ال ــــــــــمنية الموجواة ال الم ــــــــــتوتنا  والبرر ايســــــــــتياانية رةر المرخاــــــــــة، بأن  
اســــتوري. وخ اــــ  المحممة إلى أ  هذا القانو  ينتدا حقوق الر  ــــاةنةةن ال ال ــــرة الارمية المتع قة  رةر

اآلليا  القانونية البدي ة القايمة . وررم هذا القرار، ي تزال هنا  مخاوف جدية بشـــــــــأ  ( 23) بالم نية والم ـــــــــاواة 
ــة الموجواة   ــتياانية والدياك  رةر المرخاــــــــــ ــا القانونل، بأ ر رجعل، ل برر ايســــــــــ ــوية الو ــــــــــ المتاحة لت ــــــــــ

 .( 24) الم توتنا  واقعا ل قانو  اإلسراية ل ال

تشـــــــــــرين الثانل/نوامبر، قن ن  محممة العدل الع يا اإلعال  الذي اـــــــــــن   م ـــــــــــاحة تب      29وال  - 15
ــتوتنة ألوخاف يعقون، التل أاليم  ع ى أراض يم ندا خوال   224 ــل اولة ال م ــــــــ اونما باعتاارها أرا ــــــــ

. وقد يراي هذا الحمم إلى إاـدار  ( 25) وع ى أراض تابعة تق ةديا ل قرية ال أل دة ألرر عق  الر  ـاةنية، ألرام ه
ــتياانةتةن وع ى ــل اولة ع ى ألررتةن اســــــ ــرة أرا ــــــ ــرا  اــــــ ماانل ُأاليم  ال أكثر   مزيد من اإلعالنا  إل ــــــ

   .( 26) م توتنة 20 من

وقد ُترح  خم  خار لت ـــوية األو ـــاب القانونية ل برر ايســـتياانية بأ ر رجعل. وال تاـــويتةن  - 16
ر النني ـــــــ  اإلســـــــراية ل مشـــــــروعمل قانونمةن   10ألانو  األول/اي ـــــــمبر و  16أولةةن أجريا ال   أيار/مايو، مر 
ألررة اســـتياانية ويق ـــيا  بمعام تدا، ال ت ا األ نا ، ع ى  65األو ـــاب القانونية لحوالل يدداا  إلى ت ـــوية  

آن/أر ــا ، أمر  محممة   26. وال  ( 27) أندا م ــتوتنا  مرخاــة ومتزويد ســماندا بجميا الخدما  الب دية

 __________ 

  .55و  43ييحة يهاي، المااتا   (21) 
-https://mailchi.mp/ir-amim/in-a-first-since-1967-israel-underhandedly-initiates-landانــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــر   (22) 

registration-procedures-in-sheikh-jarrah-to-advance-jewish-settlement?e=5dfcd834de. 
نيمويي مالاينوف، المن ــــق الخال لعم ية ال ــــالم ال الشــــرق األوســــر، مداخ ة خالل ج  ــــة اإلحاتة ال مج   األمن عن الحالة   (23) 

األوســــــــــــــــــــر،   اـــــــل ــ     24الشــــــــــــــــــــرق  ــالــــــل   2020حـــــــزيـــــــرا /يـــــــونـــــــيـــــ الـــــــتـــــ الـــــــرابـــــــر  عـــــــ ـــــــى  ــا  عـــــــ ـــــــةـــــــدـــــ ايتـــــــالب  ويـــــــمـــــــمـــــــن   .
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_24_june_2020_2334_0.pdf . 

 (24) A/HRC/46/65   و   ،17و   16، الرقرتاwww.haaretz.com/israel-news/.premium-gantz-nissenkorn-tell-staff-

to-find-way-to-legalize-buildings-on-palestinian-land-1.8917013. 
 \https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\17\260\054انــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــر   (25) 

r42&fileName=17054260.R42&type=4 )بالعبرية(. 
-www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-high-court-rejects-petition-against-declaring-westانـــــــــظـــــــــر   (26) 

bank-area-state-land-1.9338816. 
نيمويي مالاينوف، المن ــــق الخال لعم ية ال ــــالم ال الشــــرق األوســــر، مداخ ة خالل ج  ــــة اإلحاتة ال مج   األمن عن الحالة   (27) 

األوســــــــــــــــــر،   اــــل األول/اي ــــــــــــــــــمــــبــــر    21الشــــــــــــــــــرق  ــانــــو   ــالــــل     2020ألـــــ الــــتـــــ الــــرابــــر  عــــ ــــى  ــا  عــــ ــــةــــدـــــ ايتــــالب  )يــــمــــمــــن 

https://mailchi.mp/ir-amim/in-a-first-since-1967-israel-underhandedly-initiates-land-registration-procedures-in-sheikh-jarrah-to-advance-jewish-settlement?e=5dfcd834de
https://mailchi.mp/ir-amim/in-a-first-since-1967-israel-underhandedly-initiates-land-registration-procedures-in-sheikh-jarrah-to-advance-jewish-settlement?e=5dfcd834de
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_24_june_2020_2334_0.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/65
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-gantz-nissenkorn-tell-staff-to-find-way-to-legalize-buildings-on-palestinian-land-1.8917013
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-gantz-nissenkorn-tell-staff-to-find-way-to-legalize-buildings-on-palestinian-land-1.8917013
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/17/260/054/r42&fileName=17054260.R42&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/17/260/054/r42&fileName=17054260.R42&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/17/260/054/r42&fileName=17054260.R42&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/17/260/054/r42&fileName=17054260.R42&type=4
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-high-court-rejects-petition-against-declaring-west-bank-area-state-land-1.9338816
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-high-court-rejects-petition-against-declaring-west-bank-area-state-land-1.9338816
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. وقام  ال ـــ اا   ( 28) ايســـتياانية رةر المرخاـــة  مبنى ال ألررة مةتزمل ألراميم  40العدل الع يا ب خال  نحو 
 .( 29) اإلسراية ية ألددم أو ترنيا ماانل أو منع  البنا  ال أرما ألرر استياانية ع ى األق 

 
  أث ل المساوسااا عوى حقوق ار سان -  جيم 

 العاف المل بط بالمساوسااا   

حاا ا ناجما عن أعمال عن   430ازااا  أعمال عن  الم توتنةن  د الر  اةنةةن، حةث أسرر   - 17
حاا ا م ـجال خالل    337، مقارنة ألـــــــــــــــ  ( 30) الم ـتوتنةن عن وفيا  وىاـابا  و/أو إلحاق أ ـرار بالممت نا 

. وازااا  حدة أعمال 2017الرترة المشـــــمولة بالتقرير ال ـــــاألق، وهل ألذلا توااـــــ  الزيااة الم ـــــج  ة منذ عام 
، وقد ُأاــة   ( 31) ا  ــاةنا آخر ع ى أيدي الم ــتوتنةن 145ُجرا  العن  أي ــا، حةث ُقت  أرمعة ا  ــاةنةةن و 

مندم با قــا  اخةرة حيــة. وُقتــ  ا  ــــــــــــــاةنيــا  آخرا ، مندمــا امرأة، ال ظروف لم ُتت  تحــديــد إاا مــا ألــا    8
الجانل من قوا  األمن اإلســــــــــراية ية أو من الم ــــــــــتوتنةن. وُقت  إســــــــــراية يا  ُيعرف أندما من الم ــــــــــتوتنةن 

. وارترا  ( 32) إســـراية يا آخر بجروا ع ى أيدي ا  ـــاةنةةن 99لا، وواقا لماـــاار إســـراية ية، أاـــة   ا  ُيعتقمد أو
حاا ا، حةث تعر ــ   327عدا الحوااث التل أســرر  عن إلحاق أ ــرار بالممت نا  الر  ــاةنية لتاــ  إلى 

  .( 33) مرألاة ل تخري  199تجرة و  9 477

راية ية بالقوة، التل ألا  استخدامدا ال ألثةر من الحاي   وى ااة إلى الا، تدخ   قوا  األمن اإلس - 18
التل راــــــدتدا مرو ــــــية حقوق اإلن ــــــا  رةر  ــــــروري و/أو رةر متناســــــ ،  ــــــد الر  ــــــاةنةةن ال أعقان 

. وخالل  ( 34) هجما  الم ــتوتنةن أو عندما يتظاهر الر  ــاةنةو   ــد التوســا ايســتياانل والبرر ايســتياانية
ا  ـــاةنيا، من ألةندم   23نو  ا نةن من الر  ـــاةنةةن، وقت   قوا  األمن اإلســـراية ية  هذش الرترة، قت  الم ـــتوت

 .( 35) تخاا 6 313ستة أترال، أ نا  مظاهرا  واتتااكا  متا ة بالتوسا ايستياانل، ألما أاة  نحو 

ةن وألما حدث خالل الرترا  المشمولة بالتقارير ال ابقة، ألا  وا حا أ  الددف من عن  الم توتن  - 19
هو ترويا الر  ــــاةنةةن وايســــتةال  ع ى أرا ــــةدم. وقد وقع  أعمال عن  تــــديدة بالقرن من الم ــــتوتنا  
ا  الر  اةنةةن من الدخول   والبرر ايستياانية، استددا  منازل الر  اةنةةن ال األرياف وسب  عيشدم، وخو 

 __________ 

https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_21_december_  
2020_2334.pdfو  (؛https://main.knesset.gov.il .)بالعبرية( 

 .www.jpost.com/israel-news/court-orders-evacuation-of-homes-in-mitzpe-kramim-outpost-640240انظر  (28) 
حزيرا /يوني  ألررة   9. بعد نداية الرترة المشـمولة بالتقرير، أع ن  إسـراية  ال ممت  المن ـق الخال لعم ية ال ـالم ال الشـرق األوسـر (29) 

 ايستياانية مناقةع ع مرية ما قة وأمر  ب خاليدا.  “ إيفياتار” 

 ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية، الن  محروظ.األمم المتحدة،  (30) 

 بالتقرير ال األق.جريحا خالل الرترة المشمولة  116قتة  و  0مقاأل   (31) 

ممت  تن ـــةق الشـــرو  اإلن ـــانية، اســـتنااا إلى  األمم المتحدة،  جريحا خالل الرترة المشـــمولة بالتقرير ال ـــاألق.    21مقاأل  قتة  واحد و  (32) 
مع وما  مقد مة من ال  اا  اإلسراية ية. ويحال ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية  من الجرحى أي تخ  ت قى عالجا ال منشأة 

 .بية أو ع ى يد م اعد تبل ال موقا الحااثت
 .تجرة تعر   ل تخري  خالل الرترة المشمولة بالتقرير ال األق 8 591حاا ا، من ألةندا  266مقاأل   (33) 
 (34) A/76/333  12و  11، الرقرتا. 
 الشرو  اإلن انية.ممت  تن ةق األمم المتحدة،  (35) 

https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_21_december_%202020_2334.pdf)؛
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_21_december_%202020_2334.pdf)؛
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_21_december_%202020_2334.pdf)؛
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_21_december_%202020_2334.pdf)؛
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_21_december_%202020_2334.pdf)؛
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_21_december_%202020_2334.pdf)؛
https://main.knesset.gov.il/
http://www.jpost.com/israel-news/court-orders-evacuation-of-homes-in-mitzpe-kramim-outpost-640240
https://undocs.org/ar/A/76/333
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عن  الم ــتوتنةن ال جع  الحياة   إلى أرا ــةدم. وىلى جان  اما الم ــتوتنا  اإلســراية ية وتوســيعدا، ســاهم
الةومية ل ر  ــــاةنةةن ال ألةوتدم وتجم عاتدم ي تااق. وي ــــاهم عن  الم ــــتوتنةن المندجل والذي يزااا تــــدة 

خ ق ألةـئة ق ــــــــــــــرـية وال ازاـيااهـا ســــــــــــــو ا، ممـا ـيداا الر  ــــــــــــــاةنةةن إلى ايألتعـاا عن المـناتق التل ألـانوا  ال
 .( 36) ارة أماكن إقامتدم المعتااةي تخدموندا عااة لن   عيشدم أو إلى ماا

حاا ا  40وازااا عن  الم ـتوتنةن خالل موسـم جنل الزيتو . وسـج  ممت  تن ـةق الشـرو  اإلن ـانية  - 20
ــرر  عن  ــرة الارمية، أســـ ــد مزارعةن ال مخت   أنحا  ال ـــ ــتوتنو  أعمال عن   ـــ ــابة   ارتن  أ نا ها م ـــ إاـــ

ع ى أـيدي قوا  األمن اإلســـــــــــــراية ـية التل ـتدخـ   بعـد هجوم  أاـــــــــــــةبوا   16ا  ـــــــــــــاةنـيا بجروا، من ألةندم   26
رق  ألميا  هاي ة من الزيتو ، وقد وقع     1  700. وتعر ــــ  ( 37) الم ــــتوتنةن  تــــجرة ع ى األق  ل تخري  وســــُ

. ووقا ســــــتة عشــــــر حاا ا ال األرا ــــــل الزراعية الموجواة  ( 38) معظم ت ا الحوااث ال محااظتل ناأل   ورام ه 
ــت  ــةق  بالقرن من الم ـ ــاةنةو  ألتن ـ ــل والمزارعو  الر  ـ ــحان األرا ـ ــ  إلةدا إي أاـ وتنا  التل ي يممن أ  ياـ

م ـــبق ما قوا  األمن اإلســـراية ية. وواج  المزارعو  الر  ـــاةنةو  اـــعوما  أي ـــا ال الحاـــول ع ى ترخي  
ــةدم الموجواة خ   الجدار ال المناتق التل ُتررض قةوا ع ى الد  ــراية  ل دخول إلى أرا ــــــــــ خول إلةدا.  من إســــــــــ

اا ألدا، قد ظ   الثارا  القايمة منذ أمد بعةد  ومةنما مث   تعزيز وجوا قوا  األمن اإلســراية ية خاوة إيجاألية ومرح 
 .( 39) ع ى م توس ارض سيااة القانو  ع ى الم توتنةن الذين يمارسو  العن  تاعث ع ى الق ق بشدة 

  الم ـــــــتوتنةن ال مخت   أنحا  ال ـــــــرة الارمية  وال ألانو  األول/اي ـــــــمبر، ازااا عدا أعمال العن  - 21
ــاةنل ال   ــتوتنةن ع ى يد ا  ـ ــراية ل يب     21عق  مقت  امرأة من الم ـ ــبل إسـ ــمبر، ومقت  اـ ألانو  األول/اي ـ

عاما ال حااث ســيارة أ نا  ارارش من الشــرتة اإلســراية ية بعد أ  قام، ح ــ  مزاعم، ب لقا  حجارة ع ى    16عمرش 
كانو    حااث أعمال عن  ارتنبدا م ــــتوتنو  ال   46ألانو  األول/اي ــــمبر. ووقا   22ســــيارا  ا  ــــاةنية ال  

ــ 2020األول/اي مبر   . وتواا   ت ا الحوااث حتى ( 40) 2019حاا ا ال ألانو  األول/اي مبر    11، مقارنة ألــــــــــ
اارا   وق  متقدم من تدر ألانو  الثانل/يناير حةث تن الم توتنو  هجما  يومية ب لقا  الحجارة، ونظموا ح 

ــيارا  ومةو  الر  ــــاةنةةن، وقد تــــم   ت ا األعمال  60ومظاهرا  ع ى تول الاريق   ــتددا  ســ ، وهجما  اســ
م ـــتوتنا   20ألانو  الثانل/يناير، اخ  حوالل   17مواجدا  م ـــ حة عنيرة وتدديد الر  ـــاةنةةن بال ـــالا. وال 

أتراف القرية ألان  توجد   موا منزي يقا ال إســراية يا من اتجاش م ــتوتنة يت ــدار إلى قرية مااما الر  ــاةنية وهاج 
في  امرأة ما أترالدا األرمعة الذين ألا  من ألةندم ر ـــــــــــــيا. وألق  مجموعة الم ـــــــــــــتوتنةن الذين ألان  وجوهدم  

عــامــا الالتل ألــانتــا موجواتةن ال حــديقــة المنزل.   11أعوام و    6مااــاة، حجــارة ألبةرة ع ى الرتــاتةن الاــالاتةن  
ــا، وألذلا المنزل الذي ياوا إلي . واخ   الرتاة الاالاة  وعندما خرج  األم، رمو  عاما إلى    11ها بالحجارة أي ــــــــــ

ســـــــنوا  بجروا تفيرة    6الم ـــــــتشـــــــرى ب ـــــــب  إاـــــــاألتدا بجروا ال وجددا، ألةنما أاـــــــةب  األم والار ة الاالاة 
ر  نوااذ المنزل. ولم تقدم األســــرة تــــموس خواا من اقدا  تاــــاري  العم  التل تمنحدا إســــ  راية . وي توجد  وتن ــــ 

مع وما  عن ات  أي تحقةق ال هذا الدجوم. وقد تممن  ال ــــــ اا  ال ــــــياســــــية واألمنية اإلســــــراية ية من تددية 
 __________ 

 (36) A/HRC/43/67  58و  57، الرقرتا. 
-www.ochaopt.org/content/2020-olive-harvest-season-low-yield-amidst-access-restrictions-and-settlerاـنظـر   (37) 

violence#ftn1. 
 المرجا نر  . (38) 

 المرجا نر  . (39) 

 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. (40) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
http://www.ochaopt.org/content/2020-olive-harvest-season-low-yield-amidst-access-restrictions-and-settler-violence#ftn1
http://www.ochaopt.org/content/2020-olive-harvest-season-low-yield-amidst-access-restrictions-and-settler-violence#ftn1
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التوتر والعن  ال تــــدر تــــاا /ابراير عق  ألذل جدوا مت ــــاارة تــــم   اجتماعا لريي  ال يااة المرألزية لقوا   
 .( 41)  ية ما جماعا  الم توتنةن األمن اإلسراية ية وريي  اإلاارة المدنية اإلسراية 

وحد   تررة خاةرة أخرس ال أعمال العن  ألدوااا أيديولوجية وقومية األتدا  من تدر ني ا /أألري .  - 22
ــال  منظما  الم ـــــتوتنةن، والقةوا  ــ وا  لاـــ ــاهم التدديد بارا أعداا ألبةرة من حل  الشـــــيو جراا وحل ســـ وســـ

الب دة القديمة ال القدق الشـــرالية وال محيادا خالل تـــدر رم ـــا ، اإلســـراية ية المررو ـــة ع ى الحرألة ال 
وأعمال التحريض والعن  ألدوااا قومية التل قام ألدا الر  ـاةنةو  واإلسـراية ةو  ال تزايد حدة التوتر. وأسـرر  
هذش المواجدا  عن تاـــــــعةد خاةر امتد إلى أحيا  أخرس ال القدق الشـــــــرالية، وامتد خالل تـــــــدر أيار/مايو 

  األرض الر  ـــــــاةنية المحت ة بأكم دا، مما أ ار أكبر تاـــــــعةد ألةن إســـــــراية  والجماعا  الر  ـــــــاةنية  ليشـــــــم
، وت ــب  ال انديب احتجاجا  وأعمال عن  واســعة النااق ألةن الاايرتةن 2014الم ــ حة ال رزة منذ عام 

 .( 42) الةدواية والر  اةنية ااخ  إسراية  أي ا

عن  ارتنبدا م ــــــــتوتنو   ــــــــد ا  ــــــــاةنةةن ال ال ــــــــرة الارمية،    حااث  86وال أيار/مايو، وقا  - 23
ــرالية بما ــاةنيا  آخرا  ال ظروف أت ق  ( 43) اةدا القدق الشــ ــتوتنةن وقت  ا  ــ ــاةنيا  ع ى يد م ــ . وُقت  ا  ــ

اةدا الم توتنو  وقوا  األمن اإلسراية ية اخةرة حية ع ى الر  اةنةةن ال نر  الوق . وأاان الم توتنو  
آخرين، من ألةندم  ال ة أترال، وقد أاـــــــة  خم ـــــــة مندم با قا  بالذخةرة الحية. وال الرترة ا  ـــــــاةنيا  35

نر ــــــــــــدا، ُقت  م ــــــــــــتوتن إســــــــــــراية ل واحد وُجرا عشــــــــــــرة م ــــــــــــتوتنةن آخرين، من ألةندم تر ، ع ى أيدي 
ل نار   أيار/مايو، قت  ا  ـاةنل رجال إسـراية يا وأاـان ا نةن آخرين بجروا ال إتالق 3. وال ( 44) ا  ـاةنةةن

 من مرألاة متحرألة ع ى نقاة ترتيش زعترة، جنون ناأل  .

أيار/مايو، األر  ألالرا  أ  م ـــتوتنةن إســـراية ةةن قاامةن من م ـــتوتنة حاجاي الما ة    14وال  - 24
اونم من األرا ــــــــل المزروعة. وعندما هرب  500ع ى قرية الريحية، جنون الخ ة ، قاموا ب  ــــــــرام النار ال 

ــ حةن اخةرة حية ع ى مال  األرا ــــل الر   ــــاةنةو  إلى الا الموقا، أت ق  مجموعة من الم ــــتوتنةن الم ــ
عاما. ا ـــــقر الرج  بعد إاـــــاألت  وتعرض بعد الا، ح ـــــ  أقوال تـــــدوا   26رأق ا  ـــــاةنل يب   من العمر 

 عيا ، ل  ـــــرن ع ى أيدي الم ـــــتوتنةن، الذين أت قوا الذخةرة الحية أي ـــــا ع ى الر  ـــــاةنةةن اآلخرين الذين
حاولوا ايقتران. وعندما واـ   قوا  األمن اإلسـراية ية، اسـتخدم  الااز الم ـة  ل دموب والراـال المعدنل 
ــيارة   ــتوتنةن. وقام  ســـــــ ــاةنةةن، ولنندا لم تعتق  أيا من الم ـــــــ الما   بالماا  والذخةرة الحية لترريق الر  ـــــــ

قوا  األمن اإلســـــــراية ية تح يقا   إســـــــعاف ب جال  الماـــــــان إلى الم ـــــــتشـــــــرى حةث تم إعال  واات . ولم ترت 
أيـار/مـايو، قـام ا نـا عشــــــــــــــر إســــــــــــــراية يـا ُيعتقـد أندم   16. وال  ( 45) أيـار/مـايو  31حـااث القتـ  حتى تـاريو   ال

ــ حة نارية، ب يااة أرما مرألاا  حول حل ألة  حنةنا وحل   م ــــــتوتنو ، مندم خم ــــــة ع ى األق  يحم و  أســــ
يش م ــــ حة، واســــتدداوا ال ــــيارا  والمار ين وأت قوا النار ع ةدم.  القدق الشــــرالية. وأقاموا نقاة ترت  تــــعرا  ال
 __________ 

-www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-attempt-to-stem-violence-israeli-army-brass-meet-withانــــــظــــــر   (41) 

radical-settlers-1.9560600. 
  .A/76/333انظر  (42) 
 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. (43) 

 المرجا نر  . (44) 

-www.haaretz.com/israel-news/.premium-two-weeks-on-police-haven-t-begun-probing-alleged-settlerاـنظـر   (45) 

killing-of-palestinian-1.9931965. 
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ــاةنةةن   ــتوتنو  الذخةرة الحية باتجاش الر  ـــــ ــاةنةو  وألقوا الحجارة باتجاهدم. اأت ق الم ـــــ ــاا  ا  ـــــ وتجم ا تـــــ
وأاــــاألوا رج ةن ا  ــــاةنةةن بجروا خاةرة. وقد اتح  الشــــرتة اإلســــراية ية تح يقا ال هذا الحااث، واعتق   

 مشتا  اةدم، تم  إاانة واحد مندم. ساعة

وىســـــراية ، باـــــرتدا ال ـــــ اة القايمة بايحتالل، م زممة باتخاا جميا التداألةر التل ال وســـــعدا، وىلى  - 25
أقاــــى حد مممن، من أج  عواة النظام العام والحياة ال األرض الر  ــــاةنية المحت ة، وال جميا الظروف،  

ــاةنةةن من جميا ــما  الر  ـــــ ــراية   ( 46) أعمال العن  أو التدديدا  بارتناألدا  بحماية ال ـــــ . ويقا ع ى عاتق إســـــ
أي ــا ايلتزام باحترام حقوق اإلن ــا  الواجاة ل  ــما  الر  ــاةنةةن و ــما  ت ا الحقوق وىعمالدا، بما ال الا 

 .( 47) حق دم ال الحياة وال المة الشخاية
 

 المساءلة ع  عاف المساوسا     

ــا  عدة مرا  عن منا  اإلاال   أأل   األمةن العام و  - 26 ــامية لحقوق اإلن ـــــ ــة األمم المتحدة ال ـــــ مرو ـــــ
. ( 48) العقان ال ــايد ع ى أعمال عن  الم ــتوتنةن وحاي  ايســتةال  ع ى األرا ــل الر  ــاةنية الخااــة من

ــتوتنةن من جدة، وررم بعض الخاوا  التل  ــتمر هذا المنا  العام، ررم زيااة حدة أعمال عن  الم ــ وقد اســ
كر أ  ال ــــــــ اا  اإلســــــــراية ية قد اتخذتدا، من جدة أخرس. وتاعث ع ى الق ق أكثر الحايُ  التل ُراــــــــد   اُ 

خالل الرترة المشــــمولة بالتقرير حةث توجد تــــدااا  وت ــــجةال  تبة ن أ  قوا  األمن اإلســــراية ية قد هاجم   
  الر  اةنةةن إلى جان  الم توتنةن، بما ال الا باستخدام أس حة نارية.

تح يقــا   93(، أارجــ  وزارة العــدل اإلســــــــــــــراية يــة  2020وال أحــدث تقرير متــاا )آن/أر ــــــــــــــا    - 27
  2019ُيزعم أ  الم ـــــــــــــتوتنةن ارتنبوها خالل الرترة ما ألةن ألانو  الثانل/يناير    “جرايم ألدوااا أيديولوجية” ال

. وتم تقديم ييحتل اتدام ال جرايم ارتنب   ـــــــــد ا  ـــــــــاةنةةن، بما ال الا ال ق ـــــــــايا 2020وتموز/يولي   
ــ ة بحوااث وقع  ال عامل  ــابقة، وأاين خم ـــة متدمةن، وألان  جميا اإلاانا  متاـ ــنوا  ال ـ ُاتح  ال ال ـ

. ولم توا ر وزارة العدل مع وما  عن عدا الشـــــــــــــماوس التل قدمدا الر  ـــــــــــــاةنةو ؛ ولذلا ( 49) 2015 و  0142
مة. وال نر  الرترة، ســــــــج  ممت  تن ــــــــةق  ي يممن مقارنة عدا التح يقا  التل ُاتح  بعدا الشــــــــماوس المقد 

ت ا الحوااث قت  تخاةن   حاا ا هاجم أ نا ها الم توتنو  ا  اةنةةن، وقد ت من   341الشرو  اإلن انية 
 .( 50) إاابة 113 و

 __________ 

ــأ  حماية األتــــــــخال المدنةةن ال وق  الحرن، المررخة  46و    43ييحة يهاي، المااتا   (46)  آن/أر ــــــــا     12؛ واتراالية جنيف بشــــــ
 .27)اتراالية جنيف الرابعة(، المااة  1949

 Legal Consequences ofمة العدل الدولية[  ]اآل ار القانونية الناتـئة عن تشـةةد جدار ال األرض الر  ـاةنية المحت ة، اتوس محم (47) 

the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

 )ما إحاي  ألام ة(. 9-6، الرقرا  A/HRC/34/38. وانظر أي ا 2004

 (48) A/74/357  ؛ و  27، الرقرةA/70/351  ؛ و  23، الرقرةA/HRC/25/38  ؛ و  47- 42، الرقراA/HRC/43/67   ؛  29- 26، الرقرا
 . 18، الرقرة  A/HRC/34/39؛ و  37، الرقرة  A/HRC/31/43و 

ــدل،   (49)  ــعـــــ الـ وزارة  ــ ،  ــةـــــ  Investigation and prosecution of ideologically motivated offences against“إســــــــــــــــرايـ

Palestinians in the West Bank”   آن/أر ــــــــــــــــــــــاـــــــــ الـــــــــتـــــــــالـــــــــل     .2020،  الـــــــــرابـــــــــر  عـــــــــ ـــــــــى  مـــــــــتـــــــــاا  والـــــــــنـــــــــ  
https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/InternationalLaw/MainDocs1/InvestigationandProse

cutionofOffencesAgainstPalestinians.pdf. 
 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. (50) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/70/351
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39


 A/76/336 

 

10/24 21-13474 

 

، نشـــــــــر  منظمة حقوق اإلن ـــــــــا  اإلســـــــــراية ية ييش اين بحثا أجرت  بشـــــــــأ   2021وال أيار/مايو  - 28
ال الب دا  والقرس   ( 51) الم ــــــــــــــا لة عن الجرايم التل ارتنبدا الم ــــــــــــــتوتنو  اإلســــــــــــــراية ةو  ألدوااا أيديولوجية

. ومن ألةن 2020إلى    2017من ال ــــــــــــــرـة الارميـة خالل الرترة من    الر  ــــــــــــــاةنيـة الموجواة ال المناقـة ـبا 
حاا ا التل و قتدا المنظمة، ألان  معظم الحوااث بشــــــــــــأ  مزاعم ب لحاق أ ــــــــــــرار   63الحوااث الاال  عداها 

حاا ا،  38حاا ا(. وقد اتح  الشـــرتة اإلســـراية ية تح يقا  ال   14حاا ا( وم لقا  الحجارة ) 41بالممت نا  )
 .( 52) أية لواي  اتدام  ولم تقدم

وال أي ول/ســـــبتمبر، أاـــــدر  محممة مناقة ال د حمما ع ى ا نةن من الجناة الم ـــــرولةن عن الدجوم  - 29
. وال  ( 53) 2020، وقد أاينا ألدذش التدمة ال أيار/مايو  2015ب تــــــــــعال حريق عمدا ال منزل ال قرية اوما عام 

عاماع ألتدمة  17ة اتدام  د ابل إسراية ل يب   من العمر تاا /ابراير، أادر  ال  اا  اإلسراية ية ييح   23
أي ول/سـبتمبر، أاين رج  إسـراية ل ألتدمة   6. وال  ( 54) إلقا  قناأل  اـوتية ع ى منازل ا  ـاةنةةن ال قرية سـرتة 

.  ( 55) ايعتدا  المشــدا بعد أ  أت ق النار ع ى ا  ــاةنةةن وأاــاألدما بجروا بالقرن من أل دة ألديا، ح ــ  ما ُزعم 
ــاةنةةن أ نا  جنل   ــراية ةةن، من ألةندم ترال ، ألتدمة مداجمة ا  ــــــــ ــرين الثانل/نوامبر، أاين  ال ة إســــــــ وال تشــــــــ

ألانو  األول/اي ــمبر، أاــدر ممت  المدعل العام ييحة اتدام    29. وال  ( 56) زياتةندم قب  تــدر من الا التاريو 
   . ( 57) “ ااا الثمن ”  د تخاةن، ألا  أحدهما قاارا، ال إتار التخاير إلحدس عم يا  

وفيما يتع ق بأعمال عن  الم ـــتوتنةن الممةتة التل وقع  ال هذش الرترة، ي توجد مع وما  متاحة  - 30
ألـانو    5عـامـا من ســــــــــــــمـا  أل ـدة ألةـ  ُأمر ال    25ل عموم عن أي تحقةق جـار  ال مقتـ  الشــــــــــــــخ  الاـال   

ع ى ـيد حـارق الثـانل/ينـاير، بعـد أ  حـاول، ألمـا ُزعم، تعن أحـد أاراا قوا  األمن اإلســــــــــــــراية يـة ب ــــــــــــــمةن،  
عـامـا ع ى يـد م ــــــــــــــتوتن ال عوريف   26م ــــــــــــــتوتنـة ال رو  إتزيو ، أو ال مقتـ  الر  ــــــــــــــاةنل الاـال   

عاما بالقرن من م ــتوتنة   37أيار/مايو وامرأة تب    14أيار/مايو، أو ال مقت  رج  ال ســ رة  ال  14 ال
الجانل م ـــــــــــتوتنا أو من أاراا  أيار/مايو ال ظروف لم يت ـــــــــــن اةدا التأكد مما إاا ألا   19كريا  أرما ال 

عـامـا من قريـة رأق ألرألر   32قوا  األمن اإلســــــــــــــراية يــة. أمـا فيمــا يتع ق بمقتــ  الرجـ  الر  ــــــــــــــاةنل الاــال   
ــ  ما قة ، ما أن  لم يمن  5 ال ــتياانية لةال ومحاولت  اقتحام منزل ح ـ ــاا /ابراير بعد اخول  إلى ألررة اسـ تـ

ــتوتنو  النا ــ  حا، الذي أت ق ع ي  الم ـــ ــراية ية بأن  نظرا إلى م ـــ ــم قوا  األمن اإلســـ ر، اقد األر متحدث باســـ
قوا  األمن اإلســــــــــــــراية يـة قـد اعتبر  أ  الـا الحـااث محـاولـة هجوم إرهـاألل، لم ُيرت  تحقةق جنـايل فيـ .   أ 

 __________ 

ــاةنية،  ” منظمة ييش اين،   (51)  ــتوتنةن ااخ  الب دا  الر  ــــــ ــرحة  2021، أيار/مايو “ 2020-2017جرايم وعن  الم ــــــ . ويممن 7، الاــــــ
 ./https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.orgايتالب ع ةدا ع ى الرابر التالل  

تنرةذ القانو  ع ى المواتنةن اإلسـراية ةةن ال ال ـرة الارمية  معايا  راـد ييش اين ” وانظر أي ـا منظمة ييش اين،   .المرجا نر ـ  (52) 
 .http://din-online.info/per42e.htmlوالن  متاا ع ى الرابر التالل   (.2019)كانو  األول/اي مبر  “ 2005-2019

 (53) A/HRC/46/65 28، الرقرة. 
(. وانظر  8)انظر الحاتـية    2021آاار/مارق   25اةني ـالند، مداخ ة خالل ج  ـة اإلحاتة ال مج   األمن عن الحالة ال الشـرق األوسـر،   (54) 

 . /www.timesofisrael.com/israeli-17-indicted-for-stun-grenade-attack-on-palestinians-vandalismأي ا 
 . /www.timesofisrael.com/israeli-man-indicted-for-shooting-injuring-2-palestinians-in-west-bank-brawlانظر   (55) 
-www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-settler-two-teens-indicted-for-attacking-palestinianانــــــظــــــر   (56) 

olive-farmers-1.9324925. 
ــة(. ولالتالب ع ى تعريف    www.srugim.co.il/?p=521119انظر   (57)  ــالعبريـ ــا  ااا الثمن” )بـ ،  A/HRC/40/42، انظر  “ عم يـ

 .30الرقرة 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/
http://din-online.info/per42e.html
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/65
http://www.timesofisrael.com/israeli-17-indicted-for-stun-grenade-attack-on-palestinians-vandalism/
http://www.timesofisrael.com/israeli-man-indicted-for-shooting-injuring-2-palestinians-in-west-bank-brawl/
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-settler-two-teens-indicted-for-attacking-palestinian-olive-farmers-1.9324925
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-settler-two-teens-indicted-for-attacking-palestinian-olive-farmers-1.9324925
http://www.srugim.co.il/?p=521119
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/42
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  2020وقة  إ  أحد المشـــــــــــتا  اةدم قد أاين ال وق  ســـــــــــاألق ألتدمة ايعتدا  المشـــــــــــدا ال أي ول/ســـــــــــبتمبر  
. وفيما يتع ق بالرج  الر  ــــــــــــاةنل الذي قت    ( 58) 2020اــــــــــــاارة م ــــــــــــدســــــــــــ  ال تموز/يولي  تم  م قد وىن 

ــتوتنو  ال قرية الريحية ال   ــراية ية عن ات  تحقةق، وراا ع ى  14الم ــــ ــ اا  اإلســــ أيار/مايو، لم تع ن ال ــــ
ــاي  اإلعالم، األر  الشـــــرتة اإلســـــراية ية أن   م أي تـــــموس إلى الشـــــرتة وأنن ”ســـــرال من وســـ ا ي نعرف لم ُتقد 

  .( 59) “ترااة  الحااث المذألورة

وتشـم  أتـمال عدم تواةر الحماية ل ر  ـاةنةةن وتقاـةر نظام العدالة ال محاسـاة الم ـتوتنةن ع ى  - 31
؛ واياتقار ( 60) العن  المرتن   ـد الر  ـاةنةةن  تابةق أنظمة قانونية مخت رة ع ى الم ـتوتنةن والر  ـاةنةةن

؛ والمعـدل المنخرض جـداع لالتدـامـا  واإلاانـا ؛ وتـأجةـ  ( 61) تـــــــــــــــام ـة ونزيدـة  الم ــــــــــــــتمر اومـا إلى تح يقـا 
اإلجرا ا  ال ألثةر من األحيا ؛ والت ــــــاه  ال ايتداما . ألما أ  عدا الشــــــماوس المقدمة من الر  ــــــاةنةةن  

   . وال حةن ألذل  ال ـــــــــ اا ( 62) ق ة  ب ـــــــــب  عدم الثقة ال النظام القانونل اإلســـــــــراية ل والخوف من اينتقام
اإلســـــــراية ية جدوااع ال ال ـــــــنوا  األخةرة لمنا حوااث معةنة من عن  الم ـــــــتوتنةن والتحقةق اةدا والمالحقة  
ــأندا، ا   أوج  القاـــــور هذش عموماع تدعم منا  اإلاال  من العقان ع ى عن  الم ـــــتوتنةن،   ــايية بشـــ الق ـــ

خالل الرترة المشـــــمولة بالتقرير  يشـــــجا ع ى اســـــتمرار الدجما . وى ـــــااة إلى الا، ا   الحاي  المو قة مما
التل ت ــمن  هجما  ع ى ا  ــاةنةةن نرذها م ــتوتنو  قاموا ب تالق النار ع ةدم عندما ألان  قوا  األمن 

   اإلسراية ية إلى جانبدم، تاذي هذا المنا  أكثر.
 

 عموياا الهدم وارخالء القسلي والااليد   

ار إلةدا أاناش ع ى العديد من انتداكا  حقوق اإلن ا ،  تناوي عم يا  الددم واإلخال  الق ري المش - 32
وهل ُتراقم البةئة الق ـرية ال ـايدة، وُتثةر الق ق بشـأ  احتمال التعرض ل نق  الق ـري. وهل تزيد أي ـا من إ ارة 
ظر  تـوار  بشـأ  ايمتثال ألحمام القانو  الدولل اإلن ـانل الم زِّمة ل  ـ اة القايمة بايحتالل، بما ال الا الح 

 .( 63) المرروض ع ى تدمةر الممت نا  والمرس ا  المخااة ل تع يم

وقد ســـــــــج   عم يا  الددم والماـــــــــاارة ارتراعا خالل الرترة المشـــــــــمولة بالتقرير ررم جايحة مرض  - 33
(. وقد أل ا  ت ا العم يا  أع ى م ــــــــتوس لدا منذ أ  ألدأ ممت  تن ــــــــةق الشــــــــرو  19-اةروق ألورونا )كواةد

مبنى ال ال ــــرة الارمية،  964، حةث هدم  ال ــــ اا  اإلســــراية ية  ( 64)  ــــجة  عم يا  الددماإلن ــــانية ال ت 
ــريد   بما ــرالية، مما أاس إلى تشــــ ــاةنيا، من ألةندم   1 241اةدا القدق الشــــ  5  789ترال، وأ  ر ع ى   655ا  ــــ

 __________ 

 . /www.timesofisrael.com/man-said-to-have-shot-infiltrator-dead-already-on-trial-for-shooting-palestinianانظر   (58) 
أي ــــــــــــــــــــــــــــــــا   ./www.972mag.com/ismail-tubasi-settler-violence-west-bankانــــــــــــــــــظــــــــــــــــــر   (59)  وانــــــــــــــــــظــــــــــــــــــر 

www.haaretz.co.il/news/politics/premium-

1.9930536?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-

alert&utm_campaign=%D7%94%D7%92%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%A3&ut

m_term=20210623-05:54 .)بالعبرية( 

 (60) A/HRC/43/67 ؛ و 29، الرقرةA/68/513 12، الرقرة. 
 (61) A/HRC/40/42 ؛ و 55، الرقرةA/71/355 ؛ و 50، الرقرةA/HRC/34/38 ؛ و 38، الرقرةA/HRC/37/43 23، الرقرة. 
 (62) A/75/376 33، الرقرة. 
 . 33و    21، الرقرتةن A/HRC/34/38. وانظر أي اع 56و    46؛ وييحة يهاي، المااتا  147و    49اتراالية جنيف الرابعة، المااتا    (63) 
 .2009رمجة من قواعد أليانا  ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية التل ت ج  بشم  مندجل عم يا  الددم منذ عام واقا لبيانا  م تخ (64) 

http://www.timesofisrael.com/man-said-to-have-shot-infiltrator-dead-already-on-trial-for-shooting-palestinian/
http://www.972mag.com/ismail-tubasi-settler-violence-west-bank/
http://www.haaretz.co.il/news/politics/premium-1.9930536?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=%D7%94%D7%92%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%A3&utm_term=20210623-05:54
http://www.haaretz.co.il/news/politics/premium-1.9930536?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=%D7%94%D7%92%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%A3&utm_term=20210623-05:54
http://www.haaretz.co.il/news/politics/premium-1.9930536?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=%D7%94%D7%92%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%A3&utm_term=20210623-05:54
http://www.haaretz.co.il/news/politics/premium-1.9930536?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=%D7%94%D7%92%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%A3&utm_term=20210623-05:54
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/68/513
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/42
https://undocs.org/ar/A/71/355
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/43
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
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( الموجواة  195(، وتوماق )162. وألان  المحااظا  األكثر ت ـــررا هل القدق الشـــرالية )( 65) تـــخاـــا آخر
 الماانل الممولةمبنى من    216. وتــــم   الماانل التل تعر ــــ  ل ددم ( 66) (192المناقة جيم، والخ ة  ) ال

مراقا من المرااق   95، 19-المانحةن التل ُقدم  ع ى تـم  م ـاعدا  إن ـانية، وال خ ـم جايحة ألواةد من
الم ـــــتخدمة لتواةر المياش وخدما  الاـــــرف الاـــــحل والنظااة الاـــــحية ل جميا. وت ق  خم  مدارق أوامر 

 .( 67) بالتوق  عن العم  أو بالددم ال المناقة جيم والقدق الشرالية

وال القدق الشـــــرالية المحت ة، وجد الر  ـــــاةنةو  أنر ـــــدم مجبرين باـــــورة متزايدة ع ى هدم ماانةدم  - 34
. وم   عـدا عم ـيا  الدـدم اـلذاتل  ( 68) عقـ  ت قل أوامر ـبالدـدم، ترـااـيا ـلداا ررامـا  أع ى وتحمـ   تنـاليف الدـدم

ــابقة، مم 52عم ية، مقارنة بما مجموع   74 ــريد عم ية خالل الرترة ال ـــــــــــ ــاةنيا،   224ا أاس إلى تشـــــــــــ ا  ـــــــــــ
. وال تـــــــــاا /ابراير، را ـــــــــ  أل دية القدق خاة عر ـــــــــدا ســـــــــما  ( 69) ترال، ال هذش الرترة  116ألةندم   من
ــما  حل ــمنل ل  ـــ ــا  الجارية الداااة إليجاا ح  ســـ ــتا  وتم تقديمدا ال إتار المراو ـــ . وعار ـــــ   ( 70) الا ـــ

م إلى محممة الشــــــــرو  المح ية ــا ت اا قد ِّ منزي. وال تــــــــدر   68ليشــــــــم  تمديد اترة تجمةد الددم  الب دية أي ــــــ
ق ــــــــــــــيــة هــدم ال انتظــار إتمــام عم يــة التخاير    52آاار/مــارق، قرر  المحممــة الموااقــة ع ى التمــديــد ال  

منزل مأهول ال حل الا تا  يعيش اةدا  100الب دية. وىجماي، ظ  التدديد باإلخال  الق ري محدقا ألــــــــــــــ   ما
 ا  اةنيا. 1 550

ــااة إلى الا، يواج  ما ي يق  عن  و  - 35 أســــــــــــرة ا  ــــــــــــاةنية ال القدق الشــــــــــــرالية، ت ــــــــــــم  218ى ــــــــــ
ــا، من ألةندم   970 ــايا مراوعة ال المحاكم  424تــــخاــ ترال، احتمال التعرض لذخال  الق ــــري ب ــــب  ق ــ

أي ول/ســـــبتمبر إلى . وخالل الرترة من ( 71) اإلســـــراية ية، راعتدا ال المقام األول منظما  اســـــتياانية إســـــراية ية
أســـرة ا  ـــاةنية وأيد  األحمام الاـــاارة بارا ما مجموع    13تـــاا /ابراير، أمر  المحاكم اإلســـراية ية بارا 

أســــــــــــــر ا  ــــــــــــــاةنيـــة من ألةوتدـــا ال حل بان الدوس الموجوا ااخـــ  قريـــة ســــــــــــــ وا  لرـــايـــدة المنظمـــا     10
. وال ( 73)  يــة أو المحممــة الع يــا. وي يزال الاعو  معرو ــــــــــــــــة إمــا ع ى المحممــة المح( 72) ايســــــــــــــتياــانيــة

آاار/مارق را ــــــــــ  محممة القدق المح ية الاعو  ال أحمام اإلخال  التل راعتدا  2تــــــــــاا /ابراير و   10
 __________ 

 .سوا  بالددم أو المااارة أو إجاار المال  ع ى الددم. األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية (65) 
 المرجا نر  . (66) 

 ال المناقة جيم. 45ال القدق الشرالية و  8)الةوني  (، الن  محروظ  منظمة األمم المتحدة ل ارولة  (67) 

 (68) A/75/376 48، الرقرة. 
 ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية.األمم المتحدة،  (69) 

 Reignited plan for ‘King's Garden’ park threatens to displace over 1,000 Palestinians” منظمة عةر عميم،   (70) 

from Al Bustan, Silwan” ،25 والمج   النرويجل لالجئةن، الن  محروظ.2021مارق /آاار ، 

 .56-40، الرقرا  A/75/367؛ و 2020ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية، استقاا  األسر المعيشية لعام األمم المتحدة،  (71) 
تشــرين  Court rules to uphold eviction order of 8 families from Batan al-Hawa “ ،24” منظمة عةر عميم، انظر   (72) 

ــانــل/نــواــمــبــر   -https://peacenow.org.il/en/district-court-rejects-the-appeal-of-8-families-fromو  ؛  2020الــثـــــ

batan-al-hawa-ordering-their-evictionمـــــة عةر عميم،  ومنظ  ؛ ”Magistrate Court rules to evict four more 

families from Batan al-Hawa, Silwan “  ،31    ؛ ومنظمة عةر عميم  2020ألانو  األول/اي ـــــــــــمبر ”Old City Basin 

watch:  Israeli courts rule to evict 11 Palestinian families from Sheikh Jarrah and Batan al-Hawa “  ،17  
 .2021تاا /ابراير 

 .20/8858، ورقم 20/8694الا اا  لذا  بايستئناف أمام محممة إسراية  الع يا رقم  (73) 

https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/367
https://peacenow.org.il/en/district-court-rejects-the-appeal-of-8-families-from-batan-al-hawa-ordering-their-eviction؛
https://peacenow.org.il/en/district-court-rejects-the-appeal-of-8-families-from-batan-al-hawa-ordering-their-eviction؛
https://peacenow.org.il/en/district-court-rejects-the-appeal-of-8-families-from-batan-al-hawa-ordering-their-eviction؛
https://peacenow.org.il/en/district-court-rejects-the-appeal-of-8-families-from-batan-al-hawa-ordering-their-eviction؛
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. وألا  الا   الذي قدمت  األسـر ل حاـول ع ى إا  بايسـتئناف ( 74) أسـرة ا  ـاةنية من حل الشـيو جراا 13
. وقد أا  التدديدا  باإلخال  إلى إ ارة ( 75) نداية الرترة المشــــــــــمولة بالتقريرأمام المحممة الع يا قةد النظر ال  

ــااة  ــرر عن احتجاجا  م ــ ــامن، مما أســ ــأة حرألا  ت ــ ــاةنةةن وىلى نشــ ــروف الر  ــ احتجاجا  ألبةرة ال اــ
واســـترزازا  ال اـــروف الم ـــتوتنةن، وعن اســـتخدام ألبةر ل قوة، بما ال الا  ـــد المتظاهرين بشـــم  ســـ مل  

 .( 76) 2021ن جان  قوا  األمن اإلسراية ية ال تدري ني ا /أألري  وأيار/مايو  تماما، م

ومموج  القانو  الدولل اإلن ـــــــانل، يج  احترام الم نية الخااـــــــة ال األرا ـــــــل المحت ة وي يممن  - 36
ــاارها ــ اة القايمة بايحتالل أ  تاــ ــا( 77) ل  ــ ــايا ورةرها من الق ــ ــتند إجرا ا  اإلخال  ال هذش الق ــ يا . وت ــ

ــاي  القانونية واإلاارية، ويبدو  المما  ة إلى تابةق قانونمةن إســـــراية ةةن، هما قانو  أمال  الاايبةن وقانو  الم ـــ
. ولـذلـا، إاا اـــــــــــــــدر  أوامر بـاإلخال  أو تم تنرةـذ هـذش األوامر، ادل ( 78) أ  الـا ي يتوااق ما هـذا ايلتزام

 ولل.ستنو  مخالرة يلتزاما  إسراية  بموج  القانو  الد
 

 المجامعاا المحوية الووست اية ف  مواجهة ختل الاقل القسلي   

ــة   - 37 ي تزال المجتمعـــا  المح يـــة الر  ــــــــــــــاةنيـــة ال مخت   أنحـــا  المناقـــة جيم والقـــدق الشــــــــــــــراليـ
. وُتعتبر  ( 79) من الخ ة  تواج  خار النق  الق ــــــري الناتا عن البةئة القدرية التل يعيشــــــو  اةدا H2 والمناقة
جماعة ال القدق الشـرالية وحولدا،   18لبدو والرعاة معر ـة بشـم  خال لدذا الخار، وهل ت ـم جماعا  ا

وجمـــاعـــا  البـــدو ال رور األرا     ( 80) من ألةندـــا الجمـــاعـــا  التل تعيش ال قريـــة خـــا  األحمر/أألو الح و
اســــــة  والجماعا  التل تعيش ال األرا ـــــــل التل اـــــــنرتدا إســـــــراية  بأندا مناتق ع ـــــــمرية ما قة. وتجري ار 

 .أو اب ت ا الجماعا  أاناش
  

الب ئة القسااااليةا جماعاا اللعاة الووساااات ا    الموجودة ة   ماتقة  سالق  ار  -  رابعا  
 وبؤرة اسايتا ية ف  الماتقة جيم 

ال الماية من ال ـــــــرة الارمية، أي حوالل  18منذ ال ـــــــاعةنا ، اـــــــن ر  إســـــــراية  ما يناهز ن ـــــــاة  - 38
ما ـقة ألرراض تنظيم  “مـناتق إتالق ـنار ع ــــــــــــــمرـية”ال المـاـية من م ــــــــــــــاحـة المناـقة جيم، ع ى أندـا  30

ــمرية ــا نحو ( 81) تدرياا  ع ـ ــاةنل ال  6 200. ويعيش ال هذش المناتق أي ـ ــمنيا معظمدا  38ا  ـ تجم عا سـ
ــرة الارمية، ألما  ــعرا ال ال ــــ أندا ُحرم   تجمعا  ألدو أو رعاة. وهذش الجماعا  هل من أكثر الجماعا   ــــ

 __________ 

 The District Court rejects the appeal” ، “ ال ــالم اآل  ” عايال  الجاعونل وىســماال والنرا وأألو ح ــنة وعاي ة حماا. وانظر منظمة   (74) 

of 31 people ordering them to evict their homes in Shiekh Jarrah in favor of settlers “  ،4   2021آاار/مارق . 
 (75) A/76/333. 
 المرجا نر  . (76) 

 .46ييحة يهاي، المااة  (77) 
 (78) A/75/376  56-40، الرقرا. 
 (79) A/72/564   ــقــــرا ــرــ الــ و  36-58،  ــقــــرة  A/HRC/34/39؛  ــرــ الــ انــــظــــر  44،  ــ ــــو،  الــــحــ ــمــــر/أألــــو  األحــ ــا   خـــــ يــــخــــ   ــا  ــمـــــ ــيــ فــ  .

 A/74/357  36و  12، الرقرتا. 
 (80) A/73/410 ؛ و 22، الرقرةA/74/357،  ؛ و 36الرقرةA/HRC/37/43 ؛ و 25و  24، الرقرتةنA/HRC/43/67 33، الرقرة.  
 (81) A/73/410  ؛ و 45 و 44و  28و  26، الرقراA/72/564  48-41، الرقرا. 
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إلى حد ألبةر من حقوقدا ال التمتا بم ــــتوس معيشــــل واــــحل ماليم، بما ال الا ال الحاــــول ع ى المياش 
. اوجوا الر  اةنةةن ال مناتق إتالق النار محظور رسميا او  تن ةق م بق  ( 82) وخدما  الارف الاحل

ر إســـــــراية  ألنا  الم ـــــــاكن والبنى ما ال ـــــــ اا  اإلســـــــراية ية، وهل ناارا ما توااق ع ى هذا الوجوا، ألما تحظ
. وتررض ال ــ اا  اإلســراية ية قةواا ع ى أنشــاة رعل الماتــية التل ( 83) التحتية الر  ــاةنية ال ت ا المناتق

يقوم ألدا ال ما  ااخ  مناتق إتالق النار، وألثةرا ما تنرذ عم يا  هدم وتقوم بمااارة ممت نا  الر  اةنةةن 
مبنى من الماانل التل يم ندا   276يم نوندا. وخالل الرترة المشـــمولة بالتقرير، تم هدم وقاعا  الماتـــية التل 

مبنى من الماانل الممولة من المانحةن، مما أاس إلى  141الر  ــــــــاةنةو  ال مناتق إتالق النار، من ألةندا  
 .( 84) ن ا  108ترال و  284ا  اةنل، من ألةندم   500تشريد  

بر وتــاا /ابراير، وال إتار أكبر عم ية هدم ســج تدا األمم المتحدة، قام   وال تشــرين الثانل/نوام - 39
ــاارة ما مجموع   ــراية ية ألددم أو ماـ ــ اا  اإلسـ ــة الا يعة الموجواة ال مناقة    165ال ـ مبنى ال قرية حماـ

ــريد 903إتالق النار  ــاةنيا، من ألةندم  311، مما أاس إلى تشــــ مبنى  94ترال. وألا   179امرأة و  63ا  ــــ
الماانل التل تعر   ل ددم أو التل تم  مااارتدا ممولة من المانحةن، من ألةندا عدا من الماانل التل من 

. وتم هدم المنازل ومرااق المياش والاــرف  ( 85) ُقد م  ع ى تــم  م ــاعدا  إن ــانية نتيجة لعم يا  هدم ســابقة
وار  الخي  ــُ ــ  العيش، واـ ــتخدمة لن ـ ــد  الم ـ ــحية والمنشـ ــحل والنظااة الاـ ام واألرذية وخزانا  المياش الاـ

وع   المواتــل التل يم ندا األهالل، ررم الندا ا  المتنررة الموجدة من المجتما الدولل لوق  هذش األعمال  
. وال تــاا /ابراير، اــاار  ال ــ اا  اإلســراية ية جميا خزانا  المياش تارألة األهالل ( 86) واقا ل قانو  الدولل

ــقل ا ــتقر  ال المناقة او  مياش ل شــــــرن أو مياش ل ــــ ــراية  أ  ت ا الجماعة اســــ ــية. وتزعم إســــ ــورة  ”لماتــــ باــــ
وأ  وجواها    1972بعد اترة توي ة من تاـــــــنيردا مناقة إلتالق النار ال عام  2010ال عام  “قانونية رةر

األهالل ما تزعم  إســــــــــــراية  ويرألدو  أ  القرية ألان  موجواة ال الموقا   ويرندهنا  يعر ض أارااها ل خار.  
ــا  والاعو  التل قـدمدـا األهـالل مـنذ عقـد 1967احتالل المناقـة ال عـام  قـب   . وانتدى الماـاف ـبايلتمـاســــــــــــ
ــدور حمم ندــايل عن محممــة العــدل الع يــا، بعــد أ  راض القــايــد   من الزمن لوق  عم يــا  الدــدم او  اـــــــــــــ

القرية من مناقة  ت   األهالل الداعل إلى اســتثنا    2020الع ــمري ل  ــرة الارمية ال تشــرين األول/أكتومر 
إتالق النار، ال محاولة لت ــــوية و ــــا الماانل قانونيا. ولم ُيتر  مت ــــا من الوق  يتخاا أي إجرا  قانونل 
آخر بالنيابة عن األهالل قب  توجي  أمر ترديًّا لدم بمااارة القرية ال ما ا تدر تشرين الثانل/نوامبر وتنرةذ 

ارا مقترحـا  ألنق دم إلى موقا آخر مرألـدين رربتدم ال الاـقا  عم ـيا  هـدم وماــــــــــــــاارة. وـقد راض األهـالل مر 
 __________ 

مناقة  ’التجمعا  ال ــــمانية الر  ــــاةنية المعر  ــــة لخار الترحة  الق ــــري  حالة ” األمم المتحدة، ممت  تن ــــةق الشــــرو  اإلن ــــانية،  (82) 
 .2018آن/أر ا   9، “ ترق ناأل   ‘إتالق النار

ــانية؛  (83)  ــرو  اإلن ـ ــةق الشـ  ,Noga Kadman, Acting the Landlord: Israel’s Policy in Area Cاألمم المتحدة، ممت  تن ـ

the West Bank (Jerusalem, B’Tselem, 2013) ؛ وNir Shalev and Alon Cohen-Lifshitz, The Prohibited 

Zone: Israeli Planning Policy in the Palestenian Villages in Area C (Bimkom, 2008). 
 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. (84) 

ــاني (85)  ــرة الارمية  نظرة عامة” ة،  المرجا نر ــــ ؛ واألمم المتحدة، ممت  تن ــــةق الشــــرو  اإلن ــ ــاا /“ عم يا  الددم والتدجةر ال ال ــ  ، تــ
 .2021ابراير 

األمم المتحدة تنرر اعوتدا إلى إندا  عم يا  الددم واحترام القانو  ” المرجا نر ــ ؛ واألمم المتحدة، ممت  تن ــةق الشــرو  اإلن ــانية،   (86) 
شــرو  اإلن ــانية ال األرض الر  ــاةنية المحت ة، أليا  بشــأ  عم ية الددم  ؛ ولةن هاســتةناز، من ــقة ال2021تــاا /ابراير  5،  “ الدولل

ــياســــــة األمنية لالتحاا األورومل، 2021تموز/يولي    9ال حماــــــة الا يعة،  ــتانو، المتحدث باســــــم الشــــــرو  الخارجية وال ــــ ؛ ومةتر ســــ
 .2020تشرين الثانل/نوامبر  5بشأ  هدم إسراية  ل ماانل الر  اةنية، ألروأل  ،  أليا 
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هنا . وت ــــــبب  هذش األعمال اإلســــــراية ية ال ممارســــــة  ــــــار ألبةر ع ى األهالل ل مااارة، ولدذا ادل تمث  
عامال ريي ــيا يق  ورا  خ ق ألةئة ق ــرية، مما يزيد من احتمال التعرض الوتــيا ل نق  الق ــري. ويشــم  النق  

 .( 87) داكا خاةرا يتراالية جنيف الرابعة ولدذا ادو يرقى إلى م توس جريمة الحرنالق ري انت 

بم ــــــــــــــــاار ياـــا، تـــأ ر  حيـــاة   918وال بعض منـــاتق إتالق النـــار، مثـــ  مناقـــة إتالق النـــار   - 40
الر  اةنةةن أكثر خالل التدرياا  الع مرية، وقد ُأجبر األهالل ال بعض األحيا  ع ى إخال  منازلدم مرقتا. 
ووقع  أعمال قاـــــــــــــ  بالقرن من المنازل وألحق  الدبابا  الع ـــــــــــــمرية أ ـــــــــــــرارا بالممت نا  واألرا ـــــــــــــل  

ــبة  المثال، خالل الرترة من ( 88) والمحااـــة  الر  ـــاةنية ــاا /ابراير، نظم  قوا  األمن  3إلى  1. اع ى سـ تـ
ــرار  ــمرية أ ــــــ ــراية ية عم ية تدري  ال قرية جناا ألحق  أ نا ها الدبابا  الع ــــــ ا بخزانا  المياش وألاألال  اإلســــــ

ــة وعيااة بالندرما  ــية التل تزوا مدرســـــــــــ ــم ـــــــــــ . وال مناتق أخرس إلتالق النار، ( 89) الندرما  واأللواا الشـــــــــــ
ألنـاأل  ، لم تنظ م تـدرياـا  ع ــــــــــــــمريـة خالل الرترة المشــــــــــــــمولـة بـالتقرير. وال الواقا،   A 904المناقـة   مثـ 
م لدذش األرراض ن ــاة تناهز   لم . وما ( 90) الماية من مناتق إتالق النار المخاــاــة ل تدري ال   80ُت ــتخدم

الا، يظ  الر  ــاةنةو  خا ــعةن ل واي  وال ــياســا  اإلســراية ية المتع قة بمناتق إتالق النار، مما يزيد من 
 .( 91) ال ار ع ةدم إلجاارهم ع ى المااارة ومن احتمال تعر دم ل نق  الق ري 

ــرر  الجماعا  المذألورة أع - 41 ــتياانية وقد ت ــــــــ ــتياانل والبرر ايســــــــ ــا ايســــــــ ــا من التوســــــــ الش أي ــــــــ
ق  ال  اا  اإلسراية ية ع ى إعال  يان   أرا ل موجواة ااخ  مناتق   ال المناتق المجاورة لدا. اقد اد 

ــديقا  عن تريق هةئة تعرف باســـــــــــم اريق الخر  “أرا ـــــــــــل الدولة”إتالق النار بأندا   . وقد تم  هذش التاـــــــــ
ا األرا ـل ل توسـا ايسـتياانل أو لت ـوية أو ـاب البرر ايسـتياانية والمزارب  األزرق، من أج  تخاـي  ت 

ن  الو ايق الع ــــــــمرية التل حاــــــــ   ع ةدا وســــــــاي  اإلعالم ( 92) رةر المرخاــــــــة قانونيا بأ ر رجعل . وقد مم 
اإلســـــــــراية ية من قوا  األمن اإلســـــــــراية ية خالل الرترة المشـــــــــمولة بالتقرير من النشـــــــــ  ألو ـــــــــوا أكبر ع ى 

لممارســـــا  التمةةزية التل يتاعدا الجنوا اإلســـــراية ةو  عندما ياراو  الرعاة الر  ـــــاةنةةن من مناتق إتالق  ا
النار ألةنما ي ــــــــمحو  ل م ــــــــتوتنةن بالاقا  اةدا أل  يأانو  لدم ب قامة ألرر اســــــــتياانية ومنى تحتية، ررم عدم 

 .( 93) حاولدم ع ى موااقة رسمية من قوا  األمن اإلسراية ية

 __________ 

 ‘(.8( )ن( )’2) 8؛ ونظام روما األساسل ل محممة الجنايية الدولية، المااة 147( و 1) 49اتراالية جنيف الرابعة، المااتا   (87) 

جيش ايحتالل ينرذ ” ألنا  ع ى عم ية راــــد أجرتدا مرو ــــية األمم المتحدة لحقوق اإلن ــــا . وانظر أي ــــا مرألز أبحاث األرا ــــل،  (88) 
ــاار ياا جنون الخ ة  ويخرن مزروعا  المواتنةن ]تخري  محااـــة  الر  ـــاةنةةن وترويا ال ـــما  وىلحاق أ ـــرار “  تدرياا  ال م ـ

 .2021تاا /ابراير  3رية اإلسراية ية ال م اار ياا جنون ترق محااظة الخ ة [، بالمنازل من جر ا  التدرياا  الع م
 المرجا نر  . (89) 

 (.2015) “ حديقة مقر ة  إعال  المناتق الما قة ااخ  ال رة الارمية” منظمة ألرم ناألو ،  (90) 

 .47و  41، الرقرتةن A/72/564انظر  (91) 
أزرق وأأليض ولنن  ” ؛ ومنظمة ألرم ناألو ،  47، الرقرة  A/72/564األمم المتحدة، ممت  تن ــــــةق الشــــــرو  اإلن ــــــانية. وانظر أي ــــــاع  (92) 

 (.2016) “ أسوا  عم  اريق الخر األزرق ال ال رة الارمية

 (93) Hagar Shezaf, “Israeli soldiers expel Palestinians while letting settlers stay, military documents 

reveal”, Haaretz, 8 February 2021  و  Amira Hass, “Analysis: six lies about Israel's wild West؛ 

settlement outposts”, Haaretz, 15 February 2021. 

https://undocs.org/ar/A/72/564
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وتوااــ  إســراية  تي ــةر األنشــاة ايســتياانية رةر القانونية، مث  المزارب، بما ال الا ال المواقا  - 42
  ألانو  األول/ 16القرياة من مناتق إتالق النار وحتى ااخ دا، وتوااــــ  تقديم الحوااز لت ا األنشــــاة. ارل 

م ةو   1,6حوي  مب   قدرش  ، تم ت 2019و   2018اي ــمبر، ألشــر  وســاي  اإلعالم اإلســراية ية أن  ال عامل  
اوير( من األموال العامة ل دولة اإلســـــــــراية ية إلى حرألة أمانة ايســـــــــتياانية إلقامة ألرر  490 000تـــــــــيم  )

تـــــــاا /ابراير، اـــــــر ا الوزير اإلســـــــراية ل ال ـــــــاألق المعنل بشـــــــرو    11. وال ( 94) اســـــــتياانية رةر مرخاـــــــة
ــراية ية  ــاي  إعالم إســـ ــتياا  لوســـ ــراية ية. والارض   بأننا نام  ال”ايســـ ــيااة اإلســـ ــر ال ـــ المناقة جيم إلى ب ـــ

تددف إلى م ـــــاعدتنا  ”وأتـــــار إلى أ  مزارب الم ـــــتوتنةن    .( 95) “المزارب هو إبقا  هذا الخيار متاحا أمامنا من
... ا اا لم يتممن الراعل الةدواي من منا إقامة المبنى   ع ى الياق الناض باستمرار ال جميا أنحا  المناقة

 .( 96) “، فيممن  اإلألالغ عن الر  اةنل

ــتوتنا  القايمة، ع ى تول   - 43 ــتراتيجل إما ألامتداا ل م ــ ــم  اســ ــتياانية بشــ ورالاا ما تقام المزارب ايســ
، أو ع ى تول حدوا مناتق إتالق  ( 97) الارق والمنعارا  الريي ية بحةث تقة د واول الر  اةنةةن وحرألتدم

. وتوجد أوامر هدم مع قة ( 98) ل بحةث تاوق األرا ـــل الر  ـــاةنيةالنار وال ألثةر من األحيا  ع ى قمم التال
.  ( 99)  د جميا المزارب رةر المرخاة الموجواة ال مناتق إتالق النار، ولنن ناارا ما يتم تنرةذ ت ا األوامر

ــتياانية رةر المرخاـــــة بخدما  عامة، بما ال الا المياش والندرما  . ويت ـــــ  ( 100) وتتمتا بعض البرر ايســـ
ــاةنية  من  ــم  تمةةزي ال تريقة التعام  ما المجتمعا  المح ية الر  ــــــــ حاي  مو قة ع ى تنرةذ القوانةن بشــــــــ

ومزارب الم ـتوتنةن ال مناتق إتالق النار أ  إسـراية  ت ـتخدم مناتق إتالق النار ألوسـة ة لالسـتةال  ع ى 
 .( 101) ر تحقةق هذا الددفاألرا ل الر  اةنية لاال  التوسا ايستياانل وأ  مزارب الم توتنةن تي   

وتشم  هذش البرر أي ا مادرا لعن  الم توتنةن ولتخويف الر  اةنةةن. وقد تم   الحاي  التل  - 44
راـــــــــــدتدا مرو ـــــــــــية حقوق اإلن ـــــــــــا  ال مناتق إتالق النار العن  البدنل، وىتالق النار بالذخةرة الحية،  

  واألتـجار والمحااـة ، وىلقا  الحجارة، وتخويف وىحراق الحقول وقاعا  الماتـية، وسـرقة وتخري  الممت نا
وترويا الرعـاة وأســــــــــــــرهم. وال العـديـد من الحـاي  المو قـة، ظ ـ  قوا  األمن اإلســــــــــــــراية يـة ممتواـة األيـدي 

تتخذ أي إجرا  لمنا أعمال العن ؛ ومدي من الا، را أارااها ع ى أعمال العن  المتاــــ ة بالم ــــتوتنةن   ولم
اارة المما ، بما ال الا األرا ل التل يم ندا الر  اةنةو ، أو حتى ألدعم الم توتنةن بأمر الر  اةنةةن بما

 __________ 

 (94) Hagar Shezaf, “Israeli settler group funneled half a million dollars in public money to illegal 

settlements”, Haaretz, 16 December 2020. 
 (95) Oded Shalom and Elisha Ben-Kimon, “The Hague price”, Ynet News, 11 February  2021  ويممن ايتالب .

 .www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5885532,00.htmlلرابر التالل  ع ى المقالة ع ى ا
 .المرجا نر   (96) 
 (.2021) “ الارميةهذش لنا وهذش أي ا لنا  سياسة إسراية  ايستياانية ال ال رة ” منظمة ألرم ناألو  ومرألز ألت ة م،  (97) 

 (98) Hass, “Analysis: six lies about Israel’s wild West settlement outposts”. 
 .األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية، ومنظمة ألرم ناألو ، الن  محروظ (99) 
عر  ـــــــــة لخار الترحة  الق ـــــــــري  حالة  التجمعا  ال ـــــــــمانية الر  ـــــــــاةنية الم” األمم المتحدة، ممت  تن ـــــــــةق الشـــــــــرو  اإلن ـــــــــانية،   (100) 

 .“ ترق ناأل   ‘إتالق النار مناقة’
 (101) Shezaf, “Israeli soldiers expel Palestinians while letting settlers stay”; and Hass, “Analysis: six lies 

about Israel’s wild West settlement outposts”. 

http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5885532,00.html
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ــافيا ل توتر والعن ، بما ال الا عندما  ــدرا إ ــ ــراية ية ماــ ــم  قوا  األمن اإلســ ــااة إلى الا، تشــ اع يا. وى ــ
 أاناش(. 49رة يحتا الر  اةنةو  ع ى التوسا ايستياانل وع ى البرر ايستياانية الجديدة )انظر الرق

 
 والمااسق المجاورة لها   A 904دراسة حالةا ماتقة  سالق الاار -  ألف 

اونم   14  000الموجواة ال محـااظـة ـناأل   م ــــــــــــــاحـة تـناهز     A 904تاال مناـقة إتالق الـنار   - 45
ا  ــــــــــاةنةةن موزعةن ع ى أرما تجمعا  مح ية، وُيعتبرو  جميعا معر ــــــــــةن لخار النق   310ويعيش اةدا 
مبنى من الماانل التابعة لت ا التجمعا  المح ية منذ  515. وقد هدم  ال ـــــــ اا  اإلســـــــراية ية  ( 102) الق ـــــــري 

. وراار  عدة عايال  ا  اةنية  2009و  اإلن انية ت جة  عم يا  الددم ال عام ألدأ ممت  تن ةق الشر  أ 
. ع ى سـبة  المثال، بعد تشـريد جميا 1967الا الموقا منذ أ  أع نت  إسـراية  مناقة إلتالق النار ال عام 

ق النـار  ألرر اســــــــــــــتياـانيـة ااخـ  مناقـة إتال  10. ويوجـد مـا مجموعـ   ( 103) أاراا تجم ا الـدوة، لم يعـد لـ  وجوا
اونما من األرا ـــــــــل ااخ  مناقة إتالق النار   755وع ى امتداا حدواها، وُت ـــــــــتخدم م ـــــــــاحة ي تق  عن  

. ومةنما تحظر إسـراية  إقامة الم ـاكن والبنى التحتية الر  ـاةنية، أقام الم ـتوتنو  ترقا  ( 104) ألرراض زراعية
.  ( 105) ال رور األرا   “تريق ألو  ”  ــــــــــــــــــــــــــــ تراألـية عبر مناقـة إتالق الـنار ترمر ألرر إيتمـار ايســــــــــــــتياـانـية أل 

م، ممــا زاا   كمــا جِّ أقــامــ  قوا  األمن اإلســــــــــــــراية يــة ألوابــة ع ى الاريق من الجدــة الشــــــــــــــراليــة، بجوار قريــة لِّر 
 .( 106) الع اا  التل تعرق  اخول الرعاة والمزارعةن من

تانا، التل ت ـــــــم نحو وألان  أكثر التجمعا  ال ـــــــمنية ت ـــــــررا ال مناقة إتالق النار هل خرمة  - 46
ــاكنا. وقد تعرض هذا التجما لما مجموع   170 عم ية هدم منذ أ  ألدأ ممت  تن ـــــــــــــةق الشـــــــــــــرو     398ســـــــــــ

، مما يمث  أكبر خ ــــارة من حةث عدا الماانل المددومة 2009اإلن ــــانية ال ت ــــجة  هذش العم يا  ال عام 
رق، هدم  ال ــ اا  اإلســراية ية  مانية آاار/ما 17التل ُمنل ألدا أي تجما ســمنل ال ال ــرة الارمية. وال  

ا  ـاةنيا، من ألةندم ت ـعة أترال. وقد اـدر  أوامر بالددم أو وق  األتـاال   18ماا ، مما أاس إلى تشـريد  
. وي تعترف اإلاارة  ( 107) ال الماية من الماانل المتا ية ال الا التجما ال ـــــــــــــمنل 95,8بشـــــــــــــأ  ما مجموع   

ــراية ية بأ  خرمة تا ــب  وجواها ااخ  مناقة إتالق النار، ولدذا ي تراعل احتياجاتدا المدنية اإلســ نا قرية ب ــ
،  2016 . وال عام( 108) ال إتار التخاير ال منل العام، ألما تحظر ع ى الر  اةنةةن البنا  ال ت ا المناقة

اإلقامة   زعم  وزارة الدااب اإلســــــــــراية ية، راا ع ى عم يا  الددم الجماعل التل قام  ألدا ال خرمة تانا، أ 

 __________ 

م؛ األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. خرمة تانا، وخرمة الجعوانة، وت  (102)   الخشاة، ولِّرجِّ

 .األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية، الن  محروظ (103) 
 (104) A/72/564 وواقا لمنظمة ألرم ناألو ، الن  محروظ48، الرقرة ،. 
 المرجا نر  . (105) 

التجمعا  ال ـــــــــمانية الر  ـــــــــاةنية المعر  ـــــــــة لخار الترحة  الق ـــــــــري  حالة  ” األمم المتحدة، ممت  تن ـــــــــةق الشـــــــــرو  اإلن ـــــــــانية،   (106) 
 .“ ترق ناأل   ‘إتالق النار مناقة’

 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية، الن  محروظ. (107) 

 (108) A/72/564 43، الرقرة. 

https://undocs.org/ar/A/72/564
https://undocs.org/ar/A/72/564
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ــاةنةةن ــما  الر  ــــ ــم  خارا ع ى حياة ال ــــ . وما الا، ( 109) ال الماانل الواقعة ااخ  مناقة إتالق النار يشــــ
 .( 110) 2019منذ حزيرا /يوني   A 904يتم تنظيم أي تدري  ع مري ال مناقة إتالق النار  لم

واة ااخ  مناقة إتالق  ويمت ا العديد من الر  ــاةنةةن ال التجمعا  المحااية أرا ــل زراعية موج - 47
النار. ويتا   واــولدم إلى أرا ــةدم تن ــيقا م ــاقا ما ال ــ اا  اإلســراية ية التل ناارا ما تمنحدم تراخي .  

، وتحير  A 904اع ى سـبة  المثال، ياـع  الدخول إلى تجم ا يانو  من الارن ب ـب  مناقة إتالق النار 
ــتياانية من  ال ة جوان ، مما يحد  ــول ع ى ب  البرر ايســـــ ــاحة المراعل المتاحة ويحول او  الحاـــــ من م ـــــ

  إلى ســـــــــــ  أســـــــــــر ال 2001أســـــــــــرة ال عام   30الخدما  ال ناأل  . وقد انخرض عدا ســـــــــــما  يانو  من  
 .( 111) 2021أيار/مايو  31

مااتــــرة ب لحاق    A 904وتتاــــ  معظم أعمال عن  الم ــــتوتنةن التل تقا ال مناقة إتالق النار - 48
ــتةال  ع ى األرا ـــــل. ارل  أ ـــــرار بالممت نا  وما ــبة  المثال، قام  مانية   11يســـ ألانو  الثانل/يناير ع ى ســـ

م ــــــــتوتنةن إســــــــراية ةةن ال ت  الخشــــــــاة بحرث أراض يم ندا ا  ــــــــاةنةو  بجرار، زاعمةن أندم يم نو  ت ا 
م أحد الم توتنةن خرياة تت من مخاا  ا   األرا ل. ووا   قوا  األمن اإلسراية ية إلى عةن المما  وقد 

ــتااكا  التل اار  إ ر الا ألةن  “رةتة ”ألنا  ال ت ا المناقة تشــــــم  تريقا من م ــــــتوتنة   . وراا ع ى ايتــــ
يوما  م ُأارت عن   14الم ــتوتنةن والر  ــاةنةةن، اعتق   قوا  األمن اإلســراية ية ا  ــاةنيا واحدا احُتجز لمدة 

ــاةنةة  ــراية ية ررامة ع ى أرمعة ا  ـــــــــــ ن، ولنندا لم تررض رراما  ع ى بمرالة. وار ـــــــــــــ  الشـــــــــــــرتة اإلســـــــــــ
، وترا   19-الم ـتوتنةن ع ى عدم ايمتثال ل تدألةر المتع ق بارتدا  النماما  لممااحة ترشـل ألواةد من أي

م األهالل تـموس إلى تـرتة   قوا  األمن اإلسـراية ية الر  ـاةنةةن من المناقة ألةنما بقلم اةدا الم ـتوتنو . وقد 
ــ اا  ا ــ   ال ـ ــل وأأل ا  األهالل بأن  قرية ألنيامةن. وواـ اا لورا ـ ــ  ــراية ية بعد الا إلى القرية ألراقة م ـ إلسـ

ألانو  الثانل/يناير، عاا  13ع ى خاة لتوســــــــــــيا م ــــــــــــتوتنة رةتة . وال   1997تم  الموااقة ال عام   قد
م ـــــتوتنا إلى األرض بجرااة وجرارين، وألا  ألراقتدم حارق من م ـــــتوتنة رةتة . وخالل ايتـــــتااكا   15

ر ت رزيو  ا  ــاةن تــرير اةديوالتل اا ظدر خالل     ( 112) ر  إ ر الا ألةن الم ــتوتنةن ومال  األرا ــل، اــو 
عاما بعاــا من خشــ .   47م ــتوتنما  إســراية يا  وهما ي ــرما  ألوحشــية رجال م ــنا واألن  الاال  من العمر 

 تالق الذخةرة الحية  ونق  ال ـحةتا  إلى الم ـتشـرى ب ـب  إاـاألتدما بجروا. ورا  قوا  األمن اإلسـراية ية ب 
ال الدوا  وم تالق الراــــال المعدنل الما   بالماا  والااز الم ــــة  ل دموب ورااا الر ر  ع ى الر  ــــاةنةةن،  
اا اإلســـــراية ل إلى المناقة، و ـــــام عالما  ع ى   ويحقا رااق  الم ـــــتوتنةن إلى مما  بعةد. وعندما عاا الم ـــــ 

  / ألانو  الثانل  13 ــاانا حديدية لتحديد قاعة األرض. ومنذ اونم من األرا ــل وو ــا الم ــتوتنو  ق  1  200
يناير، منع  قوا  األمن اإلســـــــــــراية ية أي ا  ـــــــــــاةنل، بما ال الا مال  األرا ـــــــــــل، من الدخول إلى ت ا 

 أسرة. 50األرا ل. وواقا ل مج   القروي، قد ألحق الا أ رارا ب ب  عيش ما ي يق  عن 

ــااة إلى عدم حماية الر  ــــــاةنةةن من الم ــــــتوتنةن، ألان  قوا  األمن اإلســــــراية ية ال بعض  - 49 وى ــــ
ــاة   الحاي  تشـــــــــم  ماـــــــــدرا إ ـــــــــافيا ل توتر والعن ، بما ال الا عندما يحتا الر  ـــــــــاةنةو  ع ى األنشـــــــ

 __________ 

ــانيـة،   (109)  ،  “ 2016تنرةـذ  ـالـث عم يـة هـدم واســــــــــــــعـة الناـاق ال خرمـة تـانـا ال عـام  ” األمم المتحـدة، ممتـ  تن ــــــــــــــةق الشــــــــــــــرو  اإلن ــــــــــــ
 .2016آاار/مارق  21

 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. (110) 

 المرجا نر  . (111) 

 .www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Itv19MCfP4Q انظر (112) 
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ت ق  قوا   آاار/مارق، أ  19القانونية التل يقوم ألدا الم ــتوتنو  ال أرا ــةدم. اع ى ســبة  المثال ال  رةر
عاما وأرات  قتةال خالل مظاهرة اار    46األمن اإلســــــراية ية النار ع ى رأق رج  ا  ــــــاةنل يب   من العمر 

ا  ــــــــــــــاةنيـا ع ى   250، حةـث احتا حوالل   A 904ال قريـة ألةـ  اجن الواقعـة ررن مناقـة إتالق النـار  
لع  اتـــــتااكا  ألةن الر  ـــــاةنةةن  مزرعة اســـــتياانية جديدة أاليم  ع ى أرض يم ندا ا  ـــــاةنةو . وعندما اند

وقوا  األمن اإلســــراية ية، تــــوهد ال ــــحية، الذي ألا  يحم  مقالعا، وهو ياــــعد باتجاش أحد الجنوا. اأت ق  
ــااة   ــدوا عيا ، إتالق الراـــال    30الجندي النار ع ى جبدت  من م ـ ــ  الجندي، واقا لشـ مترا تقرياا، ووااـ

 ة. وأُع ن  وااة ال حية أ نا  نق   إلى الم تشرى.الحل ع ى الر  اةنةةن الذين حاولوا الم اعد
 

 والمااسق المجاورة لها  918دراسة حالةا ماتقة  سالق الاار   -  باء 
الموجواة ال م ـــــــــاار ياا، بمحااظة الخ ة ، م ـــــــــااة تب   حوالل  918تاال مناقة إتالق النار  - 50

. ومنــذ إعالندــا مناقــة  ( 113) قريــة  41ا  ــــــــــــــاةنل موز عةن ع ى    1  300اونم ويعيش اةدــا حوالل    30  000
ع ــمرية ما قة ال الثمانةنا ، أاــا  ال ــما  عر ــة لخار اإلخال  الق ــري والددم والتشــريد الق ــري. ومعد 

. وتعتمد جماعا  الرعاة ال م اار  ( 114) تشريد جميا سما  قريتمل خرمة اارورة والخرومة، لم يعد لدما وجوا
ــية لن ـــــ  رزقدا.   ــةئة ل ااية، ياا ع ى ترمية الماتـــ ــما  ال خيام أو ألدوف ال ظروف ســـ ويعيش معظم ال ـــ

.  ( 115) ولي ــــوا مواــــ ةن بشــــاما  اإلمداا بالمياش وي الندرما ، ويعتمد جميعدم حاليا ع ى الم ــــاعدا  الاذايية
، وهل تشــــــم   ( 116) وتوجد ت ــــــا ألرر اســــــتياانية ومزارب ل م ــــــتوتنةن ااخ  مناقة إتالق النار ومالقرن مندا

 .( 117) “ايستةال  ع ى األرا ل” ا ل عن  والتخويف ومادرا اايم

من ال ـــــــما   700، أاـــــــدر  ال ـــــــ اا  اإلســـــــراية ية أوامر باإلخال  بحق حوالل 1999وال عام  - 51
، ال تناقض ما أمر ع ــــــــــمري “العيش باــــــــــورة رةر قانونية ال مناقة إتالق نار”الر  ــــــــــاةنةةن ب ــــــــــب  

القةوا المتاــــــ ة بمناقة إتالق النار ع ى ســــــما  المناقة الموجواين إســــــراية ل قايم ين  ع ى عدم تابةق  
، قدم  جمعية حقوق المواتن ال إســراية  التماســا  إلى محممة العدل الع يا 2000. وال عام ( 118) قب  من

أســـــــرة، وأاـــــــدر  محممة العدل الع يا أمرا مرقتا ي ـــــــم  ل قرويةن بالعواة إلى  200اإلســـــــراية ية بالنيابة عن 
، أع ـن  إســــــــــــــرايـة  أندـا تعتزم هـدم  مـانـية من تـ ا التجمعـا  التل ألـاـن  تروي أكثر 2012م. وال عـام  اـياره
، ااع  الدولة أ  ســـــــــما  ت ا 2020. وأ نا  ج  ـــــــــة ُعقد  ال آن/أر ـــــــــا   ( 119) ا  ـــــــــاةنل 1 000 من

إلتالق النـار، التجمعـا  الر  ــــــــــــــاةنيـة لم يمونوا من الم يمةن الـدايمةن ال المناقـة عنـدمـا أُع ن أندـا مناقـة 
، قـدمـ  جمعـية حقوق المواتن  2020. وال تموز/يولـي   ( 120) ولدـذا ي يحق لدم موااـــــــــــــــ ة العيش ال ألةوتدم

أاــدر اةدا وزير الزراعة آنذا  تع يما  إلى  1981إســراية  إلى المحممة مح ــر ج  ــة عقد  ال عام  ال
 __________ 

 ، الن  محروظ.2021المج   النرويجل لالجئةن،  (113) 

 المرجا نر  . (114) 

 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. (115) 

 ناألو ، الن  محروظ.منظمة ألرم  (116) 

 أليانا  الراد الااارة عن مرو  ية األمم المتحدة لحقوق اإلن ا . (117) 

 (118) A/HRC/24/30 28، الرقرة. 
 المرجا نر  . (119) 

مني ة ” مرألز ألت ة م،  (120)   .2020أي ول/سبتمبر  13، ‘“ مناقة إتالق نار’تجم عا  ال م اار يا ا أع ن الجيش مناتقدا ال  

https://undocs.org/ar/A/HRC/24/30
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. وحتى  ( 121) قوا  األمن اإلســراية ية ب نشــا  مناتق تدري  ال ت ا المناقة إلخرات ال ــما  الر  ــاةنةةن مندا
جماعا  المح ية ال م ــاار  أيار/مايو، لم ياــدر الحمم ال الق ــية بعُد. ومالتوازي ما الا، تعر ــ  ال 31

، بمـا ال الـا  ــــــــــــــد القرس الواقعـة خـارت  1999ياـا لعـدة موجـا  من عم يـا  الدـدم وأوامر الدـدم منـذ عـام  
مناقة إتالق النار. ووا ر المج   النرويجل لال جئةن التمثة  القانونل لوسر التل ادر  أوامر هدم لم ُتنر ذ 

يوما، بعد اــدور حمم   60ر، حاــ  ع ى أمر مرق  بمد ة مدتدا ألانو  األول/اي ــمب   24بعُد بشــأندا، وال 
 محممة العدل الع يا ال ق ية اإلخال .

ــمولة بالتقرير، تم هدم  - 52 ــاةنيا ال مناقة إتالق النار  54وخالل الرترة المشــــــــ ، ( 122) 918مبنى ا  ــــــــ
تــخاــا آخر.   1  911امرأة، وأ  ر ع ى نحو  26ترال و  55ا  ــاةنل، من ألةندم   100أاس إلى تشــريد   مما
مندم قاـــــــرا، وقاع    22ا  ـــــــاةنيا، ألا   44تشـــــــرين الثانل/نوامبر، هدم  اإلاارة المدنية منازل    25وال 

 .( 123) إمدااا  المياش عن تجمعا  سمنية بأكم دا

ألانو  الثانل/يناير، أت ق  قوا  األمن اإلســـــــــراية ية النار ع ى عنق ا  ـــــــــاةنل أعزل يب     1وال  - 53
الذخةرة الحية عندما ألا  يحاول اســـــــــتعااة مولد ألدرما  اـــــــــاارت  قوا  األمن اإلســـــــــراية ية  عاما ب   24ســـــــــن  
قرية الرألةز الواقعة ع ى أتراف مناقة إتالق النار. وألا  المولد هو الماــــدر الوحةد الذي يتي  لوســــرة   ال

لشــــان ال حالة  إممانية الحاــــول ع ى الندرما . وأاــــةب  ال ــــحية بالشــــ   من الرالاة حتى القدمةن، وظ  ا
ــراية ية إلى  ــمولة بالتقرير. وخ   تحقةق ااخ ل أولل أجرت  قوا  األمن اإلســــــــ حرجة حتى نداية الرترة المشــــــــ

إتالق النار ألا  رةر مقاــــوا، وهل رواية اعترض ع ةدا تــــدوا عيا  ا  ــــاةنةو . واتح  قوا  األمن  أ 
 .( 124) اإلسراية ية تح يقا إ افيا ال الا الحااث

حوااث عن  قام ألدا  103لرترة المشــمولة بالتقرير، ســج  ممت  تن ــةق الشــرو  اإلن ــانية وخالل ا - 54
ــتوتنو  ال مناقة إتالق النار  ــابة  918الم ــــــ ــرر عن إاــــــ ــاةنيا   85والمناتق المجاورة لدا، مما أســــــ ا  ــــــ

ألانو  األول/اي ـــــــــمبر، قام عشـــــــــرا    19تـــــــــجرة يم ندا ا  ـــــــــاةنةو . وال   1 589وتخري  ما ي يق  عن 
م ــــتوتنةن، ألا  بع ــــدم مقن عةن ويحم و  أســــ حة نارية، بالتعدي ع ى أرا ــــل زراعية يم ندا ا  ــــاةنةو   ال
عاما ب ــب    82ســوســيا. واعتدس الم ــتوتنو  ج ــديا ع ى ا  ــاةنةةن وجرحوا ا  ــاةنيا يب   من العمر  ال

ةنةةن بالقوة ولم ُت ق ال اض  توجي  رألال  ل  ال الاان. وعندما وا   قوا  األمن اإلسراية ية، ار ق  الر  ا
متاوعو  من أج  حقوق اإلن ــا  ألتقديم تــموس نيابة عن األســرة،   –ع ى أي أحد. اقام  منظمة ييش اين  

ولنن لم ُتتم  أي مع وما  ال نداية الرترة المشــمولة بالتقرير عما إاا ألا  قد تم ات  تحقةق ال هذا ايعتدا . 
ــ حة نارية،   30الل  ألانو  األول/اي ـــــــــمبر، قام حو   20وال  م ـــــــــتوتنا، ألا  بع ـــــــــدم مقن عةن ويحم و  أســـــــ

 __________ 

 (121) Akevot, “Document exposed by Akevot: Ariel Sharon instructed IDF to create training zone to 

displace Palestinians”, 9 August 2020; and Ofer Aderet, “Document reveals Ariel Sharon’s plan to 

expel 1,000 Palestinians”, Haaretz, 9 August 2020. 
 األمم المتحدة، ممت  تن ةق الشرو  اإلن انية. (122) 

 (123) B’Tselem, “Wave of demolitions in West Bank: Masafer Yatta, South Hebron Hills, 25 November 

2020”, 26 November 2020. 

 (124) Hagar Shezaf, “Funding Issues Delay Rehabilitation for Palestinian Man Paralyzed by Israeli Army 

Gunfire”, 24 February 2021. 
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ــابة عدا مندم بجروا. وتدخ   قوا  األمن  12بمداجمة  ــببوا ال إاـــــــــ ا  ـــــــــــاةنيا ع ى نر  األرض، وت ـــــــــ
 اإلسراية ية ألتوجي  أمر إلى الر  اةنةةن بمااارة المما .

 
 اسااااجاا م  دراسة الحالا     

، باـــــــرتدا ال ـــــــ اة القايمة بايحتالل، باســـــــتخدام األرا ـــــــل الخا ـــــــعة  ي يممن أ  تقوم إســـــــراية  - 55
. امناتق إتالق النار اإلســــــــــــراية ية تخدم الارض ( 125) لالحتالل ال أنشــــــــــــاة ع ــــــــــــمرية او  مبررا  ألافية

األســاســل المتمث  ال إجرا  تدرياا  ع ــمرية، ونظرا إلى أن  لي ــ  هنا  أعمال قتال جارية اعال ال ال ــرة  
حت ة، ادل ي ترقى إلى م توس األساان الع مرية الحتمية أو ال رورة الما قة ل عم يا  الع مرية الارمية الم

التل قد تبرر أي عم ية إجال  ل  ـــــما  أو ماـــــاارة الممت نا  الخااـــــة أو تدمةرها. وتجدر اإلتـــــارة إلى أن  
 ناارا ما ُت تخدم بعض مناتق إتالق النار ألرراض ع مرية.

ية  هدم وماــاارة الماانل الر  ــاةنية ال مناتق إتالق النار الع ــمرية ومالقرن مندا،  ووااــ   إســرا  - 56
لة اوليا. وعمال بالقانو  الدولل اإلن ــــانل، يج  احترام الم نية الخااــــة   بما ال الا المشــــاريا اإلن ــــانية الممو 

يممن تبرير تدمةر الممت نا   . وي ( 126) األرا ــــــل المحت ة وي يممن أ  تاــــــاارها ال ــــــ اة القايمة بايحتالل  ال 
ــل الا حتما؛  ــمرية تقت ـ ــانل إي إاا ألان  العم يا  الع ـ ــاارتدا ال إتار القانو  الدولل اإلن ـ ــة أو ماـ الخااـ

يممن تبرير الترحة  الق ـــــــــري ل  ـــــــــما  المدنةةن تح  ايحتالل من مناقة معةنة إي إاا اقت ـــــــــى الا أمن  وي 
ى ال ت ا الحاي ، يج  أ  يمو  الا لرترا  زمنية مرقتة اقر إلى  ال ـــــما  أو ألســـــاان ع ـــــمرية قدرية، وحت 

. وعالوة ع ى الا، تنرذ إسراية  سياسة تخاير ي ت م  ( 127) أ  تتوق  أعمال القتال الدايرة ال المناقة المعنية 
الحةوية. وتق    المناتق  ل  ــما  ألبنا  منازلدم بشــم  قانونل أو بأ  يمونوا مواــولةن بالبنى التحتية األســاســية  

الع ـــــــــــمرية الما قة أكثر من المراعل الخااـــــــــــة التل يم ندا الر  ـــــــــــاةنةو  وتررض قةواا تـــــــــــديدة ع ى حرألة  
 .( 128) الر  اةنةةن وسب  عيشدم، مما يثةر الق ق بشأ  ارتنان انتداكا  لحقوق اإلن ا  

م، تراي ال واي  وال ــــياســــا  والممارســــا  اإلســــ  - 57 راية ية التل تر ر ع ى الر  ــــاةنةةن  وع ى  ــــو  ما تقد 
  ( 129) المناتق التل أع ن  إسراية  أندا مناتق إلتالق النار أو المناتق المجاورة لدا إلى تراقم البةئة الق رية  ال 

التل ت ـار بشـدة ع ى هذش الجماعا  لنل تااار، مما يزيد من احتمال تعر ـدا الوتـيا ل نق  الق ـري. وتاعث 
 .( 130) يُ  المو  قة لتحوي  األرا ل من مناتق إلتالق النار إلى م توتنا  ع ى الق ق أكثر الحا 

  

 __________ 

 .53؛ واتراالية جنيف الرابعة، المااة 52و  46ييحة يهاي، المااتا   (125) 
 .46ييحة يهاي، المااة  (126) 
 .49و  53مااتا  اتراالية جنيف الرابعة، ال (127) 
ــية، المااة  (128)  ــياســـــــ ــااية وايجتماعية والثقافية، 12العدد الدولل الخال بالحقوق المدنية وال ـــــــ ؛ والعدد الدولل الخال بالحقوق ايقتاـــــــ

 .11 المااة
 (129) A/HRC/24/30  29و  28، الرقرتا. 
 (130) A/73/410 28، الرقرة. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/24/30
https://undocs.org/ar/A/73/410
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 المساوسااا ف  الجونن السوري المحال  -   خامسا  
ي يزال التوســــا ايســــتياانل والنشــــا  التجاري اإلســــراية ل ال الجوي  ال ــــوري المحت  يثةرا  الق ق   - 58

ال وريةن ال ت ا المناقة وع ى البةئة التل يعيشو  اةدا وع ى األنشاة  بشأ  تأ ةرهما ع ى احة المواتنةن 
الزراعية التل يقومو  ألدا. وخالل الرترة المشـــــــمولة بالتقرير، وااـــــــ  ال ـــــــوريو  ال الجوي  المحت  اإلعران  

وال  ق قدم من أ ر مشــروب تورمةنا  الرياا ال ــخم ع ى األرا ــل الزراعية ال ــورية وع ى نوعية الحياة.   عن
ســوري ال الجوي  ال ــوري المحت  ع ى القةوا  300، احتج  مجموعة ت ــم 2020كانو  األول/اي ــمبر  7

ــتعدااا لترألة  تورمةنا  الرياا. ورا  الشــــرتة اإلســــراية ية ع ى  ــةدم اســ المررو ــــة ع ى الواــــول إلى أرا ــ
موب، واعتق    مانية ايحتجاجا  باســـــــــــــتخدام القوة، بما ال الا الراـــــــــــــال المااتل والااز الم ـــــــــــــة  ل د

ــوريةن ــ ة بالتورمةنا  ال ألانو  الثانل/يناير  ( 131) ســ ــاال المتاــ ــما     2021. وقد ألدأ  األتــ ررم اعتراض ال ــ
 .( 132) ال وريةن ومنظما  حقوق اإلن ا 

  
 انسااااجاا والاوصياا  -  سادسا  

لجونن السااااوري  ن عموياا  قامة المساااااوسااا ارساااالاة وية ف  اةرل الووساااات اية المحاوة وا - 59
المحال و وساااايعها  عا  أن  ساااالاة ل  اقل ساااا ا ها المد      لى اةراضاااا  الا   حاوها، و و أمل مح ور 

، عوى  حو ما  ؤكد    ئاا اةمم الماحدة المخاصااااااة باساااااااملار،  ( 133) بموجي القا ون الدول  ار سااااااا  
 .( 134) اةم  ومجو  حقوق ار سانف  ذلك مح مة العدل الدولية والجمعية العامة ومجو   بما

و خوف المسااوسااا ثثارا ساوبية لويا ة عوى حقوق الووسات ا   ، بما ف  ذلك حقوقهم ف  الحياة   - 60
والحق ف  الساااالمة الااااخصاااية، وف  حلية الااقل، والخصاااوصاااية، والحياة اةسااالية، ومسااااو  المعيااااة  

 .يل المص لالالةق، والعمل، والاعويم، وعوى ممارسة حقهم ف   قل 

ولم َ ف  ساااالاة ل بالااامها، بصااااواها السااااوتة القاةمة بانحاالل، بأن  كول، قدر ارم ان، الا ام   - 61
العااام والحياااة العااامااة، وبااأن  حم  السااااااااا ااان الووسااااااااات ا    م  جميع أعمااال العاف أو الاهااد ااد ةهااا   

عدالة ف  محاسابة المسااوسا   عوى  مااخ ارفالا م  العقاب سااةدا  بسابي اسااملار  قصا ل   ام ال ظل وقد
 .ار كاب أعمال عاف ضد الووست ا    وعوى  لحاق أضلار بمماوكا هم

 __________ 

،  ”Israeli police fired rubber bullets and tear gas against Syrian civilians in the occupied Golan“  المراد، (131) 
 Middle East Eye  ،“Syrians in occupied Golan Heights protest over؛ ووألالة  2020كانو  األول/اي ـــــمبر   10

Israel wind farm project” ،7  2020ألانو  األول/اي مبر. 
 (132) Sara Toth Stub, “Renewable project stirs concern over local rights in the Golan Heights”, US News, 

17 February 2021. 
 .49اتراالية جنيف الرابعة، المااة  (133) 
ــاةنية المحت ة، اتوس محممة العدل الدوليةاآل ار القانون (134)  ــةةد جدار ال األرض الر  ـــ ــئة عن تشـــ ، تقارير محممة العدل الدولية،  ية الناتـــ

؛ وقرار 72/86و    71/97؛ وقرارا الجمعيـة العـامـة  (2016)  2334و    (1980) 465؛ وقرارا مج   األمن  136، الاــــــــــــــرحـة 2004
 .31/36مج   حقوق اإلن ا  

https://undocs.org/ar/S/RES/465(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/465(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/71/97
https://undocs.org/ar/A/RES/71/97
https://undocs.org/ar/A/RES/72/86
https://undocs.org/ar/A/RES/72/86
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/36
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و مثل عموياا ارخالء القسالي الااجمة ع  عموياا الهدم ف  اةرل الووسات اية المحاوة عامال   - 62
م  حقوق ار سااان  رةيساايا   ف وراء خوق ة ئة قساالية  و ؤثل  ل  العموياا سااوبا عوى مجموعة واسااعة  

 .و ايد م  احامال الاعّلل لواقل القسلي 

ويبدو أن  تب ق قا ون أمالك الياةب   وقا ون المسااااةل القا و ية واردارية ن  اوافق مع القا ون   - 63
ف  القدس الااااااالقية لايساااااا ل  قل السااااااوتة القاةمة    ( 136)   كما أن الاداة ل الماخلة( 135) الدول  ار سااااااا  

ا ها  لى أجااء م  اةرل الووساااات اية المحاوة مح ورة بموجي القا ون الدول  ار سااااا    بانحاالل لساااا 
 .( 137) وقد  لقى  لى جليمة حلب

الالي قلر يياا المجو  أن قلار  سااااااااالاة ل   (1981) 497ويالكّرل اةم   العاام بقلار مجو  اةم   - 64
الماعوق بولل قوا  اها وون اها القضاااااااااةية وعدار ها عوى مل وعاا الجونن السااااااااوري المحال ن  وباسل  

 .ولي  لا أي أثل قا و   دول 

  وبااء  عوى  لا الاقليل،  وص  اةم   العام بأن  قوم  سلاة ل بما  و  - 65

لجميع اة اااااتة انسااااايتا ية ف  اةرل الووساااات اية المحاوة،    الوقف الووري والكامل )أ( 
بما ف ها القدس الااااالقية، اماثان لوقا ون الدول ، بما ف  ذلك قلاراا اةمم الماحدة ذاا الصااااوة مثل قلار  

 ؛(2016) 2334مجو  اةم  

فورا ع   او ل عموياا الهدم وارخالء القسااااااااالي ووقف أي  ااااااااااا   الاوقف وانماااع   )ن( 
 ؛شأ ا أن  سهم أكثل ف   اأة ة ئة قسلية و/أو  ؤدي  لى احامال الاعلل لواقل القسلي  م 

ملاجعاة  تب ق قوا    وسااااااااايااسااااااااااا الاختيط، وكاللاك قاا ون أمالك اليااةب   وقاا ون   )ت( 
مع الاااماا  سااااااالاة ل بموجي القا ون الدول  ار ساااااااا      المسااااااااةل القا و ية واردارية، لضااااااامان  وافقها

 ؛والقا ون الدول  لحقوق ار سان

ملاجعة الوواةح والسااااياساااااا والممارساااااا ارساااالاة وية الماصااااوة بالمااسق الا  أعوا    )ا( 
 سااااالاة ل أ ها مااسق  سالق  ار عسااااا لية ف  اةرل الووسااااات اية المحاوة وضااااامان  وافقها مع القا ون  

 ؛ل  ار سا   والقا ون الدول  لحقوق ار سانالدو 

ا خاذ جميع الاداة ل لضاااامان حما ة الووساااات ا    ومماوكا هم م  عاف المساااااوسا     )هـ( 
اةرل الووساااات اية المحاوة، بما ف ها القدس الااااالقية، بما ف  ذلك م  خالل  صاااادار أوامل واضااااحة   ف 

 ؛ ا    وع واذ القواا اةم  ارسلاة وية بحما ة الس ان الووست

كوالة الاحق ق بسلعة وفعالية وشمولية وشوايية ف  جميع حوادث العاف الا   مارسها   )و( 
المسااااوساون وقواا اةم  ارسااالاة وية ضاااد الووسااات ا    وعلحاق الضااالر بمماوكا هم، ومقاضااااة الجااة،  

 __________ 

 (135) A/75/376  55-51، الرقرا. 
 .33-31انظر الرقرا   (136) 
،  A/75/376‘؛ و 8( )ن( ’2) 8(؛ ونظام روما األســــــــــــاســــــــــــل ل محممة الجنايية الدولية، المااة  6)49اتراالية جنيف الرابعة، المااة   (137) 

 .55و  54الرقرتا  

https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/376
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لة لوضااااااحا ا، بما ف  ذلك  ومعاقباهم ف  حال  دا اهم، بالعقوباا المااساااااابة، وع احة ساااااابل ا اصااااااا  فعا
 ؛الاعويض المااسي، وفقا لومعا  ل الدولية

ال يام فورا ةوقف وع   جميع عموياا  تويل المسااااااوسااا واة ااااااتة ذاا الصاااااوة   )ز( 
الجونن السااوري المحال، وع هاء سااياساااا اةراضاا  وارساا ان والاامية الام  اية، اماثان لقلاراا اةمم   ف 

 ؛الصوةالماحدة ذاا 

رزالة الوورية لجميع اةليام وحقول اةليام ف  الجونن السااااوري المحال، الا   ااااا ل  ا )ا( 
 .ختلا عوى الس ان المحو   

 


